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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ... 2013
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně
některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
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.,
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č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb.,
zákona č. 80/2013 Sb. a zákona č. …/2013 Sb. se mění takto:
1.

V § 2 odst. 1 se slova „(dále jen „poplatníci“)“ zrušují.

2.

V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Poplatníci jsou daňovými rezidenty České
republiky, nebo daňovými nerezidenty.“.

3.

V § 2 odst. 2 se slovo „, kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými rezidenty České
republiky, pokud“ a slova „zdržují, mají“ se nahrazují slovy „zdržují. Daňoví rezidenti
České republiky mají“.

4.

V § 2 odst. 3 se slova „neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní
smlouvy,“ nahrazují slovy „jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v
odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti“.

5.

V § 2 odst. 4 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

6.

V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

7.

V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „a funkční požitky“ zrušují.

8.

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují
slovy „ze samostatné“.

9.

V § 3 odst. 1 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

10.

V§ 3 odstavec 3 zní:

„(3)

Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje

a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,
b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém
prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu
1. neurčitou,
2. života člověka nebo
3. delší než 5 let.“.
11.

V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) příjmy získané
1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu
majetku státu na jiné osoby,
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vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,“.

12.

V § 3 odst. 4 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „a půjčky“ nahrazují slovy „nebo
zápůjčky“.

13.

V § 3 odst. 4 písm. b) bod 1 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

14.

V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „nebo zúžení společného jmění manželů,1b)“ nahrazují
slovy „rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,“.
Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

15.

V § 3 odst. 4 písm. f) se slovo „předčasným“ zrušuje a slovo „podnikatele1e)“ se
nahrazuje slovy „podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele
pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení
provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento
majetek s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této
podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu
tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá dodatečné
daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k
dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku,“.
Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.

16.

V § 3 odst. 4 písm. g) bodě 1 se slova „mezi podílovými spoluvlastníky“ nahrazují
slovy „spoluvlastnictví rozdělením věci“.

17.

V § 3 odst. 4 písm. g) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

18.

V § 3 odst. 4 písm. g) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „s výjimkou části
pozemku, který je stavbou,“.

19.

V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) majetkový prospěch
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2. vypůjčitele při výpůjčce,
3. výprosníka při výprose.“.
20.

V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Od daně se osvobozuje
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nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl
bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného
domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a
souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před
prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení 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 rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, pokud
jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne
příjem ze samostatné činnosti, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
2. budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový
prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, uskutečněného v
době do 2 let od nabytí vlastnického práva k tomuto domu nebo k jednotce, která
nezahrnuje nebytový prostor,
3. budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový
prostor, 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 neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi
nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem 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 dobu, po kterou prodávající
vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě
prodeje 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,
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, 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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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, pokud se
nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze
sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v
úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 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 včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle jiných právních přepisů
nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou
nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího
sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána
fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího sociální
služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně
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j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm
závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,
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,
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, pokud se nejedná o
poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o
osobu blízkou tomuto poplatníkovi,
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,
příjem z
1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, 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,
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. 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,
plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě,3a) žákům
škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,3) vojákům v záloze povolaným na cvičení a
vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů,3a)
kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
podle zvláštních právních předpisů3), odchodné u vojáků z povolání a příslušníků
bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),
naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů a
bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta
republiky po skončení funkce,
plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona
upravujícího dobrovolnickou službu,
plnění z vyživovací povinnosti,
příjem z převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z převodu cenného
papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi
nabytím a převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této
obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace; jsou-li splněny podmínky
uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu se nepřerušuje při
výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace; osvobození se nevztahuje na
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příjem z 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 převodu podílu v obchodní korporaci
nebo z převodu dalšího podílu v transformovaném družstvu v době do 5 let od
nabytí, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí,
3. příjem z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z poplatníkova
obchodního majetku, pokud příjem z tohoto převodu plyne v době do 5 let od
ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka, i když
smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení této
činnosti,
4. příjem z převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení podílu člena
plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od
jiného člena, pokud k převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí,
s) příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní
podporu stavebního spoření,
t) 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,
u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor,
jako náhrady za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a dále náhrada
(odstupné) za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, vyplacená uživateli
této jednotky 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 na obstarání 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; 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 bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z
prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo
spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl
bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky
na uspokojení bytové potřeby,
v) úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v
zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,
w) příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto
cenného papíru při jeho prodeji 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 mezi nabytím a 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 prodeje 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
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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 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 prodeje cenného papíru, uskutečněného v době do 3
let od nabytí, a z budoucího prodeje 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 při uplatnění
práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů; jedná-li se o kmenový
list, činí doba místo 3 let 5 let,
x) příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle
zákona upravujícího insolvenci,
y) 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,
z) příjem plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou
známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč,
za) příjmy nabyvatele jednotky nebo spoluvlastnického podílu na jednotce 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,
zb) 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,
zc) 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,
zd) 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,
ze) příjmy plynoucí ve formě bezúplatného plnění poskytnutého pro provoz zoologické
zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické
zahrady a bezúplatného plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných
kulturních služeb,
zf) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a
pozemku
1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě,
2. osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě,
zg) 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
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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,
zh) náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované orgány
Evropské unie zaměstnanci nebo národnímu expertovi vyslanému k působení do instituce
Evropské unie,
zi) příjem plynoucí ve formě daňového bonusu,
zj) 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,
zk) příjmy podle § 4a a 4b.“.
21.

V § 4 odstavec 2 zní:

„(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)
b)
c)
d)

vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti jejich podílů,
tomu, že v domě vznikly jednotky,
vypořádání společného jmění manželů nebo
rozdělení pozemku.“.
Poznámka pod čarou č. 4g se zrušuje.

22.

V § 4 odstavec 4 zní:

„(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.“.
23.

V § 4 se odstavce 5 až 7 zrušují.

24.

Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 4a
Osvobození podílů na zisku a obdobných příjmů
(1) Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje příjem v podobě

a) podílu na zisku z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným, na
podílovém fondu nebo komanditisty na komanditní společnosti,
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c) podílu na zisku tichého společníka,
d) vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným,
komanditisty v komanditní společnosti nebo při zániku členství v družstvu,
e) podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti, ve společnosti s
ručením omezeným, podílníka v podílovém fondu nebo komanditisty v komanditní
společnosti,
f) podílu na likvidačním zůstatku člena družstva v družstvu,
g) vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy,
h) 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 této kapitálové 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
této kapitálové společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku,
i) zisku převedeného řídící nebo ovládající osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy,
j) 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,
k) plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.
(2) Osvobození podle odstavce 1 se použije pouze pro příjem
a) poplatníka, který je daňovým rezidentem Norska, Islandu, Švýcarské konfederace nebo
jiného členského státu Evropské unie než České republiky, je-li tento příjem vyplácen
obchodní korporací, podílovým fondem podle zákona upravujícího investiční společnosti
a investiční fondy, podfondem akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy nebo svěřenským
fondem, kteří jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo
b) poplatníka, který je daňovým rezidentem České republiky, je-li tento příjem vyplácen
1. obchodní korporací, podílovým fondem podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy, podfondem akciové společnosti s proměnným
základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční
fondy nebo svěřenským fondem, kteří jsou daňovým rezidentem České republiky,
nebo
2. poplatníkem, který je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než
České republiky, Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace.
(3) Osvobození podle odstavce 1 nelze uplatnit na příjem plynoucí od poplatníka, který
ve státě, ve kterém je daňovým rezidentem, nepodléhá dani obdobné dani z příjmů
právnických osob nebo podléhá dani obdobné dani z příjmu právnických osob, ale sazba této
daně je nižší než 5 %, a to ve zdaňovacím období, ve kterém bylo o výplatě příjmu uvedeného
v odstavci 1 rozhodnuto.
§ 4b
Osvobození bezúplatných příjmů
Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

- 11 a) z nabytí dědictví nebo odkazu,
b) obmyšleného z majetku, který
1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
c) z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž
se věc nabývá, je
1. zástupcem cizího státu pověřeným v České republice,
2. příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,
3. jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem
České republiky,
d) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto
příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
e) 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,
f) ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k
jednotkám některých bytových družstev,
g) 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,
h) z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž,
sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala
vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce
nabývá,
1. je nájemcem této jednotky,
2. je členem této právnické osoby a
3. podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním
plněním na pořízení domu s jednotkami,
i) poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu
provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince
ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,
j) poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium,
léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené,
jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
k) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
l) z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na
funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který
se zúčastní prvního kola volby.“.
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V § 5 odst. 1 se slova „, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje
kalendářní rok,“ zrušují.

26.

V § 5 odst. 4 se slova „a funkční požitky (§ 6)“ zrušují.

27.

V § 5 odst. 4 se slova „sražené zálohy z těchto příjmů plátcem daně podle § 38h“
nahrazují slovy „zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně“.

28.

V § 5 odst. 4 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

29.

V § 5 odst. 6 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

30.

V § 5 odst. 6 větě poslední se slova „se sníží“ nahrazují slovy „lze snížit“.

31.

V § 5 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Příjem za daný kalendářní měsíc však může
být snížen pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.“.

32.

V § 5 odst. 9 se slova „děděním nebo darem cena zjištěná“ nahrazují slovy „bezúplatně
cena určená“.

33.

V § 5 odst. 10 písmeno a) zní:

„a) výši dluhu, kromě dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí,
který zanikl jinak než
1. splněním,
2. započtením,
3. splynutím práva s povinností u jedné osoby,
4. narovnáním,
5. dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,“.
Poznámka pod čarou č. 88 se zrušuje.
34.

V § 5 odst. 10 písm. b) se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí
najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

35.

V § 5 odst. 10 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

36.

V § 5 odst. 10 písm. d) se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi
družstva“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi“.
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V § 5 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e)
částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty
vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým.“.
38.

V § 5 odst. 11 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté
věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

39.

V § 5 odst. 11 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

40.

V nadpise § 6 se slova „a funkční požitky“ zrušují.

41.

V § 6 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

„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. orgánu právnické osoby,
3. likvidátora,“.
42.

V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce“
nahrazují slovy „činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c),“.

43.

V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „závislou činnost nebo funkci,“ nahrazují slovy „činnost,
ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“ a slova „závislou činnost nebo funkci“ se
nahrazují slovy „tuto činnost“.

44.

V § 6 odst. 2 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

45.

V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „poskytnutá práva, služby nebo věci,
kromě bytu“ nahrazují slovy „poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje
nebytový prostor, bytu nebo rodinného domu“.

46.

V § 6 odst. 3 písm. a) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.
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V § 6 odst. 4 se slova „a podle odstavce 10“ nahrazují slovy „plynoucí na základě
dohody o provedení práce“ a číslo „5 000“ se nahrazuje číslem „10 000“.

48.

V § 6 odst. 7 písm. a) se slovo „závislé“ zrušuje a za slovo „činnosti“ se vkládají slova
„, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.

49.

V § 6 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro
výkon práce stanovená právním předpisem.“.
50.

V § 6 odst. 9 písmeno f) zní:

„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,“.
51.

V § 6 odst. 9 písm. g) se slova „nepeněžních darů poskytovaných“ nahrazují slovy
„nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného“.

52.

V § 6 odst. 9 písm. h) se slovo „úhrada“ nahrazuje slovem „náhrada“.

53.

V § 6 odst. 9 písmeno l) zní:

„l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,“.
54.

V § 6 odst. 9 písm. p) bodě 1 se slova „u penzijního fondu9a) nebo“ zrušují.

55.

V § 6 odst. 10 písm. b) bodě 3 se slovo „občanských“ nahrazuje slovem „spolcích“.

56.

V § 6 se odstavec 12 zrušuje.
Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 12 až 16.

57.

V § 6 odst. 12 se slova „nebo funkční požitky“ a slova „nebo funkčnímu požitku“
zrušují.

58.

V § 6 odst. 13 se slova „nebo za výkon funkce“ zrušují.
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V § 6 odst. 13 se slova „závislá činnost nebo funkce“ nahrazují slovy „činnost, ze které
plyne příjem ze závislé činnosti,“

60.

V § 6 odst. 13 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

61.

V § 6 odst. 14 se slova „nebo o funkční požitek“ zrušují.

62.

V § 6 odst. 14 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

63.

V § 6 odst. 15 se slova „a nebo funkční požitky“ zrušují.

64.

V nadpisu § 7 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy
„ze samostatné“.

65.

V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je

a)
b)
c)
d)

příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
příjem ze živnostenského podnikání,
příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b),
podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti
na zisku.

(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále
a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně
práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a
rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
c) příjem z výkonu nezávislého povolání.“.
Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.
66.

V § 7 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

67.

V § 7 odstavce 4 až 6 znějí:

„(4) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu
daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní
společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné
obchodní společnosti.
(5) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu
daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní
společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku
komanditní společnosti.

- 16 (6) Příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České
republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu,
že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Na žádost
poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených
příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen příjem podle věty
první.“.
68.

V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „11 nebo“ zrušují.

69.

V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. b) z příjmů
ze živností řemeslných“ nahrazují slovy „ze zemědělské výroby, lesního a vodního
hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného“.

70.

V § 7 odst. 7 písm. b) se slova „podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „z
živnostenského podnikání“ a slova „živností řemeslných“ se nahrazují slovy
„živnostenského podnikání řemeslného“.

71.

V § 7 odst. 7 písm. c) se slova „podle odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „z jiného
podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z
živnostenského podnikání“ a slova „podle odstavce 2 písm. b) až d)“ se nahrazují slovy
„z jiné samostatné činnosti“.

72.

V § 7 odst. 7 písm. d) se slova „podle odstavce 2 písm. e)“ nahrazují slovy „z nájmu
majetku zařazeného v obchodním majetku“.

73.

V § 7 odst. 8 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze
samostatné“, slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou“ se zrušují a za
slovo „činností“ se vkládají slova „, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

74.

V § 7 odst. 9 se slova „nemovitost nebo movitou“ zrušují.

75.

V § 7 odst. 9 se slova „v bezpodílovém spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ve společném
jmění“.

76.

V § 7 odst. 9 se slova „podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (odstavce
1 a 2)“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

77.

V § 7 odst. 9 se slova „nemovitostí nebo movitou“ a slova „nemovitosti nebo movité“
zrušují.
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V § 7 odst. 9 se slova „podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou
činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“ a slova
„podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ se nahrazují slovy „činnosti,
ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

79.

V § 7 odst. 11 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“
nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

80.

V § 7 odst. 11 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

81.

V § 7 odst. 12 se věty pátá a šestá zrušují.

82.

V § 7 odst. 13 se slova „z účastníků sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují
slovy „ze společníků společnosti“.

83.

V § 7a odst. 1 se slovo „běžném“ zrušuje a slova „banky určen k podnikání“ se
nahrazují slovy „toho, kdo účet vede, určen k podnikání“.

84.

V § 7a odst. 1 se slova „účastníkem sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují
slovy „společníkem společnosti“.

85.

V § 7a odst. 5 se slova „nebo práva, které byly zahrnuty“ nahrazují slovy „, která byla
zahrnuta“.

86.

V § 7a odst. 5 se číslo „6 000“ nahrazuje číslem „15 000“.

87.

V § 7b odstavec 1 zní:

„(1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení
základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a dluzích.“.
88.

V § 7b odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

89.

V § 7b odst. 3 se slovo „zjištěnou“ nahrazuje slovem „určenou“.

90.

V § 7b odst. 3 se slova „děděním nebo darem“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

91.

V § 7b odst. 3 se slovo „Závazky“ nahrazuje slovem „Dluhy“.
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V § 7b odst. 3 se za slova „(§ 26)“ vkládají slova „, bez stavby na něm zřízené“.

93.

V § 7b odst. 3 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem
„leasingu“ a slovo „nájemcem“ se nahrazuje slovem „uživatelem“.

94.

V § 7b odst. 3 se slova „nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek“
nahrazují slovem „majetku“, slova „nebo části uvedeného majetku a dluhů“ se zrušují a
slova „, nebo části tohoto majetku a dluhů,“ se zrušují.

95.

V § 7b odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

96.

V § 7b odst. 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

97.

V § 7b odst. 5 se slova „neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem
nebo zvláštním právním předpisem.28b)“ nahrazují slovy „neuplynula lhůta pro stanovení
daně.“.

98.

V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo „(dividendy)“ zrušuje.

99.

V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „pokud se nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o
podíly na ztrátách do původní výše,“ zrušují.

100. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z
vkladů přijímaných zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k
přijímání vkladů od veřejnosti nebo od zaměstnanců oprávněn podle zvláštního
právního předpisu,9f)“ nahrazují slovy „účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet
vede, určen k podnikání,“.
Poznámka pod čarou č. 9f se zrušuje.
101. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného,“.
102. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „a půjček“ nahrazují slovy „nebo zápůjček“.
103. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „na běžných účtech“ nahrazují slovy „na účtech
neuvedených v písmeni c)“.
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účtech neuvedených v písmenu c), které podle podmínek banky nejsou určeny k
podnikání (sporožirové účty, devizové účty apod.), se posuzují podle písmene c)“
nahrazují slovy „členů obchodních korporací“.
105. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.“.
106. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Za příjem z kapitálového majetku se dále považuje rozdíl mezi vyplacenou
jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň
postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného odkupu se
použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu.“.
107. V § 8 odst. 4 se slova „2 písm. a)“ nahrazují číslem „2“.
108. V § 8 odst. 5 se věta druhá a třetí zrušují.
109. V § 8 odst. 6 se slova „penzijnímu fondu nebo“ zrušují.
110. V nadpisu § 9 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
111. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
112. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich
částí)“ nahrazují slovy „nájmu nemovitých věcí nebo bytů“.
113. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
114. V § 9 odst. 2 se slova „z bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ze
společného jmění manželů“.
115. V § 9 odst. 3 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
116. V § 9 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
117. V § 9 odst. 5 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“ a slovo „pronájmem“ se
nahrazuje slovem „nájmem“.
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119. V § 9 odst. 6 se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
120. V § 9 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „nájmu podniku podle zvláštního
právního předpisu70) je příjmem pronajímatele“ nahrazují slovy „pachtu obchodního
závodu je příjmem propachtovatele“.
121. V § 9 odst. 7 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
122. V § 9 odst. 7 písm. a) se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „pachtýře“.
123. V § 9 odst. 7 písm. b) se slova „nemovitostí a věcí movitých“ nahrazují slovem „věcí“.
124. V § 9 odst. 7 písm. b) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodním závodu“.
125. V § 9 odst. 7 písm. b) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovem „pachtu“ a slovo „nájemce“
se nahrazuje slovem „pachtýře“.
126. V § 10 odst. 1 písm. a) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“ a slova „, která
není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)“ se nahrazují
slovy „a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem“.
127. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) příjmy z převodu věci a příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při
uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů,“.
Poznámka pod čarou č. 13d se zrušuje.
128. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „členských práv a povinností k družstvu a majetkových
podílů na transformovaném družstvu13) s výjimkou uvedenou v § 4“ nahrazují slovy
„družstevního podílu“.
129. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova „s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.
130. V § 10 odst. 1 písmeno f) zní:
„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,“.
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„g) vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka
veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nebo další podíl
na majetku transformovaného družstva,“.
132. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4“
zrušují.
133. V § 10 odst. 1 písm. ch) se slova „, s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.
134. V § 10 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání
mezi poškozeným a pojistitelem.“.
Poznámka pod čarou č. 73 se zrušuje.
135. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n),
která znějí:
„l) příjem z výměnku,
m) příjem obmyšleného ze svěřenského fondu,
n) bezúplatný příjem.“.
136. V § 10 odst. 2 se slova „ke lhůtě“ nahrazují slovy „k době“.
137. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:
„d) bezúplatné příjmy
1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu,
synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo
manžela rodičů,
2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku 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 majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil
majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
4. nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč.“.
138. V § 10 odst. 4 se za slovo „výroby,“ vkládají slova „lesního a vodního hospodářství,“.
139. V § 10 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
140. V § 10 odst. 5 se slovo „(právo)“ zrušuje.
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bezúplatně“.
142. V § 10 odst. 5 se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.
143. V § 10 odst. 5 se slova „postoupením, darem nebo děděním“ nahrazují slovy „úplatně
nebo bezúplatně“.
144. V § 10 odst. 5 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“
nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
145. V § 10 odst. 5 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
146. V § 10 odst. 5 se slova „movitých, cenných papírů, nemovitosti“ zrušují.
147. V § 10 odst. 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
148. V § 10 odst. 5 se slova „s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.
149. V § 10 odst. 5 se věty desátá a jedenáctá nahrazují větami „U příjmů z prodeje nemovité
věci je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená při nabytí této věci. V případě
prodeje nemovité věci ve společném jmění manželů je výdajem daň z nabytí
nemovitých věcí zaplacená kterýmkoliv z nich.“.
150. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „U příjmu plynoucího z odvolání daru je
výdajem úhrada za zhodnocení daru.“.
151. V § 10 odst. 6 se za slova „Výdajem není“ vkládají slova „hodnota vkladu spočívající
v provedení nebo provádění prací nebo v poskytnutí nebo poskytování služby ani“.
152. V § 10 odst. 6 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
153. V § 10 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstva v souladu se zvláštním právním
předpisem,20) při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství
v družstvu“ nahrazují slovy „korporace při zániku členství v obchodní korporaci“ a
slova „společníkovi nebo členovi družstva při zániku jeho účasti v obchodní společnosti
nebo družstvu“ se nahrazují slovy „členovi obchodní korporace při zániku jeho účasti
v ní“.
154. V § 10 odst. 8 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
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156. V § 10 odst. 8 se slova „částku závazku“ nahrazují slovy „výši dluhu“.
157. V § 10 odst. 8 se slova „podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností“
nahrazují slovy „činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.
158. § 11 se zrušuje.
159. § 12 včetně nadpisu zní:
„§ 12
Společné příjmy a výdaje
(1) Pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti,
z provozu rodinného závodu nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně
jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
(2) Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických
podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
(3) Příjmy a výdaje plynoucí poplatníkovi ze společenství jmění s výjimkou společenství
jmění dědiců za dobu jeho trvání se zahrnují do zdaňovacího období, ve kterém společenství
jmění zaniklo.“.
160. V § 13 se slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm. a)
až c) a odst. 2]“ nahrazují slovy „samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků
veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku“, slova
„v domácnosti“ se nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“ a slova
„podnikání nebo jiné samostatné výdělečné“ se nahrazují slovem „samostatné“.
161. V § 13 se slova „podle § 35c a 35d“ zrušují.
162. V § 15 odst. 1 se slova „darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám
státu,30b) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým
osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na
financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na
policii,15a) 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“ nahrazují slovy
„bezúplatného plnění poskytnutého veřejně prospěšným poplatníkům s výjimkou
poplatníků, kteří z hlediska své formy mohou získat status veřejné prospěšnosti, ale
tento status nemají, na veřejně prospěšnou činnost“.
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právním předpise115)“ nahrazují slovy „zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“.
164. V § 15 odst. 1 se slova „na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat“
nahrazují slovy „pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince
ohrožených druhů živočichů“.
165. V § 15 odst. 1 se slovo „darů“ nahrazuje slovy „bezúplatných plnění“.
166. V § 15 odst. 1 se slova „České republiky nebo“ zrušují.
167. V § 15 odst. 1 se slovo „dar“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“.
168. V § 15 odst. 1 se slovo „dary“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“.
169. V § 15 odst. 1 se slova „jiného členského státu Evropské unie,“ nahrazují slovy „jiného
členského státu Evropské unie než České republiky a dále na území“.
170. V § 15 odst. 1 se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.
171. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Pro účely odečítání od základu daně se
bezúplatné plnění, které bylo poskytnuto osobě se statusem veřejné prospěšnosti,
považuje za poskytnuté na veřejně prospěšnou činnost; to neplatí, pokud poplatník věděl
nebo vědět měl a mohl, že plnění na veřejně prospěšnou činnost nebude použito. Pro
účely odpočtu hodnoty bezúplatného plnění platí, že poplatník má status veřejné
prospěšnosti rovněž, pokud má status veřejné prospěšnosti na konci zdaňovacího období
nebo pokud do konce zdaňovacího období podal návrh na získání tohoto statusu a tento
status na základě tohoto návrhu obdrží.“.
172. V § 15 odst. 2 se slovo „Dary“ nahrazuje slovy „Bezúplatné plnění“ a slova „posuzují
jako dary“ se nahrazují slovy „posuzuje jako bezúplatné plnění“.
173. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bankou109) nebo pobočkou zahraniční
banky109) anebo zahraniční bankou“ nahrazují slovem „bankou“ a slova „nebo pobočkou
zahraniční banky“ se zrušují.
174. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bytu ve vlastnictví podle zvláštního
právního předpisu60)“ nahrazují slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.
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výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné
činnosti,“.
176. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
177. V § 15 odst. 3 písm. a) se slova „bytu podle zvláštního právního předpisu60)“ nahrazují
slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.
178. V § 15 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) koupě
1. bytového domu,
2. rodinného domu,
3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.
179. V § 15 odst. 3 písm. d) se slova „členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím
členem nebo společníkem“ nahrazují slovy „vkladu právnické osobě jejím členem“.
180. V § 15 odst. 3 písm. e) se slova „nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního
předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání“ nahrazují slovy „, bytu v nájmu nebo v užívání
nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor“.
181. V § 15 odst. 3 písm. f) se slova „bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy
„společného jmění“.
182. V § 15 odst. 3 písm. f) se slovo „bytu“ nahrazuje slovy „jednotky, která nezahrnuje
nebytový prostor“.
183. V § 15 odst. 3 písm. g) se slova „členských práv a povinností družstva nebo podílu na
obchodní společnosti“ nahrazují slovy „podílu v obchodní korporaci jejím členem“.
184. V § 15 odst. 3 písm. h) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
185. V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „, pokud jsou splněny
podmínky pro tyto bytové potřeby“.
186. V § 15 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné
činnosti,“.
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„nájmu“.
188. V § 15 odst. 4 se za slovo „byt“ vkládají slova „v nájmu nebo v užívání, jednotku, která
nezahrnuje nebytový prostor“.
189. V § 15 odst. 4 se za slovo „téže“ vkládají slova „společně hospodařící“.
190. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „penzijním fondem nebo“ zrušují.
191. V § 15 odst. 9 se za slovo „období,“ vkládají slova „pouze pokud se jedná o poplatníka,
který je rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a“ a na konci
odstavce se doplňuje věta „Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník
potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.“.
192. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně nadpisu zní:
„§ 16b
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.“.
193. V § 17 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je
a)
b)
c)
d)

právnická osoba,
organizační složka státu,
podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond
obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a
podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
f) svěřenský fond podle občanského zákoníku,
g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena,
poplatníkem.
(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.“.
194. V § 17 odst. 3 se slovo „, kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými rezidenty České
republiky, pokud“ a slova „(dále jen „sídlo“), mají“ se nahrazují slovy „(dále jen
„sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají“.
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právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má
se za to, že má na území České republiky sídlo.“.
196. V § 17 odst. 4 se slovo „, kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými nerezidenty, pokud“ a
slovo „, mají“ se nahrazuje slovy „nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví
nerezidenti mají“.
197. § 17a včetně nadpisu zní:
„§ 17a
Veřejně prospěšný poplatník
(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je
a) poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statusem,
zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci vykonává jako svou hlavní činnost
1. veřejně prospěšnou činnost nebo
2. činnost policie,
b) organizační složka státu,
c) obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, Regionální rada regionů soudržnosti,
d) státní fond,
e) příspěvková organizace,
f) Hasičský záchranný sbor České republiky.
(2) Není-li prokázán opak, má se za to, že poplatník se statusem veřejné prospěšnosti je
veřejně prospěšným poplatníkem.
(3) Veřejně prospěšným poplatníkem není nikdy
a)
b)
c)
d)

obchodní korporace, která nemá status veřejné prospěšnosti,
poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů,
Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
organizace zaměstnavatelů, profesní komora nebo zájmové sdružení právnických osob, u
nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně,
e) zdravotní pojišťovna,
f) společenství vlastníků jednotek.
(4) Pro účely daní z příjmů se ustanovení právního předpisu upravujícího status veřejné
prospěšnosti o dopadech zahájení řízení o odnětí statusu veřejné prospěšnosti na poskytování
výhod spojených s tímto statusem spojených nepoužijí.“.

198. Nadpis § 18 zní: „Obecná ustanovení o předmětu daně“.
199. V § 18 odst. 1 se slovo „(výnosy)“ a slova „(dále jen „příjmy“)“ zrušují.
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nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích
příjmů“ nahrazují slovy „zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné
osoby“.
201. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h),
která znějí:
„e)
příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení
majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti,
f)
majetkový prospěch
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2. vypůjčitele při výpůjčce,
3. výprosníka při výprose,
g) příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě
1. pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
2. pokuty uložené pojištěnci nebo plátci pojistného,
3. penále uloženého plátci pojistného,
4. přirážky k pojistnému vyměřené zaměstnavateli,
5. náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby, které zdravotní pojišťovna vynaložila
v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci,
6. úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a specifické zdravotní péče od
zaměstnavatele,
7. kauce podle právního předpisu upravujícího resortní, oborové, podnikové a další
zdravotní pojišťovny,
8. návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na uhrazení nákladů poskytnutých
hrazených služeb po vyčerpání prostředků rezervního fondu v případě platební
neschopnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny,
9. účelové dotace ze státního rozpočtu,
10. pohledávky za uhrazené zdravotní služby poskytnuté v České republice cizím
pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byly zdravotní služby uhrazeny v
souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, s nimiž
vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie,
h) příjmy společenství vlastníků jednotek z
1. dotací,
2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.“.
202. V § 18 se odstavce 3 až 14 včetně poznámek pod čarou č. 17, 17a, 17c, 17d, 17d*, 17f,
17g, 17h, 17ch, 17i, 17j, 17k, 17l, 17m, 17n a 17o zrušují.
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„§ 18a
Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků
(1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně
a) příjmy z veřejně prospěšné činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle
tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
b) dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
c) podpora od Vinařského fondu,
d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo
kraji,
e) úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními
organizacemi,
2. nájem a prodej státního majetku,
f) příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi.
(2) U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem
a)
b)
c)
d)

z reklamy,
z členského příspěvku,
v podobě úroku,
z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.

(3) U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a)
posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá
činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší
nebo rovny než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a
udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související výdaje (náklady)
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně příjmy z těch
jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související
výdaje. Tento postup nemá povinnost uplatnit veřejně prospěšný poplatník se statusem
veřejné prospěšnosti.
(4) Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni
účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které
předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně
to platí i pro vedení výdajů (nákladů). Pokud tato povinnost nemůže být splněna organizační
složkou státu nebo obcí u jejich jednorázových rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně
v daňovém přiznání.
(5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u
veřejně prospěšného poplatníka, který je
a)
b)
c)
d)
e)
f)

obchodní korporací,
veřejnou vysokou školou,
veřejnou výzkumnou institucí,
poskytovatelem zdravotních služeb,
obecně prospěšnou společností,
ústavem.
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Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich
společníků
(1) U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň
vybírána zvláštní sazbou daně; to neplatí pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických
nebo právnických osob společníka veřejné obchodní společnosti.
(2) U společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní
společnosti jsou předmětem daně také příjmy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní
společnosti.“.
204. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „občanským sdružením, které“ nahrazují slovy
„spolkem, který“.
205. V § 19 odst. 1 písmeno c) zní:
„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,“.
206. V § 19 odst. 1 písm. d) se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.
207. V § 19 odst. 1 písm. h) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
208. V § 19 odst. 1 písmeno m) zní:
„m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,“.
209. V § 19 odst. 1 písmeno o) zní:
„o) příjem Zajišťovacího fondu,“.
210. V § 19 odst. 1 písmeno r) zní:
„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,“.
Poznámky pod čarou č. 13b a 57 se zrušují.
211. V § 19 odst. 1 písmeno s) zní:
„s) příjem České národní banky,“.
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nahrazují slovy „veřejně prospěšným účelům“.
213. V § 19 odst. 1 písm. ze) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
214. V § 19 odst. 1 písm. zi) se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.
215. V § 19 odst. 1 písm. zi) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
216. V § 19 odst. 1 písmeno zj) zní:
„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,“.
217. V § 19 odst. 1 písmeno zk) zní:
„zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní
korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny
obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie
než České republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem
se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení
přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem
je vždy
1. úvěr,
2. zápůjčka,
3. dluhopis,
4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.“.
218. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zl), které
zní:
„zl) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a
pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo osobou, která se stane vlastníkem
nově vzniklé jednotky v tomtéž domě.“.
219. V § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „unie“ vkládají slova „než
České republiky“.
220. V § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy
„obchodní korporace“.
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korporaci“ a za slovem „nepovažuje“ se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní
korporace“.
222. V § 19 odst. 3 písm. b) se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem
„korporace“ a za slovem „jiné“ se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní
korporace“.
223. V § 19 odst. 3 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
224. V § 19 odst. 3 písm. c) se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem
„korporace“ a slova „nebo společnost“ se nahrazují slovy „, nebo obchodní korporace“.
225. V § 19 odst. 3 písm. c) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
226. V § 19 odst. 5 bodě 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního
nástroje“.
227. V § 19 odst. 5 bodě 2 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního
nástroje“.
228. V § 19 odst. 5 bodě 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního
nástroje“.
229. V § 19 odst. 5 bodě 4 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního
nástroje“.
230. V § 19 odst. 6 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.
231. V § 19 odst. 6 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního
nástroje“.
232. V § 19 odst. 7 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.
233. V § 19 odst. 8 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
234. V § 19 odst. 8 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní korporací“ a slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporaci“.
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republiky“.
236. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „dividend a jiných podílů na zisku
vyplácených“ nahrazují slovy „podílu na zisku vypláceného“.
237. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se slovo „společností“ nahrazuje slovy
„obchodní korporací“, slova „ve společnosti“ se nahrazují slovy „v obchodní korporaci“
a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.
238. V § 19 odst. 9 bodě 3 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.
239. V § 19 odst. 9 bodě 3 se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v obchodní korporaci“.
240. V § 19 odst. 9 bodě 4 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.
241. V § 19 odst. 9 bodě 4 se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v obchodní korporaci“,
slova „u společnosti“ se nahrazují slovy „u obchodní korporace“ a slova „předchůdce.
Za společnost podléhající takové dani se nepovažuje společnost“ se nahrazují slovy
„předchůdce; za obchodní korporaci podléhající takové dani se nepovažuje obchodní
korporace“.
242. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v
obchodní korporaci“.
243. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují
slovem „podílu“.
244. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „podniku nebo části podniku“
nahrazují slovy „obchodního závodu“.
245. V § 19 odst. 10 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporaci“.
246. V § 19 odst. 10 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
247. V § 19a odst. 1 písm. a) se slova „a dividendy“ zrušují.
248. V § 19a odst. 1 písm. a) se za slovo „omezeným“ vkládají slova „, na podílovém
fondu“.
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v podílovém fondu“.
250. V § 19a odst. 1 písm. h) se za slovo „zisk“ a za slova „zvýšena ze zisku“ vkládají slova
„této kapitálové“.
251. V § 19a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
zní:
„k) plnění z podílu na zisku svěřenského fondu po zdanění.“.
252. V § 19a odst. 2 písm. a) se slovo „unie,“ nahrazuje slovy „unie než České republiky
nebo daňovým rezidentem“.
253. V § 19a odst. 2 písm. a) se slova „společností nebo družstvem, kteří jsou poplatníky
uvedenými v § 17 odst. 3“ nahrazují slovy „obchodní korporací, podílovým fondem
podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, podfondem akciové
společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy nebo svěřenským fondem, kteří jsou daňovými rezidenty
České republiky“.
254. V § 19a odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „společností nebo družstvem,
kteří jsou“ zrušují.
255. V § 19a odst. 2 písm. b) bod 1 zní:
„1. obchodní korporací, podílovým fondem podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy, podfondem akciové společnosti s proměnným
základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční
fondy nebo svěřenským fondem, kteří jsou daňovým rezidentem České republiky,
nebo“.
256. V § 19a odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty“
nahrazují slovy „poplatníkem, který je daňovým rezidentem“ a slovo „unie,“ se
nahrazuje slovy „unie než České republiky nebo daňovými rezidenty“.
257. V § 19a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Osvobození podle odstavce 1 nelze uplatnit na příjem plynoucí od poplatníka, který
ve státě, ve kterém je daňovým rezidentem, nepodléhá dani obdobné dani z příjmů
právnických osob nebo podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, ale sazba této
daně je nižší než 5 %, a to ve zdaňovacím období, ve kterém bylo o výplatě příjmu uvedeného
v odstavci 1 rozhodnuto.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
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republiky“.
259. V § 19a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „společnosti, která“ nahrazují slovy
„poplatníkovi, který“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „poplatníkem“ a slova
„tato společnost“ se nahrazují slovy „tento poplatník“.
260. V § 19a odst. 4 písm. b) se slova „společnost s ručením omezeným, akciová společnost
nebo družstvo“ nahrazují slovy „obchodní korporace, podílový fond nebo svěřenský
fond“.
261. V § 19a odst. 4 písm. c) se slova „dividend a jiných podílů na zisku nebo z převodu
podílu ve společnosti“ nahrazují slovy „podílu na zisku“.
262. V § 19a odst. 4 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „poplatníka“, slova
„společnost podléhající“ se nahrazují slovy „poplatníka podléhajícího“ a slova
„společnost, která je od daně osvobozena“ se nahrazují slovy „poplatník, který je od
daně osvobozen“.
263. V § 19a se odstavce 5 a 6 zrušují.
264. Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:
„§ 19b
Osvobození bezúplatných příjmů
(1) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný
a) příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,
b) příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových
úpravách, v podobě
1. nabytí vlastnického práva k pozemku,
2. zřízení věcného břemene.
(2) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem
a) obmyšleného z majetku, který
1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
b) poplatníka, který je
1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo
bude využit pro veřejně prospěšnou činnost nebo jeho kapitálové dovybavení;
osvobození se nepoužije u obcí a krajů,
2. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území Norska, Islandu nebo jiného
členského státu Evropské unie než České republiky, je-li jeho právní forma, předmět
činnosti a způsob využití předmětu bezúplatného nabytí obdobný právní formě,
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podle bodu 1,
c) plynoucí do veřejné sbírky,
d) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
e) členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.
(3) Osvobození bezúplatných příjmů uvedených v odstavci 2 písm. b) se nepoužije,
pokud ho poplatník neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění
osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit.“.
265. V § 20 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu
daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento
poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.
(6) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu
daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr
odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.
(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních
služeb, obchodní korporace, pokud není sociálním družstvem, a poplatníka, který z hlediska
své formy může získat status veřejné prospěšnosti, ale tento status na konci zdaňovacího
období nemá, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o
30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke
krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem
daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Obecně
prospěšná společnost a ústav musí prostředky získané touto úsporou použít v následujícím
zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných veřejně prospěšných činností. V
případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč,
maximálně však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost
nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a
veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34
dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto
úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání,
vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně
než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše
základu daně.“.
266. V § 20 odst. 8 se slova „darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám
státu,30b) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým
osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na
financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na
policii,15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich
zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní,
náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,
a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost“ nahrazují slovy
„bezúplatného plnění poskytnutého veřejně prospěšným poplatníkům s výjimkou
poplatníků, kteří z hlediska své formy mohou získat status veřejné prospěšnosti, ale
tento status nemají, na veřejně prospěšnou činnost“.
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právním předpise115)“ nahrazují slovy „zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“.
268. V § 20 odst. 8 se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“, slovo „darů“ se
nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“ a slovo „darovaného“ se nahrazuje slovy
„hmotného nebo nehmotného“.
269. V § 20 odst. 8 se slova „České republiky nebo jiného“ zrušují.
270. V § 20 odst. 8 větě poslední se slova „poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za
účelem podnikání“ nahrazují slovy „veřejně prospěšní poplatníci“.
271. V § 20 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Pro účely odečítání od základu daně se
bezúplatné plnění, které bylo poskytnuto osobě se statusem veřejné prospěšnosti,
považuje za poskytnuté na veřejně prospěšnou činnost; to neplatí, pokud poplatník věděl
nebo vědět měl a mohl, že plnění na veřejně prospěšnou činnost nebude použito. Od
základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne
poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí
odpovídajícího protiplnění. Pro účely odpočtu hodnoty bezúplatného plnění platí, že
poplatník má status veřejné prospěšnosti rovněž, pokud má status veřejné prospěšnosti
na konci zdaňovacího období nebo pokud do konce zdaňovacího období podal návrh na
získání tohoto statusu a tento status na základě tohoto návrhu obdrží.“.
272. V § 20 odst. 9 se slovo „darů“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“ a slovo
„poskytnutých“ se nahrazují slovem „poskytnutého“.
273. V § 20 odst. 10 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění
poskytnutého“ a slova „hodnoty darů“ se nahrazují slovy „hodnoty bezúplatného
plnění“.
274. V § 20 odst. 12 se slovo „dary“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“, slovo „unie,“ se
nahrazuje slovy „unie než České republiky, a dále na území“ a slovo „daru“ se
nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.
275. V § 20a úvodní části ustanovení se za slovo „období“ vkládá slovo „základním“.
276. V § 20a písm. a) se za slovo „byl“ vkládá slovo „základním“.
277. V § 20b odst. 1 se slovo „dividend,“ zrušuje.
278. V § 20b odst. 1 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

- 38 279. V § 20b odst. 1 se slova „penzijní fondy a“ zrušují.
280. Za § 20b se vkládá nový § 20c, který včetně nadpisu zní:
„§ 20c
Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob
Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se pro účely daní
z příjmů rozumí veškerý majetek, který
a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,
b) k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou.“.
281. V § 21 odstavec 2 zní:
„(2) Sazba daně činí 5 % ze základu daně základního investičního fondu a vztahuje se na
základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.“.
282. V § 21 odst. 3 se slova „penzijního fondu,“ zrušují.
283. V § 21 odst. 5 se za slovo „období“ vkládá slovo „základním“ a za slovo „byl“ se
vkládá slovo „základním“.
284. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:
„§ 21a
Zdaňovací období
a)
b)
c)
d)

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je
kalendářní rok,
hospodářský rok,
období od rozhodného dne přeměny poplatníka nebo převodu jmění na člena právnické
osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo
převod jmění staly účinnými, nebo
účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12
měsíců.“.

285. Za nadpis části třetí se vkládají nové § 21b až 21i, které včetně nadpisů znějí:
„§ 21b
Obecná společná ustanovení o věcech
(1) Za věc, a to za věc hmotnou a movitou, se pro účely daní z příjmů považuje také
a) živé zvíře,
b) část lidského těla a
c) ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje.
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obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.
(3) Ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daní z příjmů obdobně
použijí i pro zaknihované cenné papíry.
(4) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na
jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem
na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s
podílem na tomto pozemku.
(5) Ustanovení upravující zálohu se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i na
závdavek.
§ 21c
Obecná společná ustanovení o majetkových právech
(1) Pro účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze
zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu.
(2) Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daní z
příjmů o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje
hodnotu plnění druhé strany.
(3) Ustanovení tohoto zákona upravující nájem se použijí i pro pacht.
§ 21d
Obecná společná ustanovení o finančním leasingu
(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou
věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při
vzniku smlouvy
a) ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k
ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci,
b) ujednáno právo uživatele na převod podle písmene a).
(2) Na finanční leasing se nevztahují ustanovení tohoto zákona o nájmu.
(3) Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření smlouvy
o finančním leasingu za nájem, pokud
a) je finanční leasing předčasně ukončen,
b) po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele.
(4) Přenechá-li uživatel užívající předmět finančního leasingu tento předmět k užívání
jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, považuje se tato smlouva pro účely daní z příjmů za
smlouvu o nájmu.
§ 21e
Obecná společná ustanovení o osobách
(1) Bankou se pro účely daní z příjmů rozumí banka, včetně zahraniční banky.
(2) Za stát se pro účely daní z příjmů považuje také samostatná jurisdikce, která není
státem.
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upravujícího registrované partnerství.
(4) Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství
fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
§ 21f
Základní investiční fond
Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
c) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
d) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmeni a) nebo zahraniční
soubor jmění srovnatelný s podfondem uvedeným v písmeni b), pokud
1. je jeho domovským státem podle zákona upravujícího investiční společnosti a
investiční fondy jiný členský stát Evropské unie, Norsko, Island nebo Švýcarská
konfederace,
2. má dokument srovnatelný se statutem, ze kterého lze zjistit, že se jedná o zahraniční
fond nebo podfond srovnatelný s fondem nebo podfondem uvedeným v písmenech a)
a b) a
3. prokáže, že je podle práva jeho domovského státu považován za daňového rezidenta
a jeho příjmy se podle práva tohoto státu ani z části nepřičítají jiným osobám.“.
286. V § 22 odst. 1 písm. d) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
287. V § 22 odst. 1 písm. e) se slova „nemovitostí (jejich částí) včetně bytů (jejich částí)“
nahrazují slovy „nemovitých věcí nebo bytů“.
288. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „společností a družstev“ nahrazují slovem
„korporací“.
289. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo „zm)“ nahrazuje slovem „zl)“.
290. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo „unie,“ nahrazuje slovy „unie než České
republiky nebo daňovému rezidentovi“.
291. V § 22 odst. 1 písm. g) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „; podílem na zisku je i
plnění ze zisku svěřenského fondu“.
292. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 4 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových
finančních nástrojů“.
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neuvedených pod písmenem h),“.
294. V § 22 odst. 1 písm. g) se doplňují body 13 a 14, které znějí:
„13. příjmy ze svěřenského fondu,
14. bezúplatné příjmy,“.
295. V § 22 odst. 1 písm. h) se slova „společnostech nebo družstvech“ nahrazují slovem
„korporacích“.
296. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které
zní:
„i) příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky.“.
297. V § 22 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „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.“.
Poznámka pod čarou č. 19g se zrušuje.
298. V § 23 odst. 1 se slova „upravený podle následujících odstavců“ nahrazují slovy „s tím,
že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito
výdaji jeho náklady; rozdíl se upraví podle tohoto zákona“.
299. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „jako výdaj“ nahrazují slovy „jako osvobozený
bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka nebo výdaj“.
300. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo „jejich“ vkládají slova „osvobození nebo“.
301. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 6 se slova „pohledávky a závazku podle zvláštního
právního předpisu“ nahrazují slovem „pohledávek“.
302. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 8 se slova „společností společníkovi nebo družstvem
členovi družstva94)“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi“.
303. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 8 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem
„korporace“.
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„9. 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,“.
305. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „závazky a“ zrušují.
306. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovem
„korporací“.
307. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy
„obchodní korporace“.
308. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní
korporace“.
309. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „a závazky“ zrušují.
310. V § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 zní:
„11. kladný rozdíl mezi oceněním, a to podle právních předpisů upravujících oceňování
majetku, vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku vyplácených
v nepeněžní formě poplatníkovi, který je členem obchodní korporace, a výší jeho
hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace podle právních předpisů
upravujících účetnictví; jestliže poplatníkovi, kterému je vypořádací podíl vyplácen,
vznikne dluh vůči obchodní korporaci, sníží se vypočtený kladný rozdíl o hodnotu
tohoto dluhu,“.
311. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „částku“ nahrazuje slovem „výši“, slovo
„závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem
„dluhy“.
312. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní
korporace“.
313. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
314. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
315. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou
koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.
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a slovo „jeho“ se zrušuje.
317. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 14 se slova „dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, že se
dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým“ nahrazují slovy „dohodou, kterou se
dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,“.
318. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 14 se slova „na závazek“ nahrazují slovy „na dluh“.
319. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují body 16 a 17, které znějí:
„16. 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,
17. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty
vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým,“.
320. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 4 se slova „obchodního podílu“ nahrazují slovy „podílu
v obchodní společnosti“.
321. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní
společnosti“.
322. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 5 se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou
organizační složku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.
323. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 5 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
324. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 6 se slova „závazku nebo část závazku“ nahrazují slovem
„dluhu“, slova „závazek nebo jeho část“ se nahrazují slovem „dluh“ a slova „závazku
nebo jeho část“ se nahrazují slovem „dluhu“.
325. V § 23 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 7 a
8, které znějí:
„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 16. tohoto
ustanovení, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení
příjmů a nebylo o něm účtováno v nákladech.“.

- 44 326. V § 23 odst. 4 písm. h) se slova „společníkovi obchodní společnosti nebo členovi
družstva z titulu účasti v obchodní společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovy „členovi
obchodní korporace z účasti v ní“.
327. V § 23 odst. 4 písm. i) se slova „společnosti nebo v družstvu“ nahrazují slovem
„korporaci“.
328. V § 23 odst. 4 písm. j) se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi
družstva,94)“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi,“.
329. V § 23 odstavec 7 se věta první a druhá nahrazují větami „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 doložitelný, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; to platí
i v případě, kdy je cena mezi osobami vedoucími účetnictví rovna nule. 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 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 nula nebo nižší, než
by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident,
člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky nebo
poplatníkem daně z příjmu fyzických osob.“.
330. V § 23 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti, pronájmu“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti, ukončení nájmu“.
331. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slovo „záloh“ vkládají slova „, které by byly
zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách z daného titulu
nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů“.
332. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slova „včetně nájemného u finančního pronájmu s
následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „a úplata u finančního leasingu“.
333. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
334. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
335. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou
koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplata z finančního leasingu“.
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výdělečné“ zrušují a za slovo „činnosti“ se vkládají slova „, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti,“.
337. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
338. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelskou nebo jinou
samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plynou příjmy ze
samostatné činnosti,“.
339. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem
„nájem“.
340. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelská nebo jiná samostatná
výdělečná činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné
činnosti,“.
341. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se na konci textu věty druhé doplňují slova
„nebo zahájení vedení záznamů o příjmech a výdajích“.
342. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se za větu druhou vkládá věta „Stejným
způsobem postupuje osoba spravující pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti.“.
343. V § 23 odst. 9 písm. a) se za slovo „směnek“ vkládají slova „, kmenových listů“.
344. V § 23 odst. 9 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
345. V § 23 odst. 9 písm. c) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „povinnosti“.
346. V § 23 odst. 13 se slova „U poplatníků, kteří nevedou účetnictví při vložení pohledávky
do obchodní společnosti nebo družstva a při postoupení pohledávky,“ nahrazují slovy
„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,“.
347. V § 23 se na konci odstavce 13 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na
pohledávku vzniklou z titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně
osvobozen.“.
348. V § 23 odst. 14 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
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složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.
350. V § 23 odst. 15 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
351. V § 23 odst. 15 se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního
závodu“ a slova „podnik nebo část podniku“ se nahrazují slovy „obchodní závod“.
352. V § 23 odst. 15 se věta šestá nahrazuje větou „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.“.
353. V § 23 odst. 15 se slova „společnosti nebo družstva70)“ nahrazují slovem „korporace“,
slova „společnost nebo družstvo“ se nahrazují slovem „korporace“ a slova „společnosti
nebo družstva“ se nahrazují slovem „korporace“.
354. V § 23 odst. 16 se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního
závodu“.
355. V § 23 odst. 16 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
356. V § 23 odst. 17 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
357. V § 23 odst. 17 se slovo „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazuje slovy
„obchodního závodu“.
358. V § 23 odst. 17 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“ a slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.
359. V § 23 odst. 17 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
360. V § 23 odst. 17 se slovo „závazkům“ nahrazuje slovem „dluhům“.
361. V nadpise nad § 23a se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
362. V nadpise § 23a se slova „podniku nebo jeho samostatné části na společnost“
nahrazují slovy „obchodního závodu na obchodní společnost“.
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„převod podniku nebo jeho samostatné části“)“ nahrazují slovy „obchodního závodu na
obchodní společnost“.
364. V § 23a odst. 1 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.
365. V § 23a odst. 1 se slova „podnik nebo jeho část, která představuje samostatný
organizační a funkční celek sloužící k provozování jednoho nebo více předmětů
podnikání (dále jen „podnik nebo jeho samostatná část“)“ nahrazují slovy „obchodní
závod“ a slova „podnik nebo jeho samostatnou část“ se nahrazují slovy „obchodní
závod“.
366. V § 23a odst. 1 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
367. V § 23a odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
368. V § 23a odst. 2 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
369. V § 23a odst. 2 se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.
370. V § 23a odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
371. V § 23a odst. 3 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
372. V § 23a odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
373. V § 23a odst. 4 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo
„společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a slovo „společnosti“ se
nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
374. V § 23a odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy
„obchodní společnost“.
375. V § 23a odst. 5 písm. a) se slova „podnikem nebo s jeho samostatnou částí“ nahrazují
slovy „obchodním závodem“.
376. V § 23a odst. 5 písm. a) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“
a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

- 48 377. V § 23a odst. 5 písm. a) se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
378. V § 23a odst. 5 písm. a) se za slova „lze převzít“ vkládá slovo „zahraniční“.
379. V § 23a odst. 5 písm. a) se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.
380. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
381. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podnikem nebo jeho samostatnou částí“ nahrazují
slovy „obchodním závodem“.
382. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“.
383. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podniku nebo k jeho samostatné části“ nahrazují
slovy „obchodnímu závodu“.
384. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
385. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
386. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.
387. V § 23a odst. 5 písm. c) se slova „převedenému podniku nebo jeho samostatné části“
nahrazují slovy „převedenému obchodnímu závodu“.
388. V § 23a odst. 5 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“,
slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a slovo „společnost“ se
nahrazuje slovy „obchodní společnost“.
389. V § 23a odst. 5 písm. c) se slova „převod podniku nebo jeho samostatné části“
nahrazují slovy „převod obchodního závodu“.
390. V § 23a odst. 5 písm. c) se za slovo „pouze“ vkládá slovo „zahraniční“ a slova „podle
tohoto zákona“ se nahrazují slovy „od základu daně“.
391. V § 23a odst. 6 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.
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slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.
393. V § 23a odst. 6 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
394. V § 23a odst. 6 písm. c) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“,
slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a za slovo „unie“ se
vkládají slova „než České republiky“.
395. V § 23a odst. 6 písm. c) se za slovem „přijímající“ slovo „společnosti“ nahrazuje slovy
„obchodní společnosti“.
396. V § 23a odst. 6 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
397. V § 23b odst. 1 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“ a slovo „společností“ se
nahrazuje slovy „obchodní společností“.
398. V § 23b odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
399. V § 23b odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
400. V § 23b odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
401. V § 23b odst. 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
402. V § 23b odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy
„obchodní společnost“, slovo „společnostmi“ se nahrazuje slovy „obchodními
společnostmi“ a za slovo „unie“ se vkládají slova „než České republiky“.
403. V § 23b odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „nabyté společnosti“ nahrazují slovy
„nabyté obchodní společnosti“.
404. V § 23b odst. 6 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
405. V nadpise § 23c se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.
406. V § 23c odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „společností“ nahrazuje slovy
„obchodních společností“.
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408. V § 23c odst. 1 písm. a) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních
společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
409. V § 23c odst. 1 písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
410. V § 23c odst. 1 písm. b) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních
společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
411. V § 23c odst. 1 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
412. V § 23c odst. 1 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“
a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.
413. V § 23c odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy
„obchodní společnosti“.
414. V § 23c odst. 2 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
415. V § 23c odst. 2 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“,
slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo
„společnostech“ se nahrazuje slovy „obchodních společnostech“.
416. V § 23c odst. 2 písmeno b) zní:
„b) vyčleněná část jmění obchodní společnosti, která nezaniká (dále jen „rozdělovaná
obchodní společnost“), přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních
společností při rozdělení, přičemž společníci rozdělované obchodní společnosti zpravidla
nabudou podíl v nástupnické obchodní společnosti při rozdělení nebo nástupnických
obchodních společnostech při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání.“.
417. V § 23c odst. 3 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
418. V § 23c odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
419. V § 23c odst. 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
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421. V § 23c odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Příjmy (výnosy) společníka zanikající nebo
rozdělované obchodní společnosti vzniklé z důvodu přecenění majetku a dluhů pro
účely fúze obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti se nezahrnují
do základu daně. Toto se nevztahuje na doplatek na dorovnání. Ustanovení tohoto
odstavce se použije, pokud zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost i
nástupnická existující obchodní společnost, nástupnická založená obchodní společnost,
nástupnická obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická
obchodní společnost při rozdělení jsou daňovými rezidenty České republiky, kteří mají
formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské
družstevní společnosti, nebo jsou obchodními společnostmi, které jsou daňovými
rezidenty jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a společník
zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti“.
422. V § 23c odst. 5 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
423. V § 23c odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“ , slovo
„společností“ se nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnostech“ se
nahrazuje slovy „obchodních společnostech“.
424. V § 23c odst. 7 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slova
„rozdělovanou společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“,
slova „fúze společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“ a slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
425. V § 23c odst. 8 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy
„obchodní společnost“.
426. V § 23c odst. 8 písm. a) se slova „rozdělovanou společností“ nahrazují slovy
„rozdělovanou obchodní společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní
společnost“, slova „fúze společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“
a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
427. V § 23c odst. 8 písm. a) se za slova „lze převzít“ vkládá slovo „zahraniční“.
428. V § 23c odst. 8 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
429. V § 23c odst. 8 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“,
slova „rozdělované společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní
společností“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.
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slova „rozdělovanou společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní
společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slova „fúze
společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“.
431. V § 23c odst. 8 písm. c) se slova „položky obdobného charakteru jako položky
odčitatelné podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „zahraniční položky obdobného
charakteru jako položky odčitatelné od základu daně“.
432. V § 23c odst. 9 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.
433. V § 23c odst. 9 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a
slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.
434. V § 23c odst. 9 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
435. V § 23c odst. 9 písmeno c) zní:
„c) zanikající obchodní společnost nebo rozdělovaná obchodní společnost je daňovým
rezidentem České republiky a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením
omezeným anebo evropské družstevní společnosti nebo je obchodní společností, která je
daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a
nástupnická existující obchodní společnost, nástupnická založená obchodní společnost,
nástupnická obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická
obchodní společnost při rozdělení je obchodní společností, která je daňovým rezidentem
jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a pokud majetek a dluhy, jež
přešly ze zanikající obchodní společnosti nebo rozdělované obchodní společnosti na
nástupnickou založenou obchodní společnost, nástupnickou obchodní společnost, která je
jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní společnost při rozdělení v důsledku
fúze obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti, jsou součástí stálé
provozovny nástupnické existující obchodní společnosti, nástupnické založené obchodní
společnosti, nástupnické obchodní společnosti, která je jediným společníkem, nebo
nástupnické obchodní společnosti při rozdělení umístěné na území České republiky.“.
436. V § 23d odst. 1 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
437. V § 23d odst. 1 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.
438. V § 23d odst. 2 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
439. V § 23d odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“ a
slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
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„(3) Je-li při převodu obchodního závodu přijímající obchodní společností nebo při fúzi
obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti zanikající obchodní společností
nebo rozdělovanou obchodní společností, nástupnickou existující obchodní společností,
nástupnickou založenou obchodní společností, nástupnickou obchodní společností, která je
jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní společností při rozdělení obchodní
společnost, která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu
nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti nevykonávala činnost, má se za to,
že neexistují řádné ekonomické důvody pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených
poplatníků opak.“.
441. V § 23d odst. 4 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
442. V § 23d odst. 4 se slova „podnik nebo jeho samostatnou část“ nahrazují slovy
„obchodní závod“.
443. V § 23d odst. 4 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
444. V § 23d odst. 5 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo
„společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
445. V § 24 odst. 2 písm. f) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.
446. V § 24 odst. 2 písm. h) úvodní části ustanovení se slova „nájemné, a to“ nahrazují slovy
„plnění v podobě“.
447. V § 24 odst. 2 písm. h) bod 1 zní:
„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,“.
448. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou
koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.
449. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „ je nájemné u finančního pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „je tato úplata“.
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koupí“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.
451. V § 24 odst. 2 písm. h) závěrečné části ustanovení se slovo „Nájemným“ nahrazuje
slovem „Úplatou“, slova „nájemným, které bylo postupitelem zaplaceno“ se nahrazují
slovy „úplatou u finančního leasingu, která byla postupitelem zaplacena“ a slova
„nájemným, které“ se nahrazují slovy „úplatou u finančního leasingu, která“.
452. V § 24 odst. 2 písm. h) závěrečné části ustanovení se slova „pronájmu s následnou
koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“.
453. V § 24 odst. 2 písm. ch) se slova „daň z převodu nemovitostí, a to i v případě zaplacení
ručitelem za původního vlastníka,26ch) a daň z nemovitostí, jen pokud byly zaplaceny“
nahrazují slovy „daň z nemovitých věcí, pokud byla zaplacena“.
Poznámka pod čarou č. 26ch se zrušuje.
454. V § 24 odst. 2 písm. ch) se za slova „z příjmů“ vkládají slova „a daň darovací“.
455. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 2 se slova „místo podnikání, uvedené v živnostenském
nebo jiném obdobném povolení k podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele nebo
místo výkonu jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.
456. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci a
nájemné (jeho část)“ nahrazují slovy „leasingu a úplatu u finančního leasingu“.
457. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se slovo „vypůjčeného23e)“ nahrazuje slovy „užívaného
na základě smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose“.
458. V § 24 odst. 2 písm. s) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a bod 3 se zrušuje.
459. V § 24 odst. 2 písm. s) závěrečné části ustanovení se slovo „lhůtou“ nahrazuje slovem
„dobou“, slovo „lhůty“ se nahrazuje slovem „doby“ a slovo „lhůtě“ se nahrazuje slovem
„době“.
460. V § 24 odst. 2 písmeno t) zní:
„t) do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku
1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka,
pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy
nejsou předmětem daně z příjmů,
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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),
část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny
hmotného majetku,
pořizovací cena pozemku u poplatníka fyzické osoby,“.

461. V § 24 odst. 2 se za písmeno t) vkládají nová písmena ta) a tb), která znějí:
„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,“.
462. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova „podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou
činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
463. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova „a daň z převodu nemovitostí zaplacená druhým z
manželů při prodeji nemovitosti, která byla v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů“
zrušují.
464. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 1 se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují
slovy „člena obchodní korporace“.
465. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem
„korporace“.
466. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „, zděděním či darováním“ nahrazují slovy
„nebo bezúplatně“.
467. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují
slovy „člena obchodní korporace“.
468. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem
„korporace“.
469. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „podniku nebo části podniku, tvořící
samostatnou organizační složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.
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471. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních
korporací“.
472. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
473. V § 24 odst. 2 písm. y) úvodní části ustanovení se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy
„obchodní korporace“ a za slovo „měsíců“ se vkládají slova „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“.
474. V § 24 odst. 2 písmeno za) zní:
„za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, 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,“.
475. V § 24 odst. 2 písm. zi) se slova „z půjček“ nahrazují slovy „ze zápůjček“.
476. V § 24 odst. 2 písm. zl) se slovo „nájemcem“ nahrazuje slovy „uživatelem hmotného
majetku“ a slova „pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého
hmotného majetku“ se nahrazují slovy „, který je předmětem finančního leasingu“.
477. V § 24 odst. 2 písm. zp) se slova „České republiky nebo jiného“ zrušují.
478. V § 24 odst. 2 písm. zr) se slova „u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3“ nahrazují
slovy „u veřejně prospěšných poplatníků s výjimkou obchodních korporací se statusem
veřejné prospěšnosti“.
479. V § 24 odst. 2 písm. zt) se slova „poplatníci uvedení v § 18 odst. 3 s výjimkou
poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 12 až 14“ nahrazují slovy „veřejně prospěšní
poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou
výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou
společností nebo ústavem“.
480. V § 24 odst. 2 písm. zv) bodě 1 se slova „na základě smlouvy o úvěru podle ustanovení
obchodního zákoníku nebo podle obdobného právního předpisu, podle kterého se
sjednává poskytování úvěrů“ zrušují.
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obchodního zákoníku nebo podle obdobného právního předpisu, podle kterého se
sjednává poskytování bankovních záruk“ zrušují.
482. V § 24 odst. 3 se slova „činnosti a u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3,“ nahrazují
slovy „činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků“.
483. V § 24 odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „Nájemné“ nahrazuje slovem „Úplata“ a
slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ se nahrazují slovem „leasingu“.
484. V § 24 odst. 4 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo
„nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nájemci“ se nahrazuje
slovem „uživateli“.
485. V § 24 odst. 4 písm. b) se slova „doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně
převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a
nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není“ nahrazují slovy
„finančního leasingu není kupní cena“, slovo „nájmu“ se nahrazuje slovy „finančního
leasingu“ a slovo „prodeje“ se nahrazuje slovy „převodu vlastnického práva“.
486. V § 24 odst. 4 písm. c) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují
slovem „leasingu“ a slovo „odkoupený“ se nahrazuje slovem „převedený“.
487. V § 24 odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „koupě najatá“ nahrazují slovy
„převodu vlastnického práva užívaná“, slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ se
nahrazují slovem „leasingu“, slovo „nájmu“ se nahrazuje slovy „finančního leasingu“,
slovo „nájemné“ se nahrazuje slovem „úplata“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem
„uživatele“.
488. V § 24 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Prodává-li se majetek, který byl předmětem
nájmu nebo finančního leasingu a který nesplňuje podmínky podle odstavce 4, po jejich
ukončení nájemci nebo uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů)
pouze za podmínky, že kupní cena“.
489. V § 24 odst. 5 písm. b) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.
490. V § 24 odst. 5 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí“ nahrazují slovem
„leasingu“.
491. V § 24 odst. 5 písm. c) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.
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493. V § 24 odstavec 6 zní:
„(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení
příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4 nebo 15,
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)
podle odstavce 4, připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.“.
494. V § 24 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „podílu na obchodní společnosti nebo
družstvu se“ nahrazují slovy „se v případě podílů v obchodní korporaci“.
495. V § 24 odst. 7 písm. a) se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena
obchodní korporace“.
496. V § 24 odst. 7 písm. b) se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena
obchodní korporace“.
497. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slovo „zjištěnou“ nahrazuje slovem „určenou“.
498. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „děděním nebo darem“ nahrazují slovem
„bezúplatně“.
499. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem
„korporace“.
500. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem
„bezúplatně“.
501. V § 24 odst. 7 v písm. b) bodě 1 se slova „stanovenou pro účely daně dědické nebo
darovací;26b) přitom u nemovitostí“ nahrazují slovy „určenou podle právního předpisu
upravujícího oceňování majetku; přitom u nemovitých věcí“.
502. V § 24 odst. 7 písm. c) se slovo „stanovená“ nahrazuje slovem „určená“.
503. V § 24 odst. 7 písm. c) se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem
„bezúplatně“.
504. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnosti nebo družstvu“
nahrazují slovem „korporaci“ a slova „společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovem
„korporace“.
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nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.
506. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují
slovem „korporace“.
507. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „obchodní společností společníkovi
nebo družstvem členovi družstva94)“ nahrazují slovy „obchodní korporací jejímu členu“.
508. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společníkovi nebo členovi“
nahrazují slovy „členovi obchodní korporace“.
509. V § 24 odst. 8 se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační
složku98)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.
Poznámka pod čarou č. 98 se zrušuje.
510. V § 24 odst. 9 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“, slova
„společnost v“ nahrazují slovy „obchodní korporace v“ a slova „společnost nebo
družstvo“ nahrazují slovem „korporace“.
511. V § 24 odst. 11 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
512. V § 24 odst. 11 se za slovo „fúzi“ vkládá slovo „obchodních“ a za slovo „rozdělení“ se
vkládá slovo „obchodní“.
513. V § 24 odst. 11 se slova „společnosti nebo u družstva“ nahrazují slovy „obchodní
korporace“.
514. V § 24 odst. 12 úvodní části ustanovení se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují
slovy „obchodního závodu“.
515. V § 24 odst. 12 písm. h) se slova „částka nájemného u finančního pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku zaplaceného nájemcem“ nahrazují slovy „úplata u
finančního leasingu hmotného majetku zaplacená uživatelem“.
516. V § 24 odst. 12 písm. h) se slova „nájemného uznaného“ nahrazují slovy „úplaty
uznané“ a slova „nájemní smlouva“ se nahrazují slovy „smlouva o finančním leasingu“.
517. V § 24 odst. 12 písm. i) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
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519. V § 24 odst. 15 úvodní části ustanovení se slova „Nájemné u finančního pronájmu s
následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „Úplata u finančního leasingu“.
520. V § 24 odst. 15 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo
„(pronajímatelem)“ se zrušuje a slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „uživateli“.
521. V § 24 odst. 15 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
522. V § 24 odst. 15 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují
slovem „leasingu“.
523. V § 24 odst. 15 písm. b) se slovo „odkoupený“ nahrazuje slovem „převedený“.
524. V § 24 odst. 16 úvodní části ustanovení se slova „Nájemné u finančního pronájmu
s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „Úplata u finančního leasingu“.
525. V § 24 odst. 16 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo
„(pronajímatelem)“ se zrušuje a slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „uživateli“.
526. V § 24 odst. 16 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
527. V § 24 odst. 16 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují
slovem „leasingu“.
528. V § 24 odst. 16 písm. b) se slovo „odkoupený“ nahrazuje slovem „převedený“.
529. V § 24a odst. 2 písm. a) se slovo „, příjmení“ zrušuje.
530. V § 24a odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.
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(výnosů) dosažených v jednotlivých druzích činností v rámci činností vyplývajících z
jejich poslání“ nahrazují slovy „veřejně prospěšných poplatníků i výši příjmů (výnosů)
dosažených v jednotlivých druzích veřejně prospěšných činností“.
532. V nadpisu § 24b se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
533. V nadpisu § 24b se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“
nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
534. V nadpisu § 24b se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
535. V § 24b odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.
536. V § 24b odst. 1 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“
nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
537. V § 24b odst. 1 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
538. V § 24b odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
539. V § 24b odst. 2 písm. a) se slovo „, příjmení“ zrušuje.
540. V § 24b odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.
541. V § 24b odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.
542. V § 24b odst. 2 písm. b) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
543. V § 24b odst. 2 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
544. V § 24b odst. 2 písm. c) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
545. V § 24b odst. 2 písm. c) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
546. V § 24b odst. 2 písm. c) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
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548. V § 24b odst. 2 písm. d) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
549. V § 24b odst. 2 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
550. V § 24b odst. 2 písm. e) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
551. V § 24b odst. 2 písm. e) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.
552. V § 24b odst. 2 písm. e) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
553. V § 25 odst. 1 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
554. V § 25 odst. 1 písm. b) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
555. V § 25 odst. 1 písm. f) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.
556. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.
557. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
558. V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „z podnikání a jiné samostatné výdělečné“ nahrazují
slovy „ze samostatné“.
559. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
560. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „; obdobně to platí pro výdaje
(náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem u poplatníka byl bezúplatný příjem od
daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u
veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy,
které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití prostředků z
kapitálového dovybavení,“.
561. V § 25 odst. 1 písm. s) se slova „daň dědickou, darovací,“ zrušují.
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bezúplatné plnění“.
563. V § 25 odst. 1 písm. t) se slova „obchodní firmou“ nahrazují slovem „jménem“.
564. V § 25 odst. 1 písm. u) se slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné“ zrušují a
slovo „(§ 7)“ se nahrazuje slovy „, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.
565. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových
finančních nástrojů“.
566. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěru a půjčky“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“ a slova „úvěru nebo půjčky“ se nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
567. V § 25 odst. 1 písm. w) se slovo „, půjčky“ nahrazuje slovem „, zápůjčky“.
568. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěru nebo půjčce“ nahrazují slovy „úvěrovému
finančnímu nástroji“.
569. V § 25 odst. 1 písm. zc) se slova „společností nebo družstvem“ nahrazují slovem
„korporací“.
570. V § 25 odst. 1 písm. zd) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
571. V § 25 odst. 1 písm. ze) se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „uživatele“, slova
„pronájmu s následnou koupí najatého“ se nahrazují slovem „leasingu“, slova
„nájemného připadajícího“ se nahrazují slovy „úplaty připadající“ a slova „nájmu
sníženou o nájemné jím hrazené pronajímateli“ se nahrazují slovy „finančního leasingu
sníženou o úplatu jím hrazenou vlastníkovi užívaného majetku“.
572. V § 25 odst. 1 písm. zi) se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou
organizační složku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.
573. V § 25 odst. 1 písm. zi) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
574. V § 25 odst. 1 písm. zk) se slova „úvěrů a půjček přijatých“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje přijatého“ a slova „úvěr nebo půjčku“ se nahrazují slovy „úvěrový
finanční nástroj“.
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nástroj“.
576. V § 25 odst. 1 písm. zk) se slova „dividend a jiných“ zrušují.
577. V § 25 odst. 1 písm. zl) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
578. V § 25 odst. 1 písm. zn) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
579. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zp) a zq),
která znějí:
„zp) účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních
předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem
byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí
pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku,
zq) hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních předpisů
upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně
osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.“.
580. V § 25 odst. 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních
nástrojů“ a slova „úvěry a půjčky nebo jejich část“ se nahrazují slovy „úvěrové finanční
nástroje“.
581. V § 25 odst. 3 se slova „úvěry a půjčky“ nahrazují slovy „úvěrové finanční nástroje“.
582. V § 25 odst. 3 se slova „poplatníky uvedené v § 18 odst. 3“ nahrazují slovy „veřejně
prospěšné poplatníky“.
583. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky
zvláštním předpisem,28d)“ nahrazují slovy „jednotky nezahrnující pozemek“.
Poznámka pod čarou č. 28d se zrušuje.
584. V § 26 odst. 3 písm. c) se slovo „nájemcem“ nahrazuje slovem „uživatelem“ a slova
„pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného
majetku“ se nahrazují slovy „, který je předmětem finančního leasingu,“.
585. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti nebo“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
nebo“, slovo „pronájmu“ se nahrazuje slovem „nájmu“ a slova „podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti,“ se nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti,“.
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slovem „korporace“.
587. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou
výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné
činnosti,“.
588. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.
589. V § 26 odst. 7 písm. b) se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.
590. V § 26 odst. 7 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
591. V § 26 odst. 7 písm. d) se slovo „17a“ nahrazuje slovem „21a“.
592. V § 26 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují
slovem „korporaci“.
593. V § 27 písm. a) se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem
„leasingu“.
594. V § 27 písm. h) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
595. V § 27 písm. h) se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.
596. V § 27 se písmeno ch) zrušuje.
597. V § 27 písmeno i) zní:
„i) hmotný majetek, u něhož odpisy nebo zahraniční položky obdobného charakteru jako
odpisy uplatňuje jiná osoba než odpisovatel podle tohoto zákona, jde-li o
1. pronajatý hmotný majetek,
2. hmotný majetek, který je předmětem finančního leasingu,“.
598. V § 27 se doplňuje písmeno j), které zní:
„j) hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo
předmětem daně, s výjimkou hmotného majetku fyzické osoby nabytého
1. dědictvím,
2. odkazem,
3. obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který byl do svěřenského fondu
vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
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obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který zvýšil majetek svěřenského
fondu pořízením pro případ smrti“.

599. V § 28 odstavec 1 zní:
„(1) Hmotný majetek odpisuje odpisovatel. Hmotný majetek je oprávněn odpisovat vždy
pouze jeden poplatník. Odpisovatelem je
a) poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo,
b) organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu,
b) státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná
hospodařit s majetkem státu,
c) podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek,
d) svěřenský fond, jehož součástí je hmotný majetek,
e) nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělované obchodní korporace při
přeměně; to platí pro
1. hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdělované obchodní korporace k
rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní
korporace a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci, a
2. hmotný majetek, nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od
rozhodného dne do dne zápisu fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení
obchodní korporace do obchodního rejstříku a převáděný na nástupnickou obchodní
korporaci.“.
600. V § 28 odst. 2 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.
601. V § 28 odst. 3 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.
602. V § 28 odst. 4 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
603. V § 28 odst. 4 se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.
604. V § 28 odst. 5 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.
605. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého hmotného
majetku“ nahrazují slovem „leasingu“, slova „uhrazené nájemcem do data ukončení
smlouvy, které nebylo“ se nahrazují slovy „a úplatu u finančního leasingu, které byly
uhrazeny do data ukončení smlouvy a nebyly“ a za slova „zálohy na nájemné“ se
vkládají slova „nebo zálohy na úplatu u finančního leasingu“.
606. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „zahájením pronájmu“ nahrazují slovy „zahájením
nájmu“.
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slovem „leasingu“.
608. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
609. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
610. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.
611. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
612. V § 29 odst. 1 písm. e) se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem
„bezúplatně“.
613. V § 29 odst. 1 písm. e) se slovo „stanovená“ nahrazuje slovem „určená“.
614. V § 29 odst. 1 písm. e) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
615. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem
„odpisovatel“.
616. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slovo „činností“ vkládají slova „a rovněž
v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného
majetku“.
617. V § 29 odst. 4 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem
„leasingu“.
618. V § 29 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem
„odpisovatele“.
619. V § 29 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
620. V § 29 odst. 6 závěrečné části ustanovení se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem
„odpisovatele“ a slovo „vlastník“ se nahrazuje slovem „odpisovatel“.
621. V § 29 odst. 8 se slova „společnosti nebo do družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
622. V § 29 odst. 8 se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.
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624. V § 29 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
625. V § 29 odst. 9 písm. a) se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „obchodní
korporace“.
626. V § 29 odst. 9 písm. c) se slova „byty nebo nebytové prostory jako jednotky podle
zvláštního právního předpisu.60)“ nahrazují slovem „jednotky.“.
627. V § 30 odst. 1 se slova „Standardní klasifikace produkce“ nahrazují slovy „klasifikace
produkce CZ-CPA“.
628. V § 30 odst. 2 se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.
629. V § 30 odstavec 5 se slova „(ve Standardní klasifikaci produkce označených kódem
28.62.50, 29.56.24 a 29.52.40)“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA
označených kódem 25.73.50 a kódem 25.73.60“.
630. V § 30 odst. 10 úvodní části ustanovení se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem
„odpisovatel“ a slovo „vlastníkem“ se nahrazuje slovem „odpisovatelem“.
631. V § 30 odst. 10 písm. a) se slova „společnost nebo družstvo,131)“ nahrazují slovy
„obchodní korporace,“.
632. V § 30 odst. 10 písmeno b) zní:
„b) obchodní společnost, podílový fond, svěřenský fond nebo družstvo u hmotného majetku
nabytého
1. vkladem společníka, podílníka nebo člena družstva 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,
2. vkladem obce nebo kraje, pokud byl tento majetek ve vlastnictví obce nebo kraje a byl
zahrnut v jejich majetku,
3. přeměnou,
4. vyčleněním majetku do svěřenského fondu, pokud byl u fyzické osoby zahrnut v
obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,“.
633. V § 30 odst. 10 písm. f) se slova „pronájmu (§ 9)“ nahrazují slovem „nájmu“.
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slovem „leasingu“, slovo „nájemného“ se nahrazuje slovem „úplaty“, slovo „pronájmu“
se nahrazuje slovem „leasingu“ a slovo „najatá“ se nahrazuje slovem „užívaná“.
635. V § 30 odst. 10 písm. h) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
636. V § 30 odst. 10 písm. i) se slovo „půjčce.20d“ nahrazuje slovem „zápůjčce.“.
637. V § 30 odst. 10 písm. l) se slova „účastník sdružení bez právní subjektivity“ nahrazují
slovy „společník společnosti“.
638. V § 30 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n),
která znějí:
„m) svěřenský fond,
n) obmyšlený.“.
639. V § 30 odst. 10 závěrečné části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem
„dluhu“.
640. V § 30 odst. 10 závěrečné části ustanovení se slova „při rozpuštění sdružení bez právní
subjektivity nebo při ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity“ nahrazují
slovy „při zániku společnosti nebo zániku členství ve společnosti“ a slova „tohoto
sdružení vnesen“ se nahrazují slovy „této společnosti vložen“.
641. V § 30b odst. 1 se slova „označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny
31.10, 31.20 nebo 32.10“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označený
kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22“.
642. V § 31 odst. 2 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.
643. V § 31 odst. 2 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3“
nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3“.
644. V § 31 odst. 3 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.
645. V § 31 odst. 3 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1“
nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.29.12“, slova
„29 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují číslem „28“ a slova „ve skupinách
37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují slovy „specifikované ve
třídě CZ-CPA 38.32“.
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647. V § 31 odst. 5 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7
(přístroje pro domácnost, jinde neuvedené) a 35.12 (rekreační a sportovní čluny)“
nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 27.5 (spotřebiče
převážně pro domácnost) a kódem 30.12 (rekreační a sportovní čluny)“.
648. V § 31 odst. 6 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.
649. V § 32 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem
„odpisovatelem“.
650. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce
kódem 29.3“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem
28.3“.
651. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce
kódem 29.24.1“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem
28.29.12“, slova „29 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují číslem „28“ a slova
„ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují slovy
„specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32“.
652. V § 32 odst. 4 se slovo „17a“ nahrazuje slovem „21a“.
653. V § 32a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „společníka nebo tichého společníka nebo člena
družstva, přeměnou,131)“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace, tichého společníka,
přeměnou,“.
654. V § 32a odst. 2 se slova „podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační
složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.
655. V § 32a odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
656. V § 32a odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.
657. V § 32a odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
658. V § 32a odst. 3 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.
659. V § 32a odst. 4 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.
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661. § 32b včetně nadpisu zní:
„§ 32b
Pacht obchodního závodu
(1) Pachtýř obchodního závodu, který má písemný souhlas propachtovatele k odpisování,
postupuje při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku obdobně podle
ustanovení o odpisování při zajištění dluhu převodem práva.
(2) Při pachtu obchodního závodu se zvyšuje výsledek hospodaření u
a) pachtýře o
1. rozdíl mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a pachtovným,
2. výši pohledávky, která na něj přechází na základě smlouvy o pachtu obchodního
závodu, a to ve výši v jaké ji neuhradil propachtovateli,
b) propachtovatele o částku ve výši dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který
přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši v jaké
ho neuhradil pachtýři.
(3) Zvyšování výsledku hospodaření podle odstavce 2 se netýká
a)
b)
c)
d)
e)

částky, která byla zaúčtována ve prospěch příjmů,
dluhu ze smluvní pokuty,
dluhu z úroku z prodlení,
dluhu z jiné sankce ze závazkového vztahu,
dluhu, na jehož základě vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení
zdanitelných příjmů, který byl zaplacen.

(4) Při výpočtu rozdílu mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a
pachtovným se pachtovné sníží o část určenou k úhradě jiného dluhu vůči propachtovateli; za
úhradu jiného dluhu se nepovažuje účtování pachtovného na vrub příslušného účtu
dlouhodobého závazku.“.
662. V § 32c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují
slovem „korporace“.
663. V § 32c odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „odčitatelné“ nahrazuje slovem
„zahraniční“ a slova „v zahraničí“ se zrušují.
664. V § 32c odst. 2 se slovo „odčitatelnými“ nahrazuje slovem „zahraničními“ a slova „,
uplatněnými vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními předpisy
příslušného státu“ se zrušují.
665. V § 32c odst. 4 se slova „v zahraničí nebylo možné u vkladatele odpisy nebo odčitatelné
položky obdobného charakteru“ nahrazují slovy „zahraniční položky obdobného
charakteru jako odpisy nebylo možné u vkladatele“.
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667. V § 33a odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání" nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.
668. V § 33a odst. 3 písm. b) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
669. V § 34b odst. 1 písm. a) bod 5 zní:
„5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací
projektu výzkumu a vývoje,“.
670. V § 34b odst. 1 písm. a) se bod 6 zrušuje.
671. V § 34b odst. 2 písm. b) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
672. V § 34b odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného movitého majetku, které“ nahrazují slovy „úplatu u
finančního leasingu hmotného movitého majetku, která“.
673. V § 34c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „popřípadě jména, a příjmení,“ zrušují.
674. V § 34c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „místa podnikání“ nahrazují slovy „sídla
podnikatele“.
675. V § 34c odst. 1 písm. e) se slova „jméno, popřípadě jména, a příjmení“ nahrazují
slovem „jména“.
676. V § 34c odst. 1 písm. h) se slova „, popřípadě jména, příjmení“ zrušují.
677. § 34d včetně nadpisu zní:
„§ 34d
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností
(1) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, lze odpočet na
podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.
Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní
společnosti.
(2) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, lze odpočet na
podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.
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společnosti.“.
678. V § 35a odst. 1 se slova „zaregistroval se podle zvláštního právního předpisu41)“
nahrazují slovy „je registrován“ a za slovo „poplatník“ se vkládají slova „k dani z
příjmů“.
679. V § 35a odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
680. V § 35a odst. 2 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
681. V § 35a odst. 6 se za větu první vkládá věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové
přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena
cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní
smlouvy, nárok na slevu podle věty první nezaniká.“.
682. V § 35b odst. 7 se za větu první vkládá věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové
přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena
cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní
smlouvy, nárok na slevu podle věty první nezaniká.“.
683. V § 35ba odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „částku“ zrušuje.
684. V § 35ba odst. 1 písm. a) se na začátek písmene a) vkládají slova „základní slevu ve
výši“.
685. V § 35ba odst. 1 písm. b) se na začátek písmene b) vkládají slova „slevu na manžela ve
výši“.
686. V § 35ba odst. 1 písm. b) se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně
hospodařící domácnosti“.
687. V § 35ba odst. 1 písm. c) se na začátek písmene c) vkládají slova „základní slevu na
invaliditu ve výši“.
688. V § 35ba odst. 1 písm. d) se na začátek písmene d) vkládají slova „rozšířenou slevu na
invaliditu ve výši“.
689. V § 35ba odst. 1 písm. e) se na začátek písmene e) vkládají slova „slevu na držitele
průkazu ZTP/P ve výši“.
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výši“.
691. V § 35ba odst. 1 písm. g) se na začátek písmene g) vkládají slova „slevu za umístění
dítěte ve výši“.
692. V § 35ba odst. 1 písm. g) se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně
hospodařící domácnosti“.
693. V § 35ba odst. 4 se za slovo „jedné“ vkládají slova „společně hospodařící“.
694. V § 35ba se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) V daňovém přiznání ke společným příjmům a výdajům ve společenství jmění
poplatník může uplatnit slevu na dani za období trvání společenství jmění, na kterou měl
nárok a která nebyla uplatněna.“.
695. V § 35c odst. 1 se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící
domácnosti“.
696. V § 35c odst. 1 se slova „České republiky nebo“ zrušují.
697. V § 35c odst. 1 se slova „nebo §35bb“ zrušují.
698. V § 35c odst. 6 se slovo „osvojené“ nahrazuje slovem „osvojenec“.
699. V § 35c odst. 6 se slova „dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka)“ nahrazují slovy
„vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů“.
700. V § 35c odst. 7 se za slovo „mimo“ vkládají slova „společně hospodařící“.
701. V § 35c odst. 8 se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící
domácnosti“.
702. V § 35c odst. 8 se za slova „Nemá-li manžel (manželka)“ vkládá slovo „dostatečné“.
703. V § 35c odst. 9 se za slovo „jedné“ vkládají slova „společně hospodařící“.
704. V § 35d odst. 4 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.
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zrušují.
706. V § 35d odst. 7 se slova „vypočte zaměstnaneckou slevu a zaměstnanecký bonus. Daň
sníženou o slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob poté sníží o
zaměstnaneckou slevu a až“ a slova „a o zaměstnaneckou slevu“ zrušují.
707. V § 35d odst. 8 se slova „, zaměstnanecký bonus“ zrušují.
708. V § 35d odst. 9 se slova „a vyplacení zaměstnaneckého bonusu“ zrušují.
709. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „plynoucích ze zdrojů na území České
republiky“ zrušují a za slova „(22 odst. 2 a 3)“ se vkládají slova „a s výjimkou
ustanovení odstavce 9“.
710. V § 36 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „6 a 12“ nahrazují slovy „6, 12 až 14“.
711. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem
„korporaci“.
712. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.
713. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „společnosti nebo“ nahrazují slovy „obchodní
společnosti nebo“.
714. V § 36 odst. 1 písm. b) závěrečné části ustanovení se slova „podle zvláštního právního
předpisu70)“ zrušují.
715. V § 36 odst. 1 písm. b) závěrečné části ustanovení se slova „zisk společnosti“ nahrazují
slovy „zisk obchodní společnosti“.
716. V § 36 odst. 1 písm. d) se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí
najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.
717. V § 36 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „plynoucích ze zdrojů na území České
republiky“ zrušují a za číslo „1“ se vkládají slova „nebo 9“.
718. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova „účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku z
podílového listu (dále jen „dividendový příjem“),“ nahrazují slovy „podílu na zisku
z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich
představován cenným papírem;“.
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„korporaci“.
720. V § 36 odst. 2 písm. f) se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem
„korporaci“.
721. V § 36 odst. 2 písm. i) se slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.
722. V § 36 odst. 2 písm. i) se slova „společnosti nebo“ nahrazují slovy „obchodní
společnosti nebo“.
723. V § 36 odst. 2 písm. m) se slova „z úroků z peněžních prostředků na vkladových
účtech,“ zrušují, slova „vztahu35c)“ se nahrazují slovy „vztahu podle občanského
zákoníku“ a slova „běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou“ se nahrazují
slovy „účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede,“.
Poznámka pod čarou č. 35c se zrušuje.
724. V § 36 odst. 2 písmeno r) zní:
„r) z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání
mezi poškozeným a pojistitelem,“.
725. V § 36 odst. 2 písm. t) se slova „za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo
televize“ zrušují.
726. V § 36 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „dividendové příjmy nebo“ a slova
„podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.
727. V § 36 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „zisk společnosti“ nahrazují slovy
„zisk obchodní společnosti“.
728. V § 36 odst. 3 se slova „dividendového příjmu,“ nahrazují slovy „příjmu plynoucího
z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl
v nich představován cenným papírem,“.
729. V § 36 odst. 3 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se
nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.
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podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl
v nich představován cenným papírem,“, slovo „dividendových“ se zrušuje a slovo
„akciové“ se nahrazuje slovem „obchodní“.
731. V § 36 odstavec 4 zní:
„(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 od daně osvobozených, s výjimkou příjmů osvobozených podle § 19
odst. 1 písm. ze), nebo 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 základního 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 základního investičního
fondu nebo z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením
omezeným nebo komanditisty v komanditní společnosti, které jsou základním investičním
fondem.“.
732. V § 36 odst. 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
733. V § 36 odst. 7 se za číslo „4“ vkládají slova „nebo § 7 odst. 6“.
734. V § 36 odst. 8 se slova „6 nebo 12“ nahrazují slovy „6, 12 až 14“.
735. V § 36 odstavec 9 zní:
„(9) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob
pro úrokový příjem z účtu u
a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v
§ 18a odst. 5,
b) společenství vlastníků jednotek.“.
736. V § 37a odst. 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních
nástrojů“.
737. V § 37b se slova „zapsaného sídla evropské společnosti35f) nebo evropské družstevní
společnosti35g)“ nahrazují slovy „sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní
společnosti zapsaného v obchodním rejstříku“.
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„§ 37e
Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací
(1) Daňové povinnosti, které se váží k přeměnám poplatníků, kteří nejsou obchodními
korporacemi, jakož i práva a povinnosti s nimi související se řídí obdobnými ustanoveními,
kterými se řídí přeměny obchodních korporací.
(2) Při přeměnách poplatníků podle odstavce 1 se nepoužijí ustanovení § 23a až 23d.“.
739. V § 38 odst. 2 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se
nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.
740. V § 38 odst. 3 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se
nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.
741. V § 38 odst. 4 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.
742. V § 38a odst. 10 se slova „§ 17a písm. c)“ nahrazují slovy „§ 21a písm. c)“.
743. V § 38d odst. 1 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
744. V § 38d odst. 1 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
745. V § 38d odst. 2 se slova „dividendových příjmů plynoucích z účasti v akciové
společnosti, s výjimkou dividendových příjmů plynoucích ze zaknihovaných akcií, a u
podílů na zisku uvedených v § 36“ nahrazují slovy „příjmů plynoucích z podílů na zisku
uvedených v § 36, s výjimkou příjmů plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů“ a
slova „dividendových příjmů plynoucích ze zaknihovaných akcií“ se nahrazují slovy
„příjmů z podílů na zisku plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů“.
746. V § 38d odst. 2 větě druhé se slova „nebo členská schůze“ zrušují.
747. V § 38d odst. 2 větě čtvrté se slovo „dividendových“ zrušuje.
748. V § 38d odst. 2 se slova „rozhodla investiční společnost“ nahrazují slovy „rozhodl
obhospodařovatel“ a slova „provedena výplata dividendových příjmů“ se nahrazují
slovy „výplata příjmů plynoucích z podílu na zisku provedena“.
749. V § 38d odst. 3 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
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zrušují.
751. V § 38d odst. 8 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
752. V § 38e odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
753. V § 38e odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „podle § 38h“ nahrazují slovy
„z příjmů ze závislé činnosti“.
754. V § 38e odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
755. V § 38f odst. 11 se slova „zvláštního právního předpisu.39a)“ nahrazují slovy „daňového
řádu.“.
Poznámka pod čarou č. 39a se zrušuje.
756. V § 38f se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) V případě bezúplatných příjmů nabytých darem, které byly předmětem smlouvy o
zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací se mezinárodní dvojí zdanění pro
účely daní z příjmů v České republice vylučuje v souladu s metodou uvedenou v této
smlouvě.“.
757. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
758. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „běžných účtů a vkladových“ zrušují.
759. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
760. V § 38fa odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem
„osobnosti“.
761. V § 38fa se na konci závěrečné části odstavce 1 doplňuje věta „Platebním
zprostředkovatelem je i svěřenský správce.“.
762. V § 38fa odst. 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.
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764. V § 38fa odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „obchodní název (firmu)“ nahrazují slovem
„jméno“.
765. V § 38fa odst. 4 se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.
766. V § 38fa odst. 6 písm. a) se slovo „, příjmení“ zrušuje.
767. V § 38fa odst. 6 písm. b) se slovo „, příjmení“ zrušuje.
768. V § 38g odst. 2 se slova „a funkční požitky“, slova „a nebo funkční požitky“ a slova „a
nebo s funkčními požitky“ zrušují.
769. V § 38g odst. 2 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění
poskytnutého“.
770. V § 38g odst. 3 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.
771. V § 38g odst. 4 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
772. § 38ga včetně nadpisu zní:
„§ 38ga
Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost
Podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti
zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o
pozůstalosti, neuplatní
a)
b)
c)
d)

nezdanitelnou část základu daně,
položku odčitatelnou od základu daně,
slevu na dani,
daňové zvýhodnění.“.

773. V § 38gb odst. 1 se slova „a § 35bb“ zrušují.
774. V § 38gb odst. 1 se slova „, u poplatníka vedoucího účetnictví z výsledku hospodaření,“
zrušují.
775. V nadpise § 38h se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
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podle daňového řádu“ zrušují.
777. V § 38h odst. 4 se slova „a funkční požitky“ zrušují.
778. V § 38h odst. 6 se věta poslední zrušuje.
779. V § 38h odst. 7 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
780. V § 38h odst. 10 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
781. V § 38h odst. 15 se slova „a z funkčních požitků“ a slova „anebo z funkčních požitků“
zrušují.
782. V nadpise § 38ch se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
783. V § 38ch odst. 1 se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze
které plyne příjem ze závislé činnosti,“.
784. V § 38ch odst. 4 se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze
které plyne příjem ze závislé činnosti“.
785. V § 38ch odst. 5 se slova „a o zaměstnaneckou slevu a současně vyplatí zaměstnanecký
bonus“, slova „a zaměstnaneckého bonusu“ a slova „a rovněž o vyplacený
zaměstnanecký bonus“ zrušují.
786. V nadpise § 38i se slova „a funkčních požitků“ zrušují.
787. V § 38i odst. 2 se slova „zaměstnanecký bonus nebo“ zrušují.
788. V § 38i odst. 4 úvodní část ustanovení se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“
zrušují.
789. V § 38i odst. 4 písm. a) se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.
790. V § 38i odst. 4 písm. b) se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.
791. V § 38i odst. 5 se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.
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793. V nadpise § 38j se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
794. V § 38j odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují a slovo „, též“ se nahrazuje slovem
„i“.
795. V § 38j odst. 2 písm. d) se slovo „, příjmení“ zrušuje.
796. V § 38j odst. 4 se slova „nebo funkční požitky“ a slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
797. V § 38j odst. 6 se slova „nebo funkční požitky“ zrušují.
798. V § 38j odst. 10 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“ a slova „a funkčních
požitků“ se zrušují.
799. V nadpise § 38k se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
800. V §38k odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „a k zaměstnaneckému zvýhodnění“
zrušují.
801. V § 38k odst. 5 písm. a) se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy
„činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti“.
802. V § 38k odst. 5 písm. b) se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy
„činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti“.
803. V § 38k odst. 5 písm. b) se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
804. V § 38k odst. 5 písm. c) se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně
hospodařící domácnosti“.
805. V § 38k odst. 5 písm. d) se slova „dar (dary)“ nahrazují slovy „bezúplatné plnění“.
806. V § 38k odst. 5 písm. e) se slova „, bankou, nebo pobočkou zahraniční banky, anebo
zahraniční bankou“ nahrazují slovy „nebo bankou“.
807. V § 38k odst. 5 písm. e) bodě 3 se slova „v jeho“ nahrazují slovy „s poplatníkem ve
společně hospodařící“.

- 83 808. V § 38k odst. 7 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
809. V nadpise § 38l se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
810. V § 38l odst. 1 písm. a) se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.
811. V § 38l odst. 1 písm. b) se slova „, zahraniční banky či její pobočky“ zrušují.
812. V § 38l odst. 1 písm. e) se slova „nebo byt“ nahrazují slovy „nebo jednotku, která
nezahrnuje nebytový prostor,“, slova „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“ se
zrušují a za slova „jde-li o byt“ se vkládají slova „nebo o jednotku, která nezahrnuje
nebytový prostor,“.
813. V § 38l odst. 1 písm. g) se slovo „byt“ nahrazuje slovy „jednotku, která nezahrnuje
nebytový prostor“ a slova „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“ se zrušují.
814. V § 381 odst. 1 písm. h) se slova „penzijního fondu,“ zrušují.
815. V § 38l se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k),
která znění:
„j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém
zdaňovacím období,
k) potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání
podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; a jedná-li se o
osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního
zabezpečení, že byla uznána invalidní ve třetím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním
postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána
invalidní v prvním nebo ve druhém stupni nebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že
byla uznána zdravotně znevýhodněnou.“.
816. V § 38l odst. 3 písm. a) se slovo „osvojeného,“ nahrazuje slovy „osvojence nebo“.
817. V § 38l odst. 3 písm. d) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve společně hospodařící“.
818. V § 38l odst. 3 písm. e) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve společně hospodařící“.
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„§ 38m
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
(2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za
podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12
měsíců.“.
820. Za § 38m se vkládají nové § 38ma až § 38mc, které včetně nadpisů znějí:
„§ 38ma
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává
daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob také podat za
období
a) předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení
obchodní korporace, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento
rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
b) předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní
korporaci a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením
omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost,
za které nebylo dosud daňové přiznání podáno,
c) předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo
naopak, anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li dosud za
toto období daňové přiznání podáno,
d) předcházející dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní
společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky,
e) od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za zanikající
nebo rozdělovanou obchodní korporaci nebo za její část, u které je právním nástupcem
poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem a který nemá
ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na území České
republiky,
f) předcházející dni zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního rejstříku
přejímajícím společníkem za zanikajícího poplatníka, který je obchodní společností,
jedná-li se o převod jmění obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou osobou,
a nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.
(2) Daňové přiznání podle odstavce 1 se podává nejpozději do 3 měsíců od konce měsíce,
do kterého spadá
a) u obchodní korporace den rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o fúzi,
převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace, pokud je tento den
dnem pozdějším rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení,
není-li rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní
korporace prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
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podle písmene a) stanoven jiný den.
(3) Podáním daňového přiznání za období podle odstavce 2 písm. a) není splněna
povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období, pokud nedojde k zapsání přeměny
obchodní korporace do obchodního rejstříku.
§ 38mb
Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
Daňové přiznání není povinen podat
a) veřejně prospěšný poplatník, pokud
1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo
příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
2. nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9,
b) společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně,
příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní
sazby daně,
c) veřejná obchodní společnost,
d) zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne přeměny
do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno jinak.
§ 38mc
Výjimka z oznamovací povinnosti
Veřejně prospěšný poplatník, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová
povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinen sdělit tuto skutečnost správci
daně.“.
821. V § 38na odst. 1 se slova „společníků nebo členů družstva“ nahrazují slovy „členů
obchodní korporace“ a slova „společník nebo člen družstva“ se nahrazují slovy „člen
obchodní korporace“.
822. V § 38na odst. 4 se slova „společnost při“ nahrazují slovy „obchodní společnost při“ a
slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.
823. V § 38na odst. 5 se slova „společnost nebo družstvo, které“ nahrazují slovy „korporace,
která“ a slova „společnost nebo družstvo při“ se nahrazují slovy „obchodní korporaci
při“.
824. V § 38na odst. 6 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy
„obchodního závodu“.
825. V § 38na odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.
826. V § 38na odst. 6 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“.

- 86 827. V § 38na odst. 8 se slova „podle zvláštního právního předpisu41d) nebo podle tohoto
zákona“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 41d se zrušuje.
828. V nadpisu § 38nb se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního
nástroje“.
829. V § 38nb odst. 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního
nástroje“.
830. V § 38nb odst. 2 písm. a) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
831. V § 38nb odst. 2 písm. b) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
832. V § 38nb odst. 2 písm. c) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
833. V § 38nb odst. 2 písm. d) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
834. V § 38nb odst. 2 písm. e) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového
finančního nástroje“.
835. V § 38nc odst. 2 písm. a) se slova „, příjmení nebo názvy“ zrušují.
836. V § 38nc odst. 2 písm. a) se slova „místa podnikání“ nahrazují slovy „sídla
podnikatele“.
837. V § 38nc odst. 3 se slova „vyššího stupně nejblíže nadřízený těmto správcům daně“
nahrazují slovy „nejblíže nadřízený nejblíže nadřízenému správci daně těchto správců
daně“.
838. V § 38r odst. 1 se slova „vyměření39c) jak pro“ nahrazují slovy „stanovení daně za“ a
slovo „vyměření“ se nahrazuje slovy „stanovení daně“.
839. V § 38r odst. 2 se slova „vyměření39c) jak pro“ nahrazují slovy „stanovení daně za“ a
slovo „vyměření“ se nahrazuje slovy „stanovení daně“.
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„obchodního závodu“.
841. V § 38r odst. 2 se slova „společností nebo rozdělení“ nahrazují slovy „obchodních
společností nebo rozdělení obchodní“.
842. V § 38r odst. 3 se slova „doměření daně39c)“ nahrazují slovy „stanovení daně“.
843. V § 38r odst. 3 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“
nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.
844. V § 38s se slova „podle § 38d nebo 38h“ nahrazují slovy „u daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně nebo u daně srážené plátcem daně poplatníkovi z příjmů ze
závislé činnosti“.
845. V § 38t se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Oznamovací povinnost ke správci daně mají orgány Celní správy České republiky,
jde-li o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny.“.
846. Za § 38t se vkládá nový § 38u, který zní:
„§ 38u
(1) Dodatečné daňové tvrzení na daňovou povinnost nižší z důvodu odvolání daru pro
nouzi se podává do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dar vydán zpět, nebo
byla zaplacena jeho obvyklá cena.
(2) Daň lze stanovit do konce roku následujícího po roce, ve kterém bylo dodatečné
daňové tvrzení podáno, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“.
847. V § 39 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů
1.
2.

ze samostatné činnosti nebo
z nájmu, nebo“.

848. V § 39 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) přijal příjem
1.
2.

ze samostatné činnosti nebo
z nájmu.“.

849. V § 39a odst. 4 se slova „Poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem
podnikání,“ nahrazují slovy „Veřejně prospěšný poplatník“.
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Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
851. V § 40 odst. 3 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.
852. Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. zní:
„Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin
ODPISOVÁ SKUPINA 1
Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)

(1-1)

01.4

Jen: skot plemenný

(1-2)

01.4

Jen: skot chovný

(1-3)

01.43.10

Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní

(1-4)

01.45.11

Jen: ovce chovné a plemenné

(1-5)

01.45.12

Jen: kozy chovné a plemenné

(1-6)

01.46.10

Jen: prasata plemenná

(1-7)

01.46.10

Jen: prasata chovná

(1-8)

01.47.13

Jen: hejna husí plemenná

(1-9)

01.47.13

Jen: hejna husí chovná

(1-10)

22.29.25

Plastové kancelářské nebo školní potřeby

(1-11)

23.19.23

Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule

(1-12)

23.44.11

(1-13)

23.91.11

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez
rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo
z keramiky

(1-14)

25.73

Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(1-15)

26.20

(1-16)

26.30.11

(1-17)

26.30.12

Počítače a periferní zařízení
Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou
uvedena v jiné položce této přílohy
Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce
této přílohy

(1-18)

26.30.13

Televizní kamery

(1-19)

26.30.2

Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů

(1-20)

26.40.44

(1-21)

26.51

Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena
v jiné položce této přílohy

(1-22)

27.90.11

Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)

(1-23)

28.23

(1-24)

28.24

Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
Ruční mechanizované nástroje

(1-25)

28.30.34

Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
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zemědělství nebo zahradnictví

(1-26)

28.30.60

(1-27)

28.30.70

(1-28)

28.30.86

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství
jinde neuvedené

(1-29)

28.99.39

Jen: zařízení na vyvažování pneumatik

(1-30)

29.10.52

Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem

(1-31)

30.20.33

Jen: vozíky kolejové důlní

(1-32)

30.92.10

Jízdní kola a jiná kola bez motoru

(1-33)

32.50.21

Jen: dýchací přístroje

(1-34)

32.99.11

Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky

(1-35)

32.99.53

Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům

(1-36)

32.99.55

Umělé květiny, listoví a ovoce
ODPISOVÁ SKUPINA 2

Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)

CZ-CC+++)
(2-1)

01.43.10

Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy

(2-2)

13.92.2

Ostatní konfekční textilní výrobky

(2-3)

13.93.1

Koberce a kobercové předložky

(2-4)

13.94.1

(2-5)

13.96.16

Jen: lana a síťované výrobky
Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové
lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a
filtračních plachetek)

(2-6)

15.12.1

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní

(2-7)

16.23.20

Montované stavby ze dřeva

(2-8)

22.23.20

Montované stavby z plastů

(2-9)

22.29

Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-10)

25.11.23

Jen: konstrukce pro lešení a bednění

(2-11)

25.40.12

Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení

(2-12)

25.71.1

(2-13)

25.72.1

Nožířské výrobky
Zámky a kování

(2-14)

25.73.60

Jen: nástroje na strojní tváření za tepla

(2-15)

25.91

Ocelové sudy a podobné nádoby

(2-16)

25.92

Drobné kovové obaly

(2-17)

25.93.1

Drátěné výrobky, řetězy a pružiny

(2-18)

26.20.17

Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat

(2-19)

26.30.1

(2-20)

26.30.40

Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání
Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů
rozhlasových nebo televizních a televizních kamer

(2-21)

26.30.5

Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje

(2-22)

26.40

Spotřební elektronika
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26.51.3

Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky

(2-24)

26.52

Časoměrné přístroje

(2-25)

26.60.1

Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje

(2-26)

26.70

(2-27)

27.11.31

(2-28)

27.11.32

(2-29)

27.12.31

Optické a fotografické přístroje a zařízení
Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým
vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová
soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání,
spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1 000 V

(2-30)

27.2

(2-31)

27.31.12

(2-32)

27.40

(2-33)

28.25.20

Elektrická osvětlovací zařízení
Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo
střešních)

(2-34)

27.52

Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost

(2-35)

27.90

Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(2-36)

28.11.11

Závěsné motory pro pohon lodí

(2-37)

28.12

Jen: hydraulické sestavy

(2-38)

28.13.1

Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny

(2-39)

28.13.21

Jen: vývěvy laboratorní

(2-40)

28.21.1

Jen: laboratorní pece a pícky

(2-41)

28.22.14

Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)

(2-42)

28.22.15

Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích

(2-43)

28.24

Ruční mechanizované nástroje

(2-44)

28.25.11

Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy

(2-45)

28.25.13

Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)

(2-46)

28.29.11

(2-47)

28.29.12

(2-48)

28.29.2

Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje
Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000
ekvivalentních obyvatel
Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí
přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry

(2-49)

28.29.3

Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření

(2-50)

28.29.41

Odstředivky j. n.

(2-51)

28.29.42

Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)

(2-52)

28.29.43

Prodejní automaty

(2-53)

28.29.50

(2-54)

28.29.60

Myčky nádobí průmyslového charakteru
Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně
teploty j. n.

(2-55)

28.30

Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-56)

28.4.

Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje

(2-57)

28.9

Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-58)

28.96.10

Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

(2-59)

28.99.1

Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih

Baterie a akumulátory
Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z
jednotlivých opláštěných vláken)
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(2-60)

28.99.20

Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů
nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo
plochých panelových displejů

(2-61)

28.99.31

Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.

(2-62)

28.99.32

Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce

(2-63)

29.10.2

Osobní automobily

(2-64)

29.10.30

Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob

(2-65)

29.10.4

Motorová vozidla nákladní

(2-66)

29.10.5

Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(2-67)

29.20.2

Přívěsy a návěsy, kontejnery

29.31.22

Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení

(2-68)

29.31.22

Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení

(2-69)

30.12

(2-70)

30.30

Rekreační a sportovní čluny
Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny v jiné
položce této přílohy

(2-71)

30.91.1

Motocykly a postranní vozíky

(2-72)

30.92.20

Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství

(2-73)

30.99.10

Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.

(2-74)

31.0

Nábytek

(2-75)

32.2

Hudební nástroje

(2-76)

32.3

Sportovní potřeby

(2-77)

32.40.4

Ostatní hry

(2-78)

32.50

Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-79

58.11.1

Knihy v tištěné podobě
Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v
sekci 2

(2-80)

ODPISOVÁ SKUPINA 3
Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)

CZ-CC+++)
(3-1)

127113

Skleníky (fóliovníky) pro pěstování rostlin

(3-2)

242061

Konstrukce chmelnic

(3-3)

23.61.20

(3-4)

230341

Montované stavby z betonu
Jen: věžové zásobníky chemických podniků pokud nejsou uvedeny v jiné položce této
přílohy

(3-5)

25.11.10

Kovové montované stavby

(3-6)

25.11.21

Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli

(3-7)

25.11.22

(3-8)

25.11.23

Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
Jen: ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce pokud nejsou uvedeny v jiné položce této
přílohy

(3-9)

25.21.12

Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru

(3-10)

25.29.1

Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

(3-11)

25.30

Jen: parní kotle, jaderné reaktory a pomocná zařízení pro kotle
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25.71.15

(3-13)

25.99.21

(3-14)

25.99.22

(3-15)

25.99.24

(3-16)

25.99.29

(3-17)

27.11

(3-18)

27.12.

Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou uvedeny v jiné položce této
přílohy
Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí
1000 V a nižší pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(3-19)

27.90.5

Elektrické kondenzátory

(3-20)

28.11.12

Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory

(3-21)

28.11.13

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním

(3-22)

28.11.2

Turbíny

(3-23)

28.12.1

Hydraulická a pneumatická zařízení kromě dílů

(3-24)

28.13.2

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn

(3-25)

28.21.1

Pece a hořáky pro topeniště

(3-26)

28.22.11

(3-27)

28.22.12

Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně
upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky

(3-28)

28.22.13

(3-29)

28.22.14

Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky,
portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky pokud nejsou uvedeny v jiné položce
této přílohy

(3-30)

28.22.16

Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

(3-31)

28.22.17

Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu

(3-32)

28.22.18

(3-33)

28.25.11

Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů pokud
nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(3-34)

28.25.12

Klimatizační zařízení

(3-35)

28.25.14

(3-36)

28.25.20

(3-37)

28.29.1

Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.
Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo
střešních)
Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce
této přílohy

(3-38)

28.91.11

Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice

(3-39)

28.92.2

Jen: rypadla kolesová a zakladače

(3-40)

28.95.11

Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky

(3-41)

30.11

Lodě a plavidla

(3-42)

30.20

(3-43)

30.30

Železniční lokomotivy a vozový park pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
Jen: vrtulníky v CZ-CPA 30.30.31
letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti větší než 15 000 kg v CZ-CPA 30.30.34
kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosných raket v CZ-CPA 30.30.40

(3-44)

Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně
Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro
komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné
výrobky, z obecných kovů
Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné
vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z
obecných kovů

Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky

- 93 ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)
Položka+)

CZ-CC+++)

(4-1)

1

Název++++)
Jen: budovy
- ze dřeva a plastů, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
- na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu

(4-2)

1, 2

Jen: oplocení

(4-3)

1, 2

Jen: vnější osvětlení budov a staveb

(4-4)

125112

Budovy výrobní pro energetiku

(4-5)

125222

Sila samostatná

(4-6)

127122

Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí

(4-7)

212121

Svršek drah železničních dálkových - tratě
Svršek drah železničních dálkových - stanice

(4-8)

212122

(4-9)

212123

Svršek drah železničních dálkových - výhybky

(4-10)

212124

Svršek drah železničních dálkových - vlečky

(4-11)

212221

Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy

(4-12)

212229

(4-13)

221

Svršek drah kolejových jinde neuvedený
Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné
položce této přílohy
Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné položce
této přílohy

(4-14)

222
Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 pokud nejsou
uvedena v jiné položce této přílohy

(4-15)

230

(4-16)

2302

Stavby elektráren (díla energetická výrobní) pokud nejsou uvedena v jiné položce této
přílohy

(4-17)

230351

Průmyslové komíny chemických podniků

(4-18)

230451

Průmyslové komíny pro ostatní průmysl

(4-19)

241131

Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů

(4-20)

242052

Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů

(4-21)

242062

Konstrukce vinic

(4-22)

-

Jen: jednotky podle občanského zákoníku v budovách ze dřeva a plastů
ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++),

Položka+)

CZ-CC+++)

Název++++)

(5-1)

1

(5-2)

211

Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce této
přílohy

(5-3)

212111

Spodek drah železničních dálkových

(5-4)

212211

Spodek drah kolejových městských a ostatních

(5-5)

2130

Plochy letišť pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-6)

2141

Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-7)

2142

Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-8)

2151

Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
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2152

Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren

(5-10)

2153

Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění

(5-11)

221141

Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních

(5-12)

221232

Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)

(5-13)

221241

Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)

(5-14)

221279

Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené

(5-15)

222232

Nádrže vod pozemní

(5-16)

222251

Vrty čerpací (studny vrtané)

(5-17)

222252

Studny jinde neuvedené a jímání vody

(5-18)

222253

Fontány, hydranty, kašny

(5-19)

222332

Nádrže, jímky

(5-20)

222321

Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)

(5-21)

222479

Podzemní stavby pro energetiku

(5-22)

230131

Objekty úpravy surovin

(5-23)

230132

Objekty výroby stavebních hmot

(5-24)

230121

Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů

(5-25)

230151

Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)

(5-26)

230171

Základy technologických výrobních zařízení

(5-27)

230279

Podzemní stavby elektrárenské

(5-28)

230311

Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)

(5-29)

230318

Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)

(5-30)

230349

(5-31)

230411

(5-32)

230418

(5-33)

230449

(5-34)

230479

Podzemní stavby pro ostatní průmysl

(5-35)

230471

Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl

(5-36)

241

Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-37)

2420

Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(5-38)

230379

Podzemní stavby chemických podniků

(5-39)

-

Jednotky podle občanského zákoníku pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)

ODPISOVÁ SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)
Položka+)

CZ-CC+++)

Název++++)

(6-1)

121111

Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení

(6-2)

122

Budovy administrativní

(6-3)

123011

Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2

(6-4)

123079

Podzemní obchodní střediska
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1261

Budovy pro společenské a kulturní účely

(6-6)

1262

Muzea a knihovny

(6-7)

1272

Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

(6-8)

1273

Historické nebo kulturní památky

Vysvětlivky:
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA" zavedené Českým statistickým
úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace
produkce (CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Jeli dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující
stanovená položka CZ-CPA.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým
úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku
(např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace
klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu
majetku oproti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu
majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem „Jen:“.
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a
předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno.
Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je
demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla
součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány
samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové
skupině 4.“.
853. V příloze č. 2 bodě 1 úvodní části ustanovení se slovo „závazky“ nahrazuje slovem
„dluhy“.
854. V příloze č. 2 bodě 1 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
855. V příloze č. 2 bodě 3 se slova „nájemného při finančním pronájmu s následnou koupí
najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.
856. V příloze č. 2 se doplňuje bod 4, který zní:
„4. Obdobně se postupuje při přechodu z vedení účetnictví na evidenci příjmů a výdajů
na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.“.
857. V příloze č. 3 bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
858. V příloze č. 3 se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní:

- 96 „3. Obdobně se postupuje při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení účetnictví
na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.“.
859. V příloze č. 3 závěrečné části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
860. Poznámky pod čarou č. 1d, 4, 4d, 13a, 13c, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 27, 28, 34a, 35d,
64a, 74, 75, 76, 77, 97, 100, 115, 118, 119 a 123 se zrušují.
861. Poznámky pod čarou č. 1, 2b, 5a, 6f, 9b, 9c, 9e, 10, 11, 15a, 17b, 19c, 19d, 20c, 22, 22d,
23a 23d, 23e, 25, 26, 26f, 26g, 28b, 28e, 29, 29c, 30, 30b, 31a, 31b, 31d, 31e, 32, 34,
34c, 34d, 35b, 35e, 36a, 37, 38a, 39c, 39d, 39e, 39i, 41, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62,
70, 71, 72, 83, 84, 89, 94 a 125a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
862. V poznámce pod čarou č. 137 se slova „Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23.
července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z
různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady
2006/98/ES“ nahrazují slovy „Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o
společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských
států“.
Čl. II
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije
zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy,
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona stejná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty,
práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva na základě převodu uvedeného v
ustanovení § 3 zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám
některých bytových družstev a s ním podle zákona upravujícího vlastnictví bytů
spojených bezúplatných převodů a přechodů je osvobozen od daně z příjmů
fyzických osob.
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije v případě zvýšení podílu v
obchodní korporaci, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. za) se použije znění zákona č. 586/1998 ve
znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud právo na převod jednotky
do vlastnictví vzniklo přede dnem nabytí účinnosti zákona o převodu jednotek

- 97 -

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

některých bytových družstev na základě včas podané výzvy převádějícímu bytovému
družstvu, které vzniklo přede dnem 1. ledna 1992 nebo bytovému družstvu, které je
právním nástupcem tohoto družstva podle zákona upravujícího vlastnictví bytů nebo
z rozhodnutí převádějícího družstva v případech, kdy nebyla tato výzva včas podána.
U osvobození příjmu z doplatku na dorovnání u akcií nabytých přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. zh) zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 se nepoužije ustanovení § 4 odst. 3 zákona
č. 586/1992 Sb. v účinném znění.
Na příjmy uvedené v § 4a odst. 1 písm. a) až c) a g) až i) a v § 19a odst. 1 písm. a) až
c) a g) až i) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, plynoucí ze zisku vytvořeného nebo na základě zisku, který byl
zdrojem zvýšení základního kapitálu, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
použije zákon č. 586/1992., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
Na podíl na zisku vyplácený investičním fondem plynoucí ze zisku vytvořeného
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Ustanovení § 10 odst. 5 a § 24 odst. 2 písm. ch) a u), zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro daň z převodu
nemovitostí použije i pro zdaňovací období započatá po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro daň z nemovitostí na zdaňovací období
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona použije i pro zdaňovací období započatá
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není daň dědická a daň
darovací hrazená poplatníkem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Na výdaje v podobě daně dědické, darovací a daně obdobné těmto daním přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
U pohledávky nabyté bezúplatně, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona předmětem daně darovací, se při jejím postoupení postupuje podle § 24 odst.
2 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se použije ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
U majetku nabytého zděděním přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
postupuje podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
U hmotného majetku, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo
v době nabytí od daně darovací osvobozeno, se použije zákon č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Obdobně se postupuje u hmotného majetku nabytého vkladem po nabytí účinnosti
tohoto zákona, a to v případě, že tento majetek vkladatel před jeho vložením nabyl
bezúplatně a toto bezúplatné nabytí bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno.
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tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí, jako by byl před
tímto dnem od okamžiku jeho zaevidování odpisován bez přerušení a odpisy byly
stanovovány v maximální výši.
20. Ustanovení § 38mb písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na společenství
vlastníků jednotek, pokud nesplní podmínku pro snížení základu daně podle
ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. III
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona
č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb.,
zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb.,
zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb.,
zákona č. 346/2010 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 odst. 2 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

2.

V § 2 odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

3.

V § 2 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slova „a závazků“ se
zrušují.

4.

V § 2 odst. 5 se slovo „úkonem“ nahrazuje slovem „jednáním“.

5.

V § 2 odst. 5 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

6.

V § 3 odst. 1 se slova „vymezené v zákoně o daních z příjmů, 1c)“ nahrazují slovy „daně
z příjmů právnických osob,“.

7.

V § 3 odst. 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
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V § 4 odst. 1 se slova „nájmu podniku nebo části podniku tvořící samostatnou
organizační složku podle zvláštního zákona21) (dále jen „nájem podniku“)“ nahrazují
slovy „pachtu obchodního závodu“, slova „nájmu podniku, pokud tato činnost nebo
nájem podniku“ se nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu, pokud tato činnost nebo
pacht obchodního závodu“ a slova „nájemní smlouvy v případě nájmu podniku,21)“ se
nahrazují slovy „smlouvy o pachtu v případě pachtu obchodního závodu,“.

9.

V § 4 odst. 1 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“, slova
„nástupnická společnost“ se nahrazují slovy „nástupnická obchodní korporace“, slovo
„společností“ se nahrazuje slovy „obchodní korporací“, slova „rozdělovanou
společnost“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní korporaci“, slova „nástupnickou
společnost“ se nahrazují slovy „nástupnickou obchodní korporaci“.

10.

V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo pojištěna“.

11.

V § 5 odst. 3 se slova „obchodního zákoníku21)“ nahrazují slovy „občanského
zákoníku“.

12.

V § 5 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

13.

V § 5 odst. 6 písm. b) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

14.

V § 5a odst. 1 písm. c) se slova „dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem
novým6c) a dohody o narovnání.6d)“ nahrazují slovy „novace nebo narovnání.“.

15.

V § 5a odst. 3 písm. d) se slova „dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem
novým a dohody o narovnání,6d)“ nahrazují slovy „novace nebo narovnání,“.

16.

V § 5a odst. 5 písm. b) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

17.

V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu příslušnou
hospodařit s majetkem státu12a), jsou státní organizací příslušnou hospodařit s majetkem
státu,12a), jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je, nebo jsou
svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud tuto rezervu nevytváří
pachtýř podle písmene b),“.
18.

V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu
podniku“ nahrazují slovy „pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu
obchodního závodu“.

19.

V § 8 odst. 1 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
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V § 8a odst. 1 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

21.

V § 8a odst. 3 písm. a) se slova „společníky, akcionáři, členy družstev“ nahrazují slovy
„členy obchodní korporace“.

22.

V § 8c písm. c) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

23.

Poznámky pod čarou č. 13a, 13f , 13h a 16 se zrušují.

24.

Poznámky pod čarou č. 1c, 3, 3a, 6c, 6d, 6e, 13g, 20, 21, 24, a 27 se zrušují, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.
Čl. IV
1.

2.

3.

Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije
zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy,
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona stejná ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty,
práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. V

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona
č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb.,
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
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V názvu zákona se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

2.

V § 1 úvodní části ustanovení se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých
věcí“.

3.

V § 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a jednotek“.

4.

V § 2 odst. 1 se slovo „vedené“ nahrazuje slovem „evidované“.

5.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „stavbami uvedenými v § 7 odst. 1 nebo 2“ nahrazují
slovy „zdanitelnými stavbami“.

6.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „půdorysu“ nahrazuje slovy „zastavěné plochy“.

7.

V § 2 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova „pozemky, které jsou“ a slovo
„plochy1)“ se nahrazuje slovem „plochou“.

8.

V § 2 odst. 2 písm. d) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

9.

V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků
jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.“.
10.

V § 3 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.
(2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek

a) ve vlastnictví České republiky,
1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik
nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo
hospodařit s majetkem státu,
2. právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé
podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
b) ve svěřenském fondu, tento fond,
c) v podílovém fondu, tento fond,
d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond,
e) zatížený právem stavby, stavebník.
(3) Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo
propachtovaného pozemku, je-li
a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b) s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv,
nebo
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Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
11.

V § 3 odst. 4 se za slovo „daně“ vkládají slova „z pozemků“.

12.

V § 3 se odstavce 5 a 6 zrušují.

13.

V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

14.

V § 4 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„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,“.
15.

V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „se stavbou nebo její částí“ nahrazují slovy „s budovou
nebo jednotkou“.

16.

V § 4 odst. 1 písm. e) se za slovo „obřadů“ vkládá slovo „registrovaných“, za slova
„registrovaných církví a“ se vkládá slovo „registrovaných“ a slova „státem uznaných,8)“
se nahrazují slovy „podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,“.

17.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „se stavbou“ nahrazují slovy „s budovou nebo
jednotkou“.

18.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „sdružení občanů9) a“ zrušují a na konci textu písmene f)
se doplňují slova „, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů,
mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací“.

19.

V § 4 odst. 1 písmena g) a h) znějí:

„g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo 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,
7. zařízení sociálních služeb,
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h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo 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,
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,“.
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.
20.

V § 4 odst. 1 písm. i) se slova „zřízeny hřbitovy,1)“ nahrazují slovy „zřízena veřejná a
neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,“.

21.

V § 4 odst. 1 písm. k) se slova „pásma hygienické ochrany vod I. stupně
slovy „ochranného pásma vodního zdroje I. stupně“.

12)

“ nahrazují

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
22.

V § 4 odst. 1 písmeno n) zní:

„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
zdanitelné stavby určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do
kanalizací, nebo
7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení
podle energetického zákona,“.
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

- 104 23.

V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „určené pro veřejnou dopravu“ nahrazují slovy
„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 rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány
k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené
pro veřejnou dopravu“.

24.

V § 4 odst. 1 písm. p) se slova „jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení
geodetických bodů,15)“ nahrazují slovy „je zřízena měřická značka bodu bodového pole
včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,“.
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

25.

V § 4 odst. 1 písm. p) se slovo „topných“ zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

26.

V § 4 odst. 1 písmeno s) zní:

„s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem
imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,“.
27.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které
zní:

„w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu
jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.“.
28.

V § 4 odst. 2 se slovo „stavbou“ nahrazuje slovy „zdanitelnou stavbou nebo jednotkou“
a slovo „stavby“ nahrazuje slovy „této zdanitelné stavby nebo jednotky“.

29.

V § 4 odst. 3 se slova „podnikatelské činnosti nebo“ nahrazují slovem „podnikání,“.

30.

V § 4 odst. 3 se za slovo „pronajímány“ vkládají slova „nebo propachtovány“ a za slovo
„pronajaty“ se vkládají slova „nebo propachtovány“.

31.

V § 4 odst. 3 se slova „podnikatelské činnosti“ nahrazují slovem „podnikání“.

32.

V § 4 odst. 3 se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“.

33.

V § 4 odst. 4 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“, slovo „n),“ se zrušuje a
slova „a v)“ se nahrazují slovy „až w)“.
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V § 4 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

35.

V § 6 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „, užívaných k podnikatelské
činnosti“ nahrazují slovy „užívaných k podnikání“ a slovo „ní“ se nahrazuje slovem
„ním“.

36.

V § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „druhy
podnikání“.

37.

V § 6 odst. 3 se za slovo „zastavění“ vkládá slovo „zdanitelnou“.

38.

V § 6 odst. 3 se slova „16d), a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb“
zrušují.

39.

V § 6 odst. 3 se slovo „půdorysu“ nahrazuje slovy „zastavěné ploše“.

40.

V § 6 odst. 3 se za slovo „části“ vkládá slovo „zdanitelné“.

41.

V § 6 odst. 3 se slova „stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební
povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo
na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb“ nahrazují slovy
„zdanitelná stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek,“.

42.

V § 6 odst. 3 se slova „podle § 117 stavebního zákona“ zrušují.

43.

V § 6 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo vlečkou“.

44.

V § 6 odst. 6 se slova „podnikatelským činnostem“ nahrazují slovy „druhům podnikání“
a slovo „činnostem“ se nahrazuje slovy „druhům podnikání“.

45.

Na konci textu nadpisu části druhé se doplňují slova „A JEDNOTEK“.

46.

§ 7 a 8 včetně nadpisů znějí:
„§ 7
Předmět daně
(1) Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,

a) zdanitelná stavba, a to
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budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle
katastrálního zákona,
2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,
b) jednotka.
(2) Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky.
(3) Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně
z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž
je tato stavba součástí.
§8
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky.
(2) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je, jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku,
která je
a) ve vlastnictví České republiky,
1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik
nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo
hospodařit s majetkem státu,
2. právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku na
základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy
k majetku České republiky,
b) ve svěřenském fondu, tento fond,
c) v podílovém fondu, tento fond,
d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond.
(3) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté
nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru,
nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li
a) s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných
rezerv, nebo
b) převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.“.
Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.
47.

V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

48.

V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.

49.

V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

50.

V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.
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V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.

52.

V § 9 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) zdanitelné stavby 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; ve smlouvě musí být uveden časový a
prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou
hodnotou a dalšími způsoby využití objektu,“.
53.

V § 9 odst. 1 písm. e) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „budovy nebo jednotky“.

54.

V § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „vlastnictví“ vkládá slovo „registrovaných“, za slova
„registrovaných církví a“ se vkládá slovo „registrovaných“ a slova „státem uznaných,8)“
se nahrazují slovy „podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti“.

55.

V § 9 odst. 1 písm. f) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „budovy nebo jednotky“.

56.

V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „sdružení občanů9) a“ zrušují a na konci textu písmene f)
se doplňují slova „, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů,
mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací“.

57.

V § 9 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

58.

V § 9 odst. 1 písmena i) a j) znějí:

„i) zdanitelné stavby
1. vodárenských objektů včetně úpraven vody,
2. kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené
k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
3. k závlaze a odvodňování pozemků,
4. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení
podle energetického zákona,
j) zdanitelné stavby na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu
s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě,“.
Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
59.

V § 9 odst. 1 písm. k) úvodní části ustanovení se slova „stavby památkových veřejně
přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky a
Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby
nebo jednotky“.
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V § 9 odst. 1 písm. k) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „zapsaným ve školském
rejstříku“.

61.

V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 2 se slova „živnostenského oprávnění“ nahrazují slovy
„oprávnění provozovat živnostenské podnikání“.

62.

V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 3 se slova „budou-li tato muzea a galerie vymezeny
zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „které spravují sbírky zapsané do
centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury“.

63.

V § 9 odst. 1 písm. k) bod 4 zní:
„4. knihovnám vedeným v evidenci knihoven,“.

64.

V § 9 odst. 1 písm. k) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
„5. veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,“.
Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 6 až 8.

65.

V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 7 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních
služeb“.

66.

V § 9 odst. 1 písm. k) bod 8 zní:
„8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,“.

67.

V § 9 odst. 1 se na konci písmene k) doplňuje nový bod 9, který zní:
„9. spolkům zdravotně postižených občanů.“.

68.

V § 9 odst. 1 písm. l) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.

69.

V § 9 odst. 1 písmena m) až o) znějí:

„m) zdanitelné stavby nebo jednotky 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,
3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4. pro třídění a sběr odpadů,
5. pro tepelné, biologické, chemické a 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,
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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, nebo
11. jako zdroje energie z biomasy,
n) budovy obytných domů nebo jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
nebo karty sociálních systémů, která současně slouží jako průkaz ZTP nebo ZTP/P, který
je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem
příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
o) budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví
1. držitele průkazu ZTP nebo karty sociálních systémů, která současně slouží jako
průkaz ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně
posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
2. držitele průkazu ZTP/P nebo karty sociálních systémů, která současně slouží jako
průkaz ZTP/P,“.
Poznámka pod čarou č. 18b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
70.

V § 9 odst. 1 písm. p) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.

71.

V § 9 odst. 1 písm. r) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.

72.

V § 9 odst. 1 písm. t) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.

73.

V § 9 odst. 1 písm. u) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.

74.

V § 9 odst. 1 písm. v) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo
jednotky“.

75.

V § 9 odstavec 2 se slova „část stavby“ nahrazují slovy „část zdanitelné stavby nebo
jednotky“, slova „části stavby“ se nahrazují slovy „části zdanitelné stavby nebo
podlahová plocha jednotky“ a slova „částí stavby“ se nahrazují slovy „částí zdanitelné
stavby nebo podlahové ploše jednotky“.

76.

V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození
podle odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba.“.
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V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

78.

V § 9 odst. 4 se slova „Stavby, s výjimkou staveb“ nahrazují slovy „Zdanitelné stavby,
s výjimkou budov“ a slova „a samostatné nebytové prostory“ se nahrazují slovy „a
jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru,“.

79.

V § 9 odst. 4 se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

80.

V § 9 odst. 4 se slova „podnikatelské činnosti nebo“ nahrazují slovem „podnikání,“.

81.

V § 9 odst. 4 se za slovo „pronajímány“ vkládají slova „nebo propachtovány“ a za slovo
„pronajaty“ se vkládají slova „nebo propachtovány“.

82.

V § 9 odst. 4 se slova „podnikatelské činnosti“ nahrazují slovem „podnikání“.

83.

V § 9 odst. 4 se slova „Stavby, byty nebo samostatné nebytové prostory“ nahrazují
slovy „Zdanitelné stavby nebo jednotky“.

84.

V § 9 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

85.

V § 9 odst. 5 se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

86.

V § 9 odst. 5 se slova „e) až“ nahrazují slovy „d) až f),“.

87.

§ 10 včetně nadpisu zní:
„§ 10
Základ daně

(1) Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy
v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.
(2) Zastavěnou plochou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí zastavěná plocha
stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby.
(3) Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou
je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období
vynásobená
a) koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo
je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,
b) koeficientem 1,20 v ostatních případech.
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plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.“.
88.

V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „u obytných domů18e)“ nahrazují slovy „u budovy
obytného domu“, slova „ostatních staveb tvořících“ se nahrazují slovy „ostatní budovy
tvořící“ a slova „obytným domům“ se nahrazují slovy „budově obytného domu“.

89.

V § 11 odst. 1 písm. b) slova „staveb“ nahrazuje slovem „budovy“, slova „rodinných
domů18e) využívaných“ se nahrazují slovy „budovy rodinného domu využívané“, slovo
„které“ se nahrazuje slovem „která“, slovo „stavbám“ se nahrazuje slovem „budovám“ a
slovo „garáží“ se nahrazuje slovem „garáže“.

90.

V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „garáží vystavěných odděleně od“ nahrazují slovy
„garáže vystavěné odděleně od budov“.

91.

V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „samostatných nebytových prostorů užívaných17) jako
garáže“ nahrazují slovy „jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná
jako garáž,“.

92.

V § 11 odst. 1 písm. d) úvodní část ustanovení se slova „staveb užívaných pro
podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných17) pro
podnikatelskou činnost,“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž
převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je
užívaná k“.

93.

V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro
lesní a vodní“ nahrazují slovy „podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo
vodním“.

94.

V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu,
energetiku a ostatní zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „podnikání v průmyslu,
stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě“.

95.

V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost“
nahrazují slovy „ostatní druhy podnikání“.

96.

V § 11 odst. 1 písm. e) se slova „ostatních staveb“ nahrazuje slovy „ostatní zdanitelné
stavby“.

97.

V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů“
nahrazují slovy „ostatní jednotky“.
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V § 11 odst. 2 se za slova „sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy“ vkládá slovo
„zdanitelné“.

99.

V § 11 odst. 2 se slova „staveb pro podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „zdanitelné
stavby k podnikání“.

100. V § 11 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, jestliže zastavěná plocha
nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy“.
101. V § 11 odst. 3 písm. a) se slovo „staveb“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby“.
102. V § 11 odst. 3 písm. b) se za slovo „druhů“ vkládá slovo „zdanitelných“
103. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „samostatných nebytových prostorů“ nahrazují slovem
„jednotek“.
104. V § 11 odst. 4 se slovo „staveb“ nahrazuje slovem „budovy“, slova „rodinných domů18e)
užívaných“ se nahrazují slovy „budovy rodinného domu užívané“, slovo „které“ se
nahrazuje slovem „která“, slovo „stavbám“ se nahrazuje slovem „budovám“, slovo
„garáží“ se nahrazuje slovem „garáže“ a slovo „stavby“ se nahrazuje slovem „budovy“.
105. V § 11 odst. 4 se slova „vyhlášených podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.
106. V § 11 odstavec 5 zní:
„(5) Při stejném poměru podlahových ploch užívaných k různým účelům se u jednotky
použije nejvyšší příslušná sazba. U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní části
je užívána ve stejném poměru k různým druhům podnikání, se použije nejvyšší příslušná
sazba.“.

107. V § 11 odstavec 6 zní:
„(6) U zdanitelné stavby uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), jejíž převažující
část podlahové plochy nadzemní části je užívána k podnikání, se použije sazba podle § 11
odst. 1 písm. d).“.
108. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:
„§ 11a
Zvýšení daně
(1) Daň ze staveb a jednotek se za budovu obytného domu s nebytovým prostorem
užívaným k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy
nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, zvyšuje o součin
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b) 2 Kč.
(2) Daň ze staveb a jednotek se za jednotku, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný
k podnikání s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí jednotky, nebo je
užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zvyšuje
o součin
a) upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a
b) kladného rozdílu mezi
1. sazbou daně příslušnou pro jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je
užívaná pro podnikání, a
2. sazbou daně příslušnou pro tuto jednotku.“
109. V § 12 se slova „staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty“ nahrazují slovy
„zdanitelných staveb nebo jednotek“.
110. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12c, které včetně nadpisů znějí:
„§ 12a
Zaokrouhlování
(1) Základ daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých
travních porostů a základ daně z pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a
průmyslovým chovem ryb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
(2) Základ daně z pozemků u ostatních pozemků se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.
(3) Základ daně ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.
(4) Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb a jednotek za jednotlivé
zdanitelné stavby nebo souhrn zdanitelných staveb, za jednotlivé jednotky nebo souhrn
jednotek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně
odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, zdanitelné stavbě nebo jednotce.
§ 12b
Jednotky
Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku,
která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na
společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s
podílem na tomto pozemku.
§ 12c
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň,
které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.“.

- 114 111. Nad § 13 se vkládá označení části čtvrté, které včetně nadpisu zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ“.
Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá.
112. § 13 včetně nadpisu zní:
„§ 13
Solidární daňová povinnost
(1) Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na
nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
(2) Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se
hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.“.
113. V § 13a odst. 1 se slova „v některém“ nahrazují slovy „na některé“.
114. V § 13a odstavec 3 zní:
„(3) Zemřel-li poplatník v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by splnil
povinnost ho podat, prodlužuje se tato lhůta o 2 měsíce. Bylo-li skončeno řízení o pozůstalosti
v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by osoba spravující pozůstalost splnila
povinnost ho podat, prodlužuje se tato lhůta o 2 měsíce.“.
Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.
115. V § 13a odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slova „není-li
dále stanoveno jinak“ se nahrazují slovy „nejde-li o případ podle odstavce 5“.
116. V § 13a odst. 5 se slova „ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku,
(dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo
samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“)“ nahrazují slovy „z
poplatníků, kteří jsou spoluvlastníky, za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci“.
117. V § 13a odst. 5 se slova „pozemku nebo za svůj podíl na stavbě“ nahrazují slovy
„nemovité věci“, slova „pozemku nebo na stavbě“ se nahrazují slovy „nemovité věci“ a
slova „pozemku nebo stavby“ se nahrazují slovy „nemovité věci“.
118. V § 13a odst. 5 se věta poslední zrušuje.
119. V § 13a odst. 6 se slova „pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového
prostoru,“ nahrazují slovy „nemovité věci“.
Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
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„(8) Nepodá-li daňové přiznání žádný z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k
téže nemovité věci a nezvolí-li si společného zmocněnce ani na výzvu správce daně, správce
daně jim vyměří daň z moci úřední ve výši odpovídající jejich podílu na nemovité věci bez
předchozí výzvy k podání daňového přiznání.“.
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.
121. V § 13a odst. 9 se slova „Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem
daně z nemovitostí“ nahrazují slovy „Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně
z nemovitých věcí, postavení poplatníka“.
122. V § 13a odst. 9 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“, slovo
„nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje
slovy „nemovité věci“.
123. V § 13a odst. 11 se za slova „návrh na vklad práva vlastnického do katastru
nemovitostí“ vkládají slova „, kterým toto právo vzniká,“.
124. V § 13a odst. 11 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.
125. V § 13a se odstavec 12 zrušuje.
126. V § 13b odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
127. V § 13b odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
128. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.
129. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy
„nemovitých věcí“.
130. V § 15 odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
131. V § 15 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
132. V § 15 odst. 4 se slovo „pozemku“ nahrazuje slovem „pozemků“ a na konci textu
odstavce 4 se doplňují slova „a jednotek“.
133. V § 15 odst. 4 se za slova „mu je“ vkládají slova „podle § 13a odst. 5 nebo 8“.
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se nahrazují slovy „nemovitých věcí za nemovitou věc“.
135. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.
136. § 16 včetně nadpisu zní:
„§ 16
Zvláštní ustanovení o splatnosti daně
Přesáhne-li po doměření daně roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč a vyměřená
daň nepřesáhla tuto částku, část daně odpovídající vyměřené dani je splatná ve lhůtě splatnosti
první splátky daně a doměřený rozdíl je splatný do 30. listopadu běžného zdaňovacího
období.“.
137. V § 17a odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo
„nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.
138. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
139. Poznámky pod čarou č. 1, 4a, 4b, 5a, 8, 9, 12, 16b, 17, 17aa, 18b a 18e se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
140. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:
„Příloha k zákonu č. 338/1992 Sb.
Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou
KÓD CZ-CC
ex221341
ex230141
230241
ex230251
ex230341
230351
ex230411
ex230441
230451

Text CZ-CC
Věže pro vysílání, retranslační věže a
telekomunikační stožáry
Věže, stožáry, věžové zásobníky pro
hornictví a těžbu surovin
Věže chladící pro energetiku
Komíny a kouřové kanály pro energetiku
Věže, stožáry, věžové zásobníky
chemických podniků
Průmyslové komíny chemických podniků
Stavby hutního a těžkého průmyslu
(kromě budov)
Věže, stožáry, věžové zásobníky – pro
ostatní průmysl
Průmyslové komíny pro ostatní průmysl

Slovní popis
věže pro vysílání a retranslační
věže
věže a věžové zásobníky pro
hornictví a těžbu surovin
komíny pro energetiku
věže
a
věžové
zásobníky
chemických podniků
vysoké pece
věže a věžové zásobníky pro
ostatní průmysl
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příloha na inženýrské stavby označené současně číselným kódem CZ-CC a výslovně
uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.“.
Čl. VI
1.
2.

3.
4.

5.

Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije
zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy,
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona stejná ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty,
práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Zemřel-li zůstavitel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle
ustanovení § 13a odst. 11 a § 15 odst. 6 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Odkazují-li nebo vycházejí-li obecně závazné vyhlášky obcí z ustanovení zákona
č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která
se tímto zákonem mění nebo ruší, vstupují na jejich místo ustanovení zákona
č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která jsou
jim svou povahou a účelem nejbližší.
Dojde-li ke změně výše daně z nemovitých věcí pouze v důsledku použití § 2 odst. 2
písm. e) a § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání
nepodává a správce daně vyměří daň z moci úřední.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani silniční
Čl. VII

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona
č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb.,
zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona
č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se
mění takto:
1.

V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
(dále jen „vozidla“)
a) registrovaná v České republice,
b) provozovaná v České republice a
c) používaná

- 118 1.
2.

poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti
veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této
jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti
s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona
upravujícího daně z příjmů.“.

CELEX: 31999L0062

Poznámky pod čarou č. 1a a 1b se zrušují.
2.

V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5
tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.“.
CELEX: 32006L0038

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3.

V § 3 písm. d) se slova „vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní
zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b),“ zrušují.

4.

V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která
znějí:

„g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku
podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným
zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými
v technickém průkazu vozidla,
h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou
používána k podnikání.“.
CELEX: 31999L0062

5.

V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „fyzická nebo právnická osoba, která“
nahrazují slovy „ten, kdo“.

6.

V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „provozovatelem vozidla registrovaného v České
republice v registru vozidel a je zapsána“ nahrazují slovy „jako provozovatel vozidla
zapsán“ a za slovo „průkazu“ se vkládá slovo „vozidla“.

7.

V § 4 odst. 2 písm. b) se slova „k účelům uvedeným v § 2 odst. 1“ zrušují.

8.

V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „stálá provozovna nebo jiná“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 3b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
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V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se
sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2
písm. c).“.
10.

V § 6 odst. 5 se slova „uvedených v § 2 odst. 1“ zrušují.

11.

V § 6 odst. 5 se slova „podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena“ nahrazují
slovem „používána“.

12.

V § 6 odst. 5 se slova „Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11 Práce
výrobní povahy v rostlinné výrobě“ nahrazují slovy „klasifikace produkce CZ-CPA,
kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu“.

13.

V § 6 odstavec 9 zní:

„(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100
% u nákladních automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší
povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud
a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických
osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé
souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího
daně z příjmů, nebo
c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána
k činnosti, z níž
1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.“.
Poznámka pod čarou č. 3e se zrušuje.
14.

V § 8 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a 2“.

15.

V § 8 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a 2“.

16.

V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „odst. 1“ zrušují.

17.

V § 16 odst. 4 se slova „má vůči správci daně4c) registrační povinnost7)“ nahrazují slovy
„je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční“.

18.

Poznámky pod čarou č. 1, 3c, 4c, 7 a 7a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod
čarou.
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1.
2.

Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije
zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy,
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona stejná ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty,
práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IX

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona
č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb.,
zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 se slova „(dále jen „daň“)“ a věta druhá zrušují.

2.

V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „, převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti (dále jen
„převod nemovitosti“)“ zrušují.

3.

V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)

jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

4.

V § 3 odst. 1 písm. d) a e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

5.

V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„tato území Evropského společenství“ nahrazují slovy „tato území Evropské unie“.
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V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou
poskytnuty v souvislosti s předmětem daně,“.
7.

V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „měrnou“ zrušuje.

8.

V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „anebo nemovitost“ zrušují.

9.

V § 4 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

„d) vlastní daní daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za
zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je vyšší nebo rovna odpočtu daně,
e) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za
zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,“.
10.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat
daň“.

11.

V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „v jiném členském státě“ zrušují.

12.

V § 4 odst. 1 písm. h) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

13.

V § 4 odst. 1 písm. k) se slova „, převod nemovitosti“ zrušují.

14.

V § 4 odst. 1 písm. m) se slova „vymezených v zákoně upravujícím spotřební daně24)
nebo“ nahrazují slovem „, předmětem“, slova „daně ze“ se nahrazují slovy „předmětem
daně ze“ a slova „vymezených v zákoně upravujícím daň z pevných paliv a daň ze
zemního plynu a některých dalších plynů72)“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 72 se zrušuje.

15.

V § 4 odst. 1 písm. m) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

16.

V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

a)
b)
c)
d)
e)

„(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí
hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,
právo stavby,
živé zvíře,
lidské tělo a část lidského těla,
plyn, elektřina, teplo a chlad.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
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V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se věty první a druhá zrušují.

18.

V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „v listinné podobě“ zrušují.

19.

V § 4 odst. 4 písm. a) se slovo „věcí“ nahrazuje slovem „zboží“.

20.

V § 4 odst. 4 písmena g) a h) znějí:

„g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht,
h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů.“.
21.

V § 4 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

22.

V § 4 odst. 4 písm. j) bodě 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

23.

V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „, převod nemovitosti“ zrušují.

24.

V § 4a odstavec 3 zní:

„(3) Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci se
uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat dosahovaný
a) touto osobou samostatně mimo společnost a
b) celou společností.“.
25.

Za § 4a se vkládá nový § 4b, který včetně nadpisu zní:
„§ 4b
Zvláštní ustanovení

(1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu použijí i na část
obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.
(2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond a organizační složku státu, která je
účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu.
(3) Jednotka pro účely tohoto zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech domu,
a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.“.
26.

V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá
jeho městská část.“.
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V § 5a odst. 1 se slova „účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné
obdobné smlouvy“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“.

28.

§ 6a zní:
„§ 6a

Osoba povinná k dani, která
a) je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet
daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li
se podle tohoto zákona plátcem dříve,
b) se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem
na odpočet daně společně s plátcem, je plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.“.
29.

V § 6b odst. 1 písm. b) se slova „na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem
podniku“ nahrazují slovy „nabytím obchodního závodu“.

30.

V § 6b odst. 2 se slova „obchodní společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „obchodní
korporace“ a slova „společnosti nebo družstva, které byly“ se nahrazují slovy „obchodní
korporace, která byla“.

31.

V § 6c odst. 2 a v § 6d se slova „, převod nemovitosti“ zrušují.

32.

V § 6e odstavec 1 zní:

„(1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování
ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.“.
33.

V § 6e se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

34.

V § 6g se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

35.

V nadpisu § 7 se slova „a převodu nemovitosti“ zrušují.

36.

V § 7 odst. 2 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat nebo
zaplatit daň“.

37.

V § 7 odst. 4 a 5 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
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V § 7 odstavec 6 zní:

„(6) Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází;
v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem
stavby.“.
39.

V § 7a odst. 2 se slova „podle odstavce 1 je“ nahrazují slovy „se pro účely odstavce 1
rozumí“.

40.

V § 8 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 5 se slova „jiného než“
nahrazují slovy „odlišného od“.

41.

V nadpisu § 10 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

42.

V § 10 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitost“ se
nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

43.

V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se
nachází pozemek zatížený právem stavby.“.
44.

V § 10c odst. 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

45.

V § 10c odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „účely“ vkládají slova „stanovení
místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle“.

46.

V § 10c odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

47.

V § 10d odst. 1 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely stanovení místa plnění při
poskytnutí nájmu dopravního prostředku“.

48.

V § 10f odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy
„stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani“.

49.

V nadpisu § 10g a v § 10g písm. b) se za slovo „movité“ vkládá slovo „hmotné“.

50.

V § 10h odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena d) až j).
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V § 10h odst. 1 písm. g) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

52.

V § 10h se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
zní:

„k) zavázání se k povinnosti zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti
nebo práva uvedených v písmenech a) až j).“.
53.

V § 11 odst. 2 se slova „jiném členském státě, než“ nahrazují slovy „členském státě
odlišném od členského státu,“.

54.

V § 12 odst. 1 a 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

55.

V nadpisu § 13 se slova „a převod nemovitosti“ zrušují.

56.

V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

57.

V § 13 odst. 2 se slova „je dodání“ nahrazují slovy „se pro účely tohoto zákona rozumí
dodání“.

58.

V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.

59.

V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ doplňují slova „pro účely tohoto
zákona“.

60.

V § 13 odst. 3 písmeno d) zní:

„d) přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník
užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele.“.
61.

V § 13 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.

62.

V § 13 odst. 4 písm. c) se slova „podílu8) nebo podílu na likvidačním zůstatku9)“
nahrazují slovy „podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku“.
Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

63.
„d)

V § 13 odst. 4 písmeno d) zní:
při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné
přenechání
1. zboží, které je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka
nebo do společného majetku,
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64.

toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství
v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo
do společného majetku,“.

V § 13 odst. 4 písmeno e) zní:

„e)
vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud
vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení
hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel
v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně,“.
65.

V § 13 odst. 4 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

66.

V § 13 odst. 6 větách první a třetí a v § 13 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo
„se“ doplňují slova „pro účely tohoto zákona“.

67.

V § 13 odst. 8 úvodní část ustanovení zní: „Za dodání zboží se však pro účely tohoto
zákona nepovažuje“.

68.

V § 13 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)

pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek,“.

69.

V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo převodem nemovitosti“ zrušují.

70.

V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „se rozumí“ nahrazují slovy „se pro
účely tohoto zákona rozumí“.

71.

V § 14 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) pozbytí nehmotné věci,
b) přenechání zboží k užití jinému,“.
72.

V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „přijetí závazku“ nahrazují slovy „zavázání se k
povinnosti“.

73.

V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

74.

V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova „vypořádacího podílu“ vkládají slova „na obchodní
korporaci“.
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„c)

76.

V § 14 odst. 3 písmeno c) zní:
při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné
přenechání
1. nehmotného majetku, který je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného
společníka nebo do společného majetku,
2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství
v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo
do společného majetku,“.
V § 14 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

77.

§ 14 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)
vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace v nehmotném majetku, pokud
vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu
obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti
přiznat daň společně a nerozdílně.“.
78.

V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „však“ vkládají slova „pro účely
tohoto zákona“.

79.

V § 14 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)

pozbytí obchodního závodu,“.

80.

V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „tuzemska nebo do jiného členského
státu“ nahrazují slovy „členského státu od něj odlišného“.

81.

V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto
zákona“.

82.

V § 16 odst. 3 se slova „jiného členského státu, než ve kterém je ukončeno odeslání
nebo přeprava“ nahrazují slovy „členského státu odlišného od členského státu ukončení
odeslání nebo přepravy“.

83.

V § 16 odst. 3 větě první, § 16 odst. 4 a v § 16 odst. 5 úvodní části ustanovení se za
slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

84.

V nadpisu § 17 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

- 128 85.

V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani
v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou.“.
86.

V § 17 odst. 3 se slovo „je“ nahrazuje slovy „se pro účely třístranného obchodu rozumí“
a slovo „a“ se zrušuje.

87.

V § 17 odstavec 4 zní:

„(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k
dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího,
která
a) není osvobozenou osobou a
b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání
zboží kupujícímu v tomto členském státě.“.
88.

V § 17 odst. 5 se slova „ukončení odeslání nebo přepravy zboží a uplatní“ nahrazují
slovy „kupujícího a uplatnit“.

89.

V § 17 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou
registrovanou“.

90.

V nadpisu § 19 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

91.

V § 19 odst. 4 větě první se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou
registrovanou“.

92.

V § 19 odst. 4 větě druhé se slova „registrovaná k dani“ nahrazují slovy „osobou
registrovanou k dani v jiném členském státě“.

93.

V § 19 odst. 4 větě třetí se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou
registrovanou“.

94.

V § 20 odst. 1 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

95.

V § 20 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

96.

V § 20 odst. 2 se za slovo „považuje“ vkládá slovo „také“.

97.

V § 20 odst. 3 se slovo „považuje“ nahrazuje slovy „pro účely tohoto zákona považuje
také“.
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V § 20 odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

99.

Nadpis dílu 4 zní: „Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo
zaplatit“.

100. V nadpisu § 21 se slova „, poskytnutí služby a převodu nemovitosti“ nahrazují slovy
„a poskytnutí služby“.
101. V § 21 odst. 1 se slova „na výstupu“ zrušují.
102. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
103. V § 21 odst. 2 písm. d) se slova „vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží“
nahrazují slovy „přenechání zboží k užívání“.
104. V § 21 odstavec 3 zní:
„(3) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání
nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden
den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání
nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění považuje za
uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.“.
105. V § 21 odst. 4 písm. b) se slova „převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití“
nahrazují slovy „pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému“.
106. V § 21 odst. 5 písm. a) se slova „a předání“ zrušují.
107. V § 21 odst. 5 písmeno e) zní:
„e)
dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu,
popřípadě jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě,
s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 3,“.
108. V § 21 odst. 5 písm. f) se slova „přechází vlastnické právo, popřípadě jiná práva“
nahrazují slovy „dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv“.
109. V § 21 odst. 5 písm. f) se za slova „vypořádacího podílu“ vkládají slova „na obchodní
korporaci“.
110. V § 21 odst. 5 písm. f) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
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112. V § 21 odst. 10 se slova „nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor
osvobozených“ nahrazují slovy „nájmu nemovité věci osvobozeného“.
113. V nadpisu § 23 se za slovo „přiznat“ vkládají slova „nebo zaplatit“.
114. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy
„povinnost přiznat nebo zaplatit daň“.
115. V § 23 odst. 2 se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovy „Povinnost zaplatit daň“.
116. V § 25 odst. 1 se slova „k datu“ nahrazují slovy „ke dni“.
117. V § 27 odst. 1 se slova „, převodu nemovitosti“ zrušují.
118. V § 27 odst. 2 písm. a) se slovo „jiném, než“ nahrazuje slovy „odlišném od členského
státu,“.
119. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova „, převodu nemovitosti“ zrušují.
120. V § 28 odst. 1 písm. e) se slova „až e)“ nahrazují slovy „a d)“.
121. V § 29 odst. 4 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ zrušují.
122. V § 29 odst. 4 písm. b) se slova „a příjmení nebo názvu“ zrušují.
123. V § 31 písm. b) se slova „nebo smlouvy o nájmu podniku“ zrušují.
124. V § 32 odst. 1 se slova „f) a g)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
125. V § 33 odst. 1 písm. a) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat
nebo zaplatit daň“.
126. V § 33a písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
127. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.
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nebo jiná obdobná peněžitá plnění“.
129. V § 36 odst. 3 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena b) až e).
130. V § 36 odst. 4 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely základu daně“.
131. V § 36 odst. 5 se slova „k datu“ nahrazují slovy „ke dni“.
132. V § 36 odst. 6 písm. a) se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.
133. V § 36 odst. 6 písm. a) se slova „nebo nemovitosti“, slova „nebo obdobné nemovitosti“
a slova „nebo nemovitost“ zrušují.
134. V § 36 odst. 6 písm. a) se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.
135. V § 36 odst. 7 se slova „, převod nemovitosti“ zrušují.
136. V § 36 odst. 7 se slova „zjištěných podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují
slovy „určených podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“ a slovo
„zjištěných“ se nahrazuje slovem „určených“.
137. V § 36 odst. 10 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.
138. V § 36 odst. 10 se slova „zjištěná podle zvláštního právního předpisu26) o“ nahrazují
slovy „určená podle právních předpisů upravujících“.
Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.
139. V § 36a odst. 1 a 2 se slova „zjištěná k datu“ nahrazují slovy „určená ke dni“.
140. V § 36a odst. 3 písmeno d) zní:
„d)

společníci téže společnosti, jsou-li plátci.“

141. V nadpisu § 37 se slova „, převodu nemovitosti“ zrušují.
142. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
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144. V § 38 odst. 3 písm. b) až d) se slova „zjištěné podle zvláštního právního předpisu25)“
nahrazují slovy „určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“.
145. V § 41 odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu24)“ zrušují.
146. V § 42 odst. 1 písm. d) se slova „nebo převodu nemovitosti“ zrušují.
147. V § 42 odst. 3 písm. a) a b) se slova „nebo svoji daňovou povinnost“ zrušují.
148. V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „, která není založena nebo zřízena za účelem
podnikání“ nahrazují slovy „nepovinná k dani“.
149. V § 42 odst. 6 se slova „nebo převodu nemovitosti“ zrušují.
150. V § 42 odst. 6 se slovo „data“ nahrazuje slovem „dne“.
151. V § 42 odst. 6 se slova „nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem“ nahrazují slovy
„převedení vlastnického práva na uživatele“.
152. V § 43 odst. 1 se slova „uplatnila a“ zrušují.
153. V § 43 odst. 1 se slova „nebo svoji daňovou povinnost“ zrušují.
154. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a zaplatit“ zrušují.
155. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tohoto plnění“ vkládá čárka.
156. § 44 odst. 1 písm. c) bod 3 zní:
„3.

společníky téže společnosti, jsou-li plátci,“.

157. V § 44 odst. 6 se slova „a zaplatit“ zrušují a slovo „zaplacené“ se nahrazuje slovem
„přiznané“.
158. V § 44 odst. 7 a 8 se slovo „zaplacenou“ nahrazuje slovem „přiznanou“ a slovo
„zaplacené“ se nahrazuje slovem „přiznané“.
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osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního“ nahrazují slovy „uplatněný u
původního zdanitelného“.
160. V § 45 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)

označení osoby, která uskutečňuje plnění,“.

161. V § 45 odst. 1 písm. b) se slova „plátce, který“ nahrazují slovy „osoby, která“.
162. V § 45 odst. 1 písmena c) a d) znějí:
„c)
d)

označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,“.

163. V § 46 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)

označení věřitele,“.

164. V § 46 odst. 1 písmeno c) zní:
„c)

označení dlužníka,“.

165. V § 46 odst. 1 písm. h) a i) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
166. V § 46 odst. 1 písmeno k) zní:
„k)

výši opravené daně,“.

167. V § 46 odst. 2 písmeno a) zní:
„a)

označení věřitele,“.

168. V § 46 odst. 2 písmeno c) zní:
„c)

označení dlužníka,“.

169. V § 46 odst. 2 písm. g) a h) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
170. V § 46 odst. 2 písmeno j) zní:
„j)

výši daně z přijaté úplaty.“.

171. V § 47 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.
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„§ 47a
Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně
správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.“.
173. Za § 47a se vkládá nový § 47b, který včetně nadpisu zní:
„§ 47b
Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby rozhodnutí o závazném posouzení
určení sazby daně u zdanitelného plnění.
(2) V žádosti o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 osoba uvede
a) popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká;
v žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby,
b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.“.
174. V § 48a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.
175. V § 48a odst. 2 se slova „a jejich příslušenství“ zrušují.
176. V § 48a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely
tohoto zákona“.
177. V § 48a odst. 3 písmeno a) zní:
„a) jednotka, která je bytem pro sociální bydlení, nebo která zahrnuje byt pro sociální
bydlení,“
178. V § 48a odst. 4 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.
179. V § 48a odst. 5 větě první a v § 48a odst. 6 a 7 se za slovo „se“ vkládají slova „pro
účely tohoto zákona“.
180. V § 48a odst. 5 se věta třetí zrušuje.
181. V § 51 odst. 1 písmeno f) zní:
„f)

dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56),“.

- 135 182. V § 51 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g)
8.

nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a),“.
Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

183. V § 54 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)
převod cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních
korporacích,“.
184. V § 54 odst. 1 písm. g) se slova „podle zvláštního právního předpisu34)“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.
185. V § 54 odst. 1 písm. h) se slova „podle zvláštního právního předpisu35)“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje.
186. V § 54 odst. 1 písm. k) se za slovo „bank“ vkládají slova „, včetně zahraničních bank,“.
187. V § 54 odst. 1 písm. x) se slovo „(zabezpečení)“ zrušuje.
188. § 56 včetně nadpisu zní:
„§ 56
Dodání vybraných nemovitých věcí
(1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pozemku,
práva stavby,
stavby,
podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
inženýrské sítě,
jednotky.
(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která

d) a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo
e) inženýrská síť, a
f) b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu
s provedením ohlášené stavby provedena stavba.
(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno od daně po
uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato
první užívání stavby39), a to k tomu dni, který nastane dříve.
(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatní daň. Pokud
plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost
přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.“.
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Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.
189. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně nadpisu zní:
„§ 56a
Nájem vybraných nemovitých věcí
(1) Nájmem vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí nájem
nemovité věci s výjimkou
a)
b)
c)
d)

krátkodobého nájmu nemovité věci,
nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
nájmu bezpečnostních schránek,
nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem vybrané nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí
nájem nemovité věci, s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí
pevným základem nebo inženýrská síť, popřípadě i nájem vnitřního movitého vybavení či
dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům pro
účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.“.
CELEX: 32006L0112

190. V § 61 písm. a) se slova „občanských sdružení“ nahrazují slovem „spolků“.
191. V § 64 odst. 3 se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“ a slova
„zvláštního právního předpisu24)“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího spotřební
daně“.
192. V § 66 odst. 1 se slova „z území Evropského společenství“ nahrazují slovy „z území
Evropské unie“.
193. V § 66 odst. 4 a 6 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
194. V § 68 odst. 6 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.
195. V § 68 odst. 12 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
196. V § 69 odst. 1 se slova „daňová povinnost nebo“ zrušují.
197. V § 71 odst. 2 písm. c) se za slovo „vybavení“ vkládá slovo „obývaných“.
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199. V § 71 odst. 3 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
200. V § 71 odst. 4 písm. d) se slova „ostatních členských států Organizace Severoatlantické
smlouvy“ nahrazují slovy „států, které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy,
jiných než České republiky“.
201. V § 71a odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
202. V § 71g odst. 1 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.
203. V § 71g odst. 4 se slova „daňová povinnost a plátce je povinen“ nahrazují slovem
„povinnost“.
204. V § 72 odst. 1 písm. a) se slova „, převodu nemovitosti“ zrušují.
205. V § 72 odst. 2 písm. a) se slova „nemovitost, která mu byla nebo má být převedena,
anebo“ nahrazují slovem „nebo“.
206. V § 73 odstavec 7 zní:
„(7) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění jako společníci společnosti, uplatňuje
nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti společnosti určený
společník, který vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost. Společníci
společnosti, kteří jsou plátci, mohou uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných
plnění použitých pro činnost společnosti jednotlivě, pokud uskutečňují zdanitelná plnění, ke
kterým tato přijatá zdanitelná plnění použijí, a pokud tato uskutečněná zdanitelná plnění
uvedou ve svých daňových přiznáních. Je-li uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými
společníky společnosti, musí být těmito společníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k
určenému společníkovi společnosti, který přiznává daň na výstupu za činnost celé
společnosti.“.
207. V § 76 odst. 4 písm. b) se slova „a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a
nebytových prostor“ nahrazují slovy „, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci“.
208. V § 78 odst. 3 se slova „bytů, nebytových prostor“ nahrazují slovem „jednotek“.
209. V § 78c odst. 1 písmeno b) zní:
„b)

majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,“.
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nahrazují slovy „přecházejícího při přeměně obchodní korporace“.
211. V § 78c odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
212. V § 78c odst. 1 písmeno d) zní:
„d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických
činností.“.
213. V § 78d odst. 1 se slova „, převodu nemovitosti“ zrušují.
214. V § 78d odst. 4 se slova „, převod nemovitosti“ zrušují.
215. V § 79a odst. 3 písmeno b) zní:
„b)

majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,“.

216. V § 79a odst. 3 písm. c) se slova „převedeného při přeměně společnosti nebo družstva“
nahrazují slovy „přecházejícího při přeměně obchodní korporace“.
217. V § 79a odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
218. V § 79a odst. 3 písmeno d) zní:
„d)
majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických
činností.“.
219. § 79b zní:
„§ 79b
Při zrušení registrace v důsledku smrti plátce je jeho dědic, který nepokračuje v
uskutečňování ekonomických činností, povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u
majetku, který byl ke dni zrušení registrace obchodním majetkem plátce a u kterého tento
plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.“.
220. V § 79c písm. a) se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
221. V § 80 odst. 1 písm. f) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.
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konci textu písmene f) se doplňují slova „; společně hospodařící domácností se pro
účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a
společně uhrazují náklady na své potřeby“.
223. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova „jejím rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům
její rodiny“.
224. V § 80 odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
225. V § 80 odst. 2 písm. b) se slova „jeho rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům
jeho rodiny“.
226. V § 80 odst. 2 písm. e) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
227. V § 80 odst. 2 písm. f) se slova „jejím rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům
její rodiny“.
228. V § 80 odst. 6 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo
názvu“ zrušují.
229. V § 80 odst. 6 písm. c) se slova „název, popřípadě jméno a příjmení“ nahrazují slovem
„jméno“.
230. V § 80 odst. 6 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
231. V § 80 odst. 10 písm. b) se slova „jejich rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů
jejich rodiny“.
232. V § 80 odst. 10 písm. e) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů
jeho rodiny“.
233. V § 80 odst. 13 a v § 80 odst. 14 úvodní části ustanovení se slovo „lhůty“ nahrazuje
slovem „doby“.
234. V § 80 odst. 14 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „rodinným příslušníkem“ nahrazují slovy
„členem rodiny“.
235. V § 80 odst. 14 písm. d) bodě 2 se slova „ve lhůtě“ nahrazují slovy „po dobu“.
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237. V § 81 odst. 3 a v § 81 odst. 5 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova
„příjmení nebo názvu“ zrušují.
238. V § 81 odst. 5 písm. c) se slova „příjmení, popřípadě název“ zrušují.
239. V § 81 odst. 5 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
240. V § 82a odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „, která
je osobou registrovanou“.
241. V § 82a odst. 1 písm. b) se slova „, převod nemovitosti“ zrušují.
242. V § 82a odst. 5 písm. b) a c) se slova „a příjmení“ zrušují.
243. V § 82a odst. 5 písm. i) bodě 2 se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení
nebo názvu“ zrušují.
244. V § 82a odst. 5 písm. i) bodě 4 se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
245. V § 82b odst. 4 se slovo „datu“ nahrazuje slovem „dni“.
246. V § 82b odst. 5 a 6 se slova „od data“ nahrazují slovy „ode dne“.
247. V § 83 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
248. V § 84 odst. 1 písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
249. V § 84 odst. 3 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo
názvu“ zrušují.
250. V § 84 odst. 3 písm. e) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
251. V § 84 odst. 3 písm. i) se slova „a příjmení“ zrušují.
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nahrazují slovy „Evropské unie“.
253. V § 85 odst. 5 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.
254. V § 85 odst. 9 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.
255. V § 85 odst. 10 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo
názvu“ zrušují.
256. V § 85 odst. 10 písm. c) se slovo „příjmení“ zrušuje.
257. V § 85 odst. 10 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
258. V § 86 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „, služeb a staveb“ nahrazují slovy
„nebo služeb“.
259. V § 86 odst. 1 písm. a) se slova „členským státem Organizace Severoatlantické smlouvy
nebo Organizace Severoatlantické smlouvy“ nahrazují slovy „členem Organizace
Severoatlantické smlouvy, jiným než Českou republikou“.
260. V § 86 odst. 1 písm. a) se slova „, služeb a stavby“ nahrazují slovy „nebo služeb“.
261. V § 86 odst. 1 písm. b) se slova „, služeb a staveb“ nahrazují slovy „nebo služeb“.
262. V § 86 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „, služeb a stavbami“ nahrazují slovy
„nebo služeb“.
263. V § 86 odst. 3 písm. b) se slova „, služby nebo stavby“ nahrazují slovy „nebo služby“ a
slova „včetně vybavení těchto staveb a služby souvisejících“ se nahrazují slovy
„vybavení staveb v rámci tohoto projektu a služby související“.
264. V § 86 odst. 8 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo
názvu“ zrušují.
265. V § 86 odst. 8 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
266. V § 87 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
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„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo nebo datum narození
navrhovatele,“.
268. V § 87 odst. 13 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.
269. V § 88 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
270. V § 88 odst. 6 písmeno d) zní:
„d) prohlášení, že není
1. osobou registrovanou k dani a
2. osobou, která je evidována pro účely zvláštního režimu pro poskytnutí elektronicky
poskytovaných služeb v jiném členském státě, a“.
271. V § 88 odst. 9 písm. d) a v § 89 odst. 7 se slova „Evropského společenství“ nahrazují
slovy „Evropské unie“.
272. V § 89 odst. 11 se slova „zjištěné podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují slovy
„určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“.
273. V § 89 odst. 13 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovy „daně na výstupu“.
274. V § 89 odst. 15 a v § 90 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Evropského
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
275. V § 91 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.
276. V § 92a odst. 3 a 4 se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.
277. V nadpisu § 95 se slova „účastníka sdružení“ nahrazují slovy „společníka
společnosti“.
278. V § 95 se slova „účastníkem sdružení“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“ a
slova „účastníky sdružení“ se nahrazují slovem „společníky“.
279. V § 98 písm. b) se slova „příjmení, popřípadě název“ a slova „a příjmení nebo názvu“
zrušují.
280. V § 99a odst. 5 písm. a) a v § 99a odst. 5 písm. b) úvodní části ustanovení se slova
„společností nebo družstev“ nahrazují slovem „korporací“.

- 143 281. V § 99a odst. 5 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují
slovem „korporace“ a slova „společnost nebo družstvo“ se nahrazují slovem
„korporaci“.
282. V § 99a odst. 5 písm. c) se za slova „na společníka“ vkládají slova „obchodní
společnosti“.
283. V § 100 odstavec 4 zní:
„(4) Plátci, kteří jsou společníky téže společnosti, jsou povinni vést evidenci pro účely
daně z přidané hodnoty za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Tuto evidenci vede za
společnost určený společník, který za společnost plní všechny povinnosti a uplatňuje práva
vyplývající z tohoto zákona pro ostatní společníky.“.
284. V § 100a odst. 1 se za slovo „jednotlivých“ vkládá slovo „jiných“.
285. V § 100a odst. 2 úvodní části ustanovení se za číslo „44“ vkládají slova „, který
obsahuje“.
286. V § 100a odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.
287. V § 100a odst. 3 se za slovo „jednotlivých“ vkládá slovo „jiných“.
288. V § 101 odst. 1 se slova „Vlastní daňová povinnost“ nahrazují slovy „Vlastní daň“.
289. V § 101 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.
290. V § 101 odstavec 4 zní:
„(4) Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty
za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daň ze své
činnosti a zdanitelná plnění a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní společníci v daňovém
přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daň ze své vlastní činnosti.“.
291. V § 101 odst. 5 větě první se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost
přiznat daň“.
292. V § 101 odst. 5 větě druhé se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovem „Daň“.
293. V § 101 odst. 6 větě první se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost
přiznat daň“.
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295. V § 101 odst. 7 se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovem „Daň“.
296. V § 102 odst. 1 písm. c) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
297. V § 102 odstavec 4 zní:
„(4) Souhrnné hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové
přiznání za společnost.“.
298. V § 102 odst. 8 se slova „od data“ nahrazují slovy „ode dne“.
299. V § 102 odst. 9 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.
300. V nadpisu § 104 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.
301. V § 104 odst. 1 a 2 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“ a slova
„daňovou povinnost“ se nahrazují slovem „daň“.
302. V § 104 odst. 3 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.
303. V § 105 odst. 1 se slovo „přeplatek,“ nahrazuje slovy „přeplatek vyšší než 100 Kč,“.
304. V § 105 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „To neplatí, pokud vznikne vratitelný
přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečného vyměření.“.
305. V § 105 se odstavec 4 zrušuje.
306. V § 106 odstavec 6 zní:
„(6) Plátce přestává být plátcem dnem
a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace,
b) předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.“.
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„§ 106c
Zrušení registrace společníka společnosti na žádost
(1) O zrušení registrace může plátce, který je společníkem společnosti, požádat pouze
v těchto případech:
a) zaniklo-li jeho členství ve společnosti, nebo
b) při zániku společnosti po vypořádání majetku.
(2) Obrat společníka společnosti se pro účely zrušení registrace stanoví jako součet
obratu
a) tohoto společníka dosahovaný mimo společnost a
b) dosahovaného společně všemi společníky společnosti připadajícího na tohoto společníka;
obrat připadající na každého společníka společnosti je stejný, neurčí-li společenská
smlouva jiný poměr.“.
308. V § 107a odst. 4 se za slovo „dnem“ vkládají slova „následujícím po dni“.
309. V § 108 odst. 1 písm. a) se slova „, poskytnutí služby nebo převod nemovitosti“
nahrazují slovy „nebo poskytnutí služby“.
310. V § 108 odst. 1 písm. d) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
311. V § 108 odst. 1 písm. e) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat
daň“.
312. V § 108 odst. 2 písm. a) a b) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost
zaplatit daň“.
313. Poznámky pod čarou č. 10, 24, 25, 26a a 36 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky
pod čarou.

1.

2.

Čl. X
Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se
použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy,
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona stejná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty,
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nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XI
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.,
zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se
mění takto:
1.

V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují
slovy „Evropské unie“.

2.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1)

„ Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a
o zrušení směrnice 92/12/EHS.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z
tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z
alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu
a alkoholických nápojů. Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém
značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady
2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o
možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné
osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29.
dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u
energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň
zdanění.“.
3.

V § 1 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

4.

V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
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V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,“.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
6.

V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

7.

V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se
a) území Monackého knížectví považuje za území Francouzské republiky,
b) území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje za území Spolkové republiky
Německo,
c) území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska,
d) území San Marina považuje za území Italské republiky a
e) výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují za území Kypru.“
8.

V § 2 odst. 5 a 6 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

9.

V § 3 písm. b) a d) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

10.

V § 3 písmeno n) zní:

„n) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická
klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS)
č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.
11.

V § 3 písm. p) se slova „fyzické osoby“ zrušují a slovo „fyzická“ se nahrazuje slovem
„tato“.

12.

V § 3 písm. s) se slova „ztrátou nebo znehodnocením v důsledku prokazatelně
nepředvídatelné a neodvratitelné události“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátou
nebo znehodnocením“.

13.

V § 3 se písmeno t) zrušuje.
Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písmena t) a u).

14.

V § 3 písmeno u) zní:

„u) společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a
společně uhrazují náklady na své potřeby.“.
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V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „přechodu nebo převodu“ nahrazují slovem „pozbytí“.

16.

V § 4 se odstavec 7 zrušuje.

17.

V § 5 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, nabyvatele,“.
18.

V § 5 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, kupujícího,“.
19.

V § 5 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, odesilatele,“.
20.

V § 6 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
odesílajícího plátce, popřípadě uživatele,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, přijímajícího uživatele,“.
21.

V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

22.

§ 7 a 8 včetně nadpisů znějí:
„§ 7
Předmět daně

Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropské unie vyrobené nebo
na daňové území Evropské unie dovezené.
§8
Vznik daňové povinnosti
Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské unie
nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie.“.
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V § 9 odst. 3 písm. a) a d) se slova „, pokud se nejedná o ztrátu nebo znehodnocení ve
smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo
znehodnocení“.

24.

V § 9 odstavec 4 zní:

„(4) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem pozbytí nebo dnem propachtování
obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ke kterým náleží
nezdaněné vybrané výrobky nacházející se mimo režim podmíněného osvobození od daně.“.
Poznámky pod čarou č. 14 až 17 se zrušují.
25.

V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

26.

V § 10 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

27.

V § 11 odst. 1 písm. d) se slova „členských států Organizace Severoatlantické smlouvy“
nahrazují slovy „států, které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy,“.

28.

V § 11 odst. 1 písm. d) a e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

29.

V § 11 se odstavec 4 zrušuje.

30.

V § 13 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo
datum narození navrhovatele,“.
31.

V § 13 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání
vybraných výrobků,“.
32.

V § 13 odst. 22 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

33.

V § 13 se odstavec 25 zrušuje.

34.

V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

35.

V § 14 odst. 2 písm. d) bodě 2 se slova „, pokud se nejedná o ztrátu nebo znehodnocení
ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo
znehodnocení“.
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V § 14 odst. 3 se slova „, s výjimkou ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“
nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

37.

V § 14 odst. 4 se slova „ke ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují
slovy „k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

38.

V § 15 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

39.

V § 15 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

40.

V § 15 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

41.

V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů
jeho rodiny“.

42.

V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „jeho rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům
jeho rodiny“.

43.

V § 15 odst. 2 písm. g) se slova „jejích rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů
její rodiny“.

44.

V § 15 odst. 8 písmena a) a b) znějí:

„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) jméno kupujícího,“.
45.

V § 15 odst. 12 písm. b) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů
jeho rodiny“.

46.

V § 15 odst. 12 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

47.

V § 15 odst. 12 písm. e) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů
jeho rodiny“.

48.

V § 15 odst. 12 písm. g) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

49.

V § 15 odst. 12 písm. h) se slova „rodinné příslušníky“ nahrazují slovy „členy rodiny“.
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V § 18 se odstavec 9 zrušuje.

51.

V § 19 se odstavec 8 zrušuje.

52.

V § 20 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.
53.

V § 20 odst. 18 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

54.

V § 20 se odstavec 23 zrušuje.

55.

V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) finanční zárukou, kterou přijal správce daně, nebo“.
56.

V § 21 odst. 5 se slova „ručitelského závazku“ nahrazují slovy „jeho ručitelské
povinnosti“.

57.

V § 21 odst. 6 se slova „závazky k placení spotřební daně“ nahrazují slovy „nedoplatky
na spotřební dani“.

58.

V § 21 odst. 12 se slova „finančním závazkům“ nahrazují slovem „peněžním dluhům“ a
slovo „závazkům“ se nahrazuje slovy „peněžním dluhům“.

59.

V § 21a odst. 2 písm. c) se slovo „příslušník“ nahrazuje slovem „člen“.

60.

V § 21a odst. 6 a 10 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „povinnosti“.

61.

V § 22 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.
62.

V § 22 odst. 18 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

63.

V § 22 se odstavec 24 zrušuje.

64.

V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.
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V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „obchodní firmu nebo název, sídlo a údaje o registraci k
dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu, je-li právnickou
osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a údaje o registraci
k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu, je-li fyzickou
osobou“ nahrazují slovy „obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani
v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu“.

66.

V § 23 se odstavec 7 zrušuje.

67.

V § 27 odst. 3 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

68.

V § 27a odst. 1 a 2 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují
slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

69.

V § 27b odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

70.

V § 27b odst. 1 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují
slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

71.

V § 27b odst. 2 a 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

72.

V § 27b odst. 3 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují
slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

73.

V § 27e odst. 1 a 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

74.

V § 28 odst. 2 se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují
slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

75.

V § 28 odst. 7 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

76.

V § 28 odst. 7 písm. c) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“
nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

77.

V § 28 odst. 8 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
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V § 28 odst. 8 písm. c) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“
nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

79.

V § 28 odst. 10 se za slovo „tomto“ vkládá slovo „jiném“.

80.

V § 29 odst. 6 a 8 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují
slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

81.

V § 29 odst. 10 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují
slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

82.

V § 30 odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

83.

V § 31 odst. 6 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují
slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

84.

V § 31 odst. 8 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují
slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

85.

V § 33 odst. 2 se slova „[§ 3 písm. t)]“ zrušují.

86.

V § 33 odst. 4 písm. b) se slovo „, příjmení“ zrušuje.

87.

V § 33 odst. 12 písm. c) se slova „ke ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“
nahrazují slovy „k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

88.

V § 33 odst. 15 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují
slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

89.

V § 33 odst. 17 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují
slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

90.

V § 33a odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě osoby
odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu; tyto údaje budou potvrzeny příslušným
správcem daně,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která má být
ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků,“.
91.

V § 33a odst. 10 se slova „nebo místa pobytu“ zrušují.
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V § 33a odst. 12 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

93.

V § 36 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

94.

V § 36 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo
datum narození navrhovatele,“.
95.

V § 36 odst. 13 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

96.

V § 37 odst. 2 písm. c) se za slova „členů jeho“ vkládají slova „společně hospodařící“ a
za slovo „jejich“ se vkládají slova „společně hospodařících“.

97.

V § 41 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo daňového subjektu,“.
98.

V § 43 se slova „§ 23 odst. 4, § 29 odst. 2 a“ zrušují.

99.

V § 49 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické
procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových
minerálních výrobků.“.
(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování
rud a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená
v klasifikaci NACE pod kódem C 24 „výroba základních kovů“.“.
100. V § 55 odst. 7 písmena a) a b) znějí:
„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo
datum narození prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího,“.
101. V § 55 odst. 8 písmeno a) zní:
„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,“.
102. V § 56 odst. 8 písmena a) a b) znějí:
„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo
datum narození kupujícího,“.
103. V § 56 odst. 9 písmeno a) zní:
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104. V § 56a odst. 6 písmena a) a b) znějí:
„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo
datum narození kupujícího,“.
105. V § 56a odst. 7 písmeno a) zní:
„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,“.
106. V § 60a odst. 2 písmeno a) zní:
„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo
datum narození navrhovatele,“.
107. V § 60a odst. 2 písmeno e) zní:
„e) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání
vybraných výrobků,“.
108. V § 60a odst. 17 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.
109. V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
110. V § 72 odstavec 2 zní:
„(2) Uživatel je rovněž povinen uplatnit písemně osvobození lihu od daně u původního
vlastníka v případech, na které se vztahuje osvobození od daně podle odstavce 1, před
nabytím vlastnického práva k nezdaněnému lihu tvořícímu majetek původního vlastníka, před
a) uzavřením smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou
organizační složku původního vlastníka nebo
b) pozbytím obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
původního vlastníka.“.
111. V § 72 odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
112. V § 79a odst. 2 písmeno a) zní:
„a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která hodlá prodávat
lihoviny,“.
113. V § 79a odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).
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„c) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, od které byly
lihoviny nakoupeny,“.
115. V § 79a odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).
116. V § 80 odst. 1 se za slovo „ní“ vkládají slova „společně hospodařící“ a za slovo „její“ se
vkládají slova „společně hospodařící“.
117. V § 82 odst. 2 písm. a) se slovo „obchodním“ zrušuje.
118. V § 86 odst. 3 se za slovo „tvořících“ vkládají slova „společně hospodařící“.
119. V § 103 odst. 2 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
120. V § 103 odst. 6 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
121. V § 108 odst. 2 se slova „název a sídlo, je-li právnickou osobou, jméno a příjmení,
popřípadě obchodní firmu a místo pobytu, je-li fyzickou osobou“ nahrazují slovy
„jméno a sídlo“.
122. V § 118 odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
123. V § 119 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) finanční zárukou vystavenou ve prospěch pověřeného správce daně, kterou tento správce
daně přijal,“.
124. V § 119 odst. 5 písm. b) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“
nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.
125. V § 134e odst. 3 se slova „nebo místo pobytu“ zrušují.
126. V § 134g odst. 3 písmeno a) zní:
„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,“.
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128. V § 134p odst. 3 se slova „nebo místo pobytu“ zrušují.
129. V § 134r odst. 3 písmeno a) zní:
„a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,“.
130. V § 134u odst. 1 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.
131. V § 135zs odst. 3 a v § 135zx odst. 3 se slova „nebo místem pobytu“ zrušují“.
132. Poznámky pod čarou č. 6, 33, 36a a 63 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod
čarou.
Čl. XII
Přechodné ustanovení
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná
ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého
práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou
jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XIII
Zákon č. …/2013 Sb., o povinném značení lihu, se mění takto:
1.

V § 18 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládá slovo „fyzická“.

2.

V § 18 odst. 2 písm. b) se za slovo „orgánu“ vkládají slova „, anebo zástupcem
právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“.

3.

V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „, anebo v sídle nebo místě podnikání“ nahrazují slovy
„nebo v sídle“.

4.

V § 36 odst. 4 se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.
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V § 40 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) obchodní firmu nebo jméno držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho sídlo a jeho
daňové identifikační číslo,“.
6.

V § 46 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládá slovo „fyzická“.

7.

V § 46 odst. 2 písm. b) se za slovo „orgánu“ vkládají slova „, anebo zástupcem
právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“.

8.

V § 57 odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

9.

V § 57 odst. 2 písm. b) se slova „nebo místo podnikání“ zrušují.

10.

V § 57 odst. 2 písm. c) se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky
nebo jiné organizační složky obchodního závodu“.

11.

V § 62 odst. 1 písm. i) se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.
Čl. XIV
Přechodné ustanovení

Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná
ustanovení zákona č. …/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého
práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou
jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. XV
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb.,
zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona
č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se mění takto:
1.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.

2.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.
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V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy
„orgány Celní správy České republiky“.

4.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická
klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS)
č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.
5.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba základních
kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

6.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy „C
23“.

7.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) identifikačními údaji
1. obchodní firma nebo jméno,
2. sídlo nebo místo pobytu,
3. daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.
8.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy
„správce daně“.

9.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 8 odst. 5 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy
„Správce daně“.

10.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“
nahrazují slovy „správce daně“.

11.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

12.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním
řízení“ zrušují.

13.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy
„správci daně“.

14.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 2 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy
„správce daně“.
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V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

16.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“
nahrazují slovy „správce daně“.

17.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

18.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním
řízení“ zrušují.

19.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

20.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

21.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“
nahrazují slovy „člen rodiny“.

22.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje
slovy „společně hospodařící“.

23.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství
fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
24.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 23 odst. 3 a v § 24 se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

25.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 23 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy
„správci daně“.

26.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 26 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

27.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 28 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy
„správní orgán, který je správcem daně“.
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V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je
povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

29.

V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29 písmeno c) zní:

„c) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.
30.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.

31.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

32.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy
„orgány Celní správy České republiky“.

33.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická
klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS)
č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.
34.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba
základních kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

35.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy
„C 23“.

36.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) identifikačními údaji
1. obchodní firma nebo jméno,
2. sídlo nebo místo pobytu,
3. daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.
37.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy
„správce daně“.

38.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 8 odst. 3 a se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy
„Správce daně“.

39.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“
nahrazují slovy „správce daně“.
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V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

41.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním
řízení“ zrušují.

42.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy
„správci daně“.

43.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

44.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 13 odst. 1 a v § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“
nahrazují slovy „správce daně“.

45.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

46.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním
řízení“ zrušují.

47.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

48.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

49.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“
nahrazují slovy „člen rodiny“.

50.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje
slovy „společně hospodařící“.

51.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který
zní:

„(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství
fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
52.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 22 odst. 3 a v § 23 se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
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V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 22 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy
„správci daně“.

54.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 25 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

55.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 27 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy
„správní orgán, který je správcem daně“.

56.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je
povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

57.

V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 písmeno b) zní:

„b) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.
58.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie.

59.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

60.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy
„orgány Celní správy České republiky“.

61.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická
klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS)
č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.
62.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba
základních kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

63.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy
„C 23“.

64.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) identifikačními údaji
1. obchodní firma nebo jméno,
2. sídlo nebo místo pobytu,
3. daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.
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V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy
„správce daně“.

66.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“
nahrazují slovy „správce daně“.

67.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

68.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním
řízení“ zrušují.

69.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují
slovy „správci daně“.

70.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 2 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy
„správce daně“.

71.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

72.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 13 odst. 1 a v § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“
nahrazují slovy „správce daně“.

73.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní
úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

74.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním
řízení“ zrušují.

75.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV v § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

76.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

77.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“
nahrazují slovy „člen rodiny“.

78.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje
slovy „společně hospodařící“.
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V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který
zní:

„(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství
fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
80.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 23 odst. 3 a v § 24 se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

81.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 23 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují
slovy „správci daně“.

82.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 26 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

83.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 28 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy
„správní orgán, který je správcem daně“.

84.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je
povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

85.

V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 písmeno c) zní:

„c) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.
Čl. XVI
Přechodné ustanovení
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná
ustanovení částí čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVII
V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona

- 166 č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb.,
zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb.,
zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb.,
zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb.,
zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb.,
zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb.,
zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a
zákona č. 50/2013 Sb., se slova „(např. daň z nemovitostí)“ zrušují.
ČÁST DESÁTÁ
Změna celního zákona
Čl. XVIII
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona
č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb.,
zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se
mění takto:
1.

V § 104 odst. 1 písm. h) se slovo „, příjmení“ zrušuje a slova „zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb22), je-li rozhodnutí vydáno úřední
osobou elektronicky, nebo elektronickou značkou22)“ nahrazují slovy „uznávaným
elektronickým podpisem, je-li rozhodnutí vydáno úřední osobou elektronicky, nebo
uznávanou elektronickou značkou“.
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Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

3.

V § 104 odst. 2 písm. d) se za slovo „banky“ vkládají slova „, včetně zahraniční banky“.

4.

V § 237c odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

5.

Poznámka pod čarou č. 9b se zrušuje.

6.

V § 260f odst. 1 se slovo „právních“ zrušuje.

7.

V § 298 odstavec 5 zní:

„(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož
územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo. Nenachází-li se
sídlo osoby na území České republiky, projedná správní delikt celní úřad, v jehož územním
obvodu byl správní delikt spáchán; nelze-li místo spáchání správního deliktu spolehlivě zjistit,
projedná jej celní úřad, v jehož územním obvodu bylo spáchání správního deliktu zjištěno.“.
Čl. XIX
Přechodné ustanovení
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná
ustanovení zákona č. 13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého
práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou
jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na důchodové spoření
Čl. XX
V § 2 odst. 1 a 2, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 2 a v § 19 odst. 4 zákona č. 397/2012 Sb.,
o pojistném na důchodové spoření, se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna daňového řádu
Čl. XXI
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 8 odst. 3 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.
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V § 12 odst. 4 se slovo „příjmení,“ zrušuje.

3.

V § 13 odst. 2 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

4.

V § 20 odst. 3 se slova „správce dědictví“ nahrazují slovy „osoba spravující pozůstalost,
svěřenský správce “.

5.

V § 24 odst. 1 se slova „má způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „je
svéprávná“.

6.

V § 24 odst. 6 se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo
jiné organizační složky obchodního závodu“.

7.

V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „fyzické osoby nebo
opatrovník“.

8.

V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „nemůže-li ji zákonný zástupce“ nahrazují slovy
„opatrovníka nebo nemohou-li ji“.

9.

V § 26 odst. 4 se slova „je zbaven způsobilosti k právním úkonům, je jeho způsobilost
k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „přestane být plně svéprávným“.

10.

V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „, která je podepsána uznávaným elektronickým
podpisem4)“ zrušují.

11.

V § 44 odst. 2 se slova „s tím, že se jim doručuje na adresu jejich místa podnikání nebo
sídla“ zrušují.

12.

V § 44 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Není-li fyzická osoba jako podnikatel
zapsána ve veřejném rejstříku, doručuje se jí na adresu jejího místa pobytu.“.

13.

V § 45 odst. 1 se slova „organizační složky jejího podniku zřízené v České republice,
týká-li se písemnost činnosti této organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky
nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice, týkáli se písemnost činnosti této pobočky nebo jiné organizační složky“.

14.

V § 51 odst. 2 písm. h) a i) se slovo „, příjmení“ a slova „a příjmení“ zrušují.

15.

V § 53 odst. 1 písm. i) se slova „k disciplinárnímu“ nahrazují slovy „ke kárnému“.
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V § 57 odst. 3 se slova „pobočky zahraniční banky a“ nahrazují slovy „včetně
zahraničních bank,“.

17.

V § 63 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; to neplatí, je-li úřední záznam
vyhotoven úřední osobou elektronicky způsobem umožňujícím její identifikaci a zjištění
změny obsahu úředního záznamu“.

18.

V § 67 odst. 2 se slova „Správní orgán“ nahrazují slovy „Správce daně“.

19.

§ 69 včetně nadpisu zní:
„§ 69
Daňová informační schránka

(1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, poskytuje daňovému subjektu
informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu
rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace
soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu, která je zřízena na technickém
zařízení správce daně.
(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) skutečnost, že je technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky,
b) rozsah a členění informací soustřeďovaných v daňové informační schránce a četnost jejich
aktualizace,
c) podmínky a postup pro nahlížení do daňové informační schránky,
d) označení správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce
daně.
(3) Pro výkon působnosti ve věci týkající se daňové informační schránky je místně
příslušný správce daně podle § 13 odst. 1.“.
20.

Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 69a
Zřízení a zrušení daňové informační schránky

(1) Správce daně zřídí nebo zruší daňovou informační schránku do 15 dnů od obdržení
žádosti daňového subjektu.
(2) Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu,
jemuž byla zpřístupněna datová schránka a kterému dosud nebyla zřízena daňová informační
schránka, a to bezodkladně po zpřístupnění datové schránky.
§ 69b
Nahlížení do daňové informační schránky
(1) Právo nahlížet do daňové informační schránky má
a) daňový subjekt,
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1. oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu u všech
správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce
daně, nebo
2. zmocněn k přístupu do daňové informační schránky.
(2) Zmocnění k zastupování podle odstavce 1 písm. b) je nutné uplatnit u příslušného
správce daně; § 29 odst. 1 se nepoužije.
(3) Nahlížet do daňové informační schránky lze na základě přihlášení prostřednictvím
datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
a) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“.
21.

V § 71 odstavec 1 zní:
„(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“.
22.

V § 92 odst. 5 písm. d) se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

23.

V § 102 odst. 1 písm. g) se slovo „, příjmení“ zrušuje.

24.

V § 106 odst. 1 písm. c) se slova „nebo zemřel bez dědice,“ zrušují.

25.

Nadpis nad § 125 se zrušuje.

26.

V § 127 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření.“.
27.

V § 148 odst. 4 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

28.

V § 148 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno
e), které zní:

„e) ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení
odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce
při správě daní v dané věci.“.
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V § 155 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „; § 254 odst. 3 a 6 se použije
obdobně“.

30.

V § 170 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

31.

V § 170 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li zástavní právo zřízeno rozhodnutím správce daně, hledí se na toto právo tak,
jako by se vlastník zástavy zavázal, že
a) zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh; tato skutečnost se
zapíše do příslušného veřejného registru, nebo
b) neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního práva zapsaného
ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně; tato skutečnost
se zapíše do příslušného veřejného registru.“.
32.

Za § 170 se vkládá nový § 170a, který včetně nadpisu zní:
„§ 170a
Výkon zástavního práva
(1) Správce daně může vykonat zástavní právo podle občanského zákoníku.

(2) Při výkonu zástavního práva se přiměřeně použije ustanovení o provádění daňové
exekuce.“.
33.

V nadpisu § 173 se slovo „bankovní“ nahrazuje slovem „finanční“.

34.

V § 173 odstavec 2 zní:

„(2) Správce daně může rozhodnout o přijetí finanční záruky k zajištění dosud
neuhrazené daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení výstavce v záruční
listině o tom, že na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku. Nejde-li o bankovní záruku,
musí být záruční listina opatřena úředně ověřeným podpisem.“.
35.

V § 175 odst. 1 se slova „soudu nebo“ zrušují.

36.

V § 176 odst. 2 písm. e) se slovo „, příjmení“ zrušuje.

37.

V § 178 odst. 4 se slova „lze se proti němu odvolat do 15 dnů ode dne doručení“
nahrazují slovy „nelze proti němu uplatnit opravné prostředky“.

38.

V § 178 odst. 5 písm. f) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

39.

V § 180 odst. 2 se slova „, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem,
nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky“ nahrazují slovy „podle § 71 odst. 1“.
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V § 180 odst. 3 písm. e) se za slovo „papírech,“ vkládají slova „včetně zaknihovaných
a imobilizovaných,“.

41.

V § 180 odst. 3 písm. f) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

42.

V § 180 odst. 3 písm. g) se slova „přesné označení podniku nebo jeho části“ nahrazují
slovy „obchodní závody“.

43.

V § 180 odst. 6 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“ a slova „úkonů
spočívajících“ se nahrazují slovy „právního jednání spočívajícího“.

44.

V § 185 odst. 1 se za slovo „manželů“ vkládají slova „nebo majetku manžela dlužníka“.

45.

V § 185 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

46.

V § 185 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Daňovou exekucí lze postihnout rovněž majetkové právo, movitou věc nebo
nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice a
se kterými dlužník nemůže volně nakládat.
(5) Stanoví-li tento zákon dlužníkovi povinnost oznámit správci daně údaje, nevztahuje
se tato povinnost na údaje, které je správce daně schopen prostřednictvím dálkového a
nepřetržitého přístupu zjistit z veřejného registru; to neplatí pro prohlášení o majetku.“.
47.

V § 190 odst. 1 se slova „běžného, vkladového nebo jiného“ zrušují.

48.

V nadpisu oddílu třetího hlavy páté se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy
„nemovitých věcí“.

49.

V § 194 odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

50.

V § 194 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

51.

V § 194 se odstavec 6 zrušuje.

52.

Za § 194 se vkládá nový § 194a, který zní:
„§ 194a
(1) Správce daně provádí dražbu elektronicky, pokud je k tomu technicky vybaven.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) skutečnost, že je technicky vybaven pro provádění elektronické dražby,
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(3) Pro elektronickou dražbu se přiměřeně použijí ustanovení o dražbě.“.
53.

V § 195 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) datum a čas zahájení dražby, popřípadě datum a čas ukončení dražby, pokud je dražba
prováděna elektronicky,“.
54.

V § 195 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) místo konání dražby; to neplatí, pokud je dražba prováděna elektronicky,“.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).
55.

V § 195 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud je prováděna elektronická dražba, obsahuje dražební vyhláška rovněž:
a) adresu internetové stránky, na které se bude elektronická dražba provádět,
b) adresu internetové stránky, na které jsou zveřejněny podmínky a postup pro provádění
elektronické dražby.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
56.

V § 195 odstavec 5 zní:

„(5) Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Rozhodne-li správce daně o zrušení konání
dražby, doručuje se toto rozhodnutí jako dražební vyhláška. Proti těmto rozhodnutím nelze
uplatnit opravné prostředky.“.
57.

V § 196 odst. 1 písm. c) se slova „nebo nájemní právo“ nahrazují slovy „, nájemní nebo
pachtovní právo, výměnek nebo výhradu zpětné koupě“.

58.

V § 196 odst. 2 písm. a) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

59.

V § 196 odstavec 3 zní:

„(3) Dražební vyhlášku na dožádání příslušného správce daně zveřejní způsobem
obvyklým též obecní úřad, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc, která je předmětem
dražby.“.
60.

V § 197 odstavec 1 zní:

„(1) Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné
koupě, je povinen prokázat toto právo správci daně ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou.
Správce daně ještě před zahájením dražby rozhodne, zda jsou předkupní právo nebo výhrada
zpětné koupě prokázány; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky. Jsou-li
tato práva prokázána, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel;
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předkupní právo.“.
61.

V § 198 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo výhrada zpětné
koupě“.

62.

V § 198 odst. 2 písm. d) se slova „na základě odvolání a v důsledku uplatnění dalších
práv a závad“ zrušují.

63.

V § 199 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

64.

V § 199 odstavec 6 zní:

„(6) Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší dražební podání, udělí se příklep tomu,
kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě; pokud stejné nejvyšší dražební
podání učinilo více dražitelů s předkupním právem nebo s výhradou zpětné koupě, udělí se
příklep tomu z nich, který učinil dražební podání jako první. Není-li takto příklep udělen,
udělí se příklep dražiteli, který učinil podání jako první. Nelze-li určit, který dražitel učinil
dražební podání jako první, určí licitátor vydražitele losem.“.
65.

V § 203 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Daňovou exekucí prodejem movitých věcí mohou být postiženy movité věci
s výjimkou věcí, které mohou být předmětem daňové exekuce postižením majetkových
práv.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
66.

V § 203 odst. 3 se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.

67.

V § 204 odst. 2 se slovo „úkon“ nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se
nahrazuje slovem „neplatné“.

68.

V § 206 odst. 3 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

69.

V § 206 odstavec 5 zní:

„(5) Sepsány mohou být i věci dlužníka, které má v držení jiná osoba. Tato osoba je
povinna odevzdat tyto věci daňovému exekutorovi.“.
70.

V § 211 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud je prováděna elektronická dražba,
je vydražitel povinen uhradit nejvyšší dražební podání ve lhůtě stanovené v dražební
vyhlášce. Tato lhůta nesmí být delší než 10 dnů od udělení příklepu.“.
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V § 211 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; pokud si vydražitel nepřevezme
vydraženou věc, přiměřeně se použije § 84“.

72.

V § 211 odst. 5 se se slova „nebo nájemní“ nahrazují slovy „, nájemní nebo pachtovní“
a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

73.

V § 213 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Výši nejnižšího dražebního podání
stanoví správce daně nejméně ve výši ceny zjištěné, a to i při opakované dražbě.“.

74.

V § 216 odst. 3 se za slovo „papírů“ vkládají slova „, včetně zaknihovaných a
imobilizovaných,“.

75.

V nadpisu nad § 218 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

76.

V § 218 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“, slovo „nemovitost“
se nahrazuje slovy „nemovitou věc“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy
„nemovité věci“.

77.

V § 219 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“, slovo „úkon“
se nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.

78.

V § 219 odst. 2 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo
„nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.

79.

V § 221 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

80.

V § 221 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „s výjimkou práv a závad
podle § 231 odst. 1 písm. c)“.

81.

V § 221 odst. 1 a 2, § 221 odst. 3 písm. a) a v § 221 odst. 4 a 5 se slovo „nemovitosti“
nahrazuje slovy „nemovité věci“.

82.

V § 221 odst. 3 písm. b) a v § 221 odst. 4 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy
„nemovitou věcí“.

83.

V § 221 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „s výjimkou práv a závad podle
§ 231 odst. 1 písm. c)“.

84.

V § 222 odst. 1, 4 a 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
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V § 225 odst. 2 a 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

86.

V § 225 odst. 3 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

87.

V § 228 odst. 2 se slovo „závady“ nahrazuje slovy „věcná břemena, výměnek nebo
nájemní nebo pachtovní práva“, za slovo „břemene“ se vkládá slovo „, výměnku“ a za
slovo „nájemního“ se vkládají slova „nebo pachtovního“.

88.

V § 229 odst. 2 písm. e) se za slovo „nájemní“ vkládají slova „nebo pachtovní“ a za
slovo „nájemního“ vkládají“ slova „nebo pachtovního“.

89.

V § 229 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:

„f) u náhrad za výměnek den vzniku výměnku.“.
90.

V § 230 odst. 1 se slova „nebo nájemních práv“ nahrazují slovy „, nájemních nebo
pachtovních práv nebo jiných práv a závad“.

91.

V § 230 odst. 3 se slova „nebo nájemní“ nahrazují slovy „, výměnek nebo nájemní nebo
pachtovní“.

92.

V § 231 odst. 1 písm. b) se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „, výměnky a nájemní a
pachtovní“ a slova „a nájemních“ se nahrazují slovy „, výměnků a nájemních a
pachtovních“.

93.

V § 231 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které
zní:

„c) další práva a závady spojené s předmětem dražby.“.
94.

V § 231 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zemědělský pacht, za nějž nebyla poskytnuta vydražiteli náhrada, zaniká koncem
pachtovního roku, ve kterém se dražba uskutečnila.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
95.

V § 234 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.
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Nad § 238 se vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní:
„Díl 1
Právní nástupnictví“.

97.

V § 238 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

98.

Nadpis nad § 239 se zrušuje.

99.

§ 239 včetně nadpisu zní:
„§ 239
Přechod daňové povinnosti

Přechodem daňové povinnosti se pro účely tohoto zákona rozumí přechod práv
a povinností daňového subjektu.“.
100. Za § 239 se vkládají nové § 239a až 239d, které včetně nadpisů znějí:
„§ 239a
Přechod daňové povinnosti u fyzických osob
(1) Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do dne
předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.
(2) Daňovou povinností zůstavitele se pro účely správy daní rozumí daňová povinnost
vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.
(3) Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví;
dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele.
(4) Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele,
neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti.
§ 239b
Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost
(1) Osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním
jménem na účet pozůstalosti.
(2) Pokud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více osob spravujících
pozůstalost, plní ji tyto osoby společně a nerozdílně.
(3) Daňovou povinnost zůstavitele spravuje správce daně, který byl příslušný ke správě
této povinnosti v den smrti zůstavitele.
(4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode
dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti;
tuto lhůtu nelze prodloužit.
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dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne
předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.
§ 239c
Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem
Je-li soudem nařízena likvidace pozůstalosti, je likvidační správce povinen podat řádné
daňové tvrzení do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační
podstaty nebo jeho části soudu, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem
předložení této zprávy, a přiznanou daň zahrnout do této zprávy.
§ 239d
Přechod daňové povinnosti na stát
Připadne-li dědictví státu, vypořádá daňovou povinnost zůstavitele správce daně.“.
101. Pod označení § 240 se vkládá nadpis „Přechod daňové povinnosti u právnických
osob“.
102. V § 240 odstavec 2 zní:
„(2) Právním nástupcem se pro účely správy daní rozumí v případě
a) pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby tato zahraniční
osoba,
b) stálé provozovny zahraniční osoby tato zahraniční osoba,
c) plátcovy pokladny plátce daně, který ji zřídil,
d) zrušení právnické osoby bez likvidace a současné neexistence jiného právního nástupce
zřizovatel nebo zakladatel právnické osoby.“.
103. V § 240 se odstavce 3 až 7 zrušují.
104. Za § 240 se vkládají nové § 240a až 240d, které včetně nadpisů znějí:
„§ 240a
Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace
Dojde-li ke zrušení právnické osoby bez likvidace, je právní nástupce této právnické
osoby povinen podat řádné daňové tvrzení týkající se její daňové povinnosti do 30 dnů
ode dne jejího zániku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího
zániku.
§ 240b
Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením
(1) Dojde-li k přeměně právnické osoby rozdělením, aniž by bylo dostatečně zřejmé,
v jakém rozsahu přechází daňová povinnost na její právní nástupce, určí právní nástupnictví
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odkladný účinek.
(2) Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného
právního nástupce v souvislosti s přeměnou právnické osoby rozdělením.
(3) Daňovou povinnost, která přešla na právního nástupce při přeměně právnické osoby
rozdělením, spravuje dosud příslušný správce daně.
§ 240c
Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací
(1) Dojde-li ke zrušení právnické osoby s likvidací, trvá povinnost podávat řádné daňové
tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby.
(2) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího
vstupu do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu
do likvidace.
(3) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne zpracování
návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede
dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit.
(4) Vznikne-li po dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osobě
daňová povinnost, považuje se tato povinnost za daňovou povinnost vzniklou do dne
zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku a právnická osoba je povinna podat
dodatečné daňové tvrzení.
§ 240d
Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku
Dojde-li k převodu poslední části privatizovaného majetku státního podniku na orgán,
jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit, je státní podnik povinen podat
řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne tohoto převodu, a to za část zdaňovacího období,
která uplynula přede dnem převodu; tuto lhůtu nelze prodloužit.“.
105. Pod označení § 241 se vkládá nadpis „Zákaz přenosu daňové povinnosti“.
106. Nadpis nad § 242 se zrušuje.
107. Nad § 242 se vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:
„Díl 2
Vztah k insolvenčnímu řízení“.
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a majetek dlužníka“.
109. Pod označení § 243 se vkládá nadpis „Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení“.
110. Pod označení § 244 se vkládá nadpis „Daňové tvrzení při insolvenčním řízení“.
111. V § 244 odst. 3 se slova „, ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, ke dni zrušení
konkursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku,“ zrušují.
112. V § 244 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
113. V § 244 odst. 4 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazuje slovy „odstavce 3“.
114. V § 245 se slova „§ 239 odst. 3, § 240 odst. 4 až 6 a § 244 odst. 1 a 5“ nahrazují slovy
„§ 239b odst. 4 a 5, § 239c, § 240a, § 240c odst. 2 a 3, § 240d a § 244 odst. 1 a 4“.
115. V § 250 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud
a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od
marného uplynutí lhůty pro jeho podání,
b) jde o první opožděné podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení
u daného správce daně v kalendářním roce a
c) nemá v době vydání platebního výměru, kterým se pokuta ukládá, u žádného věcně
příslušného správce daně evidován nedoplatek.“.
116. V § 253 odstavec 2 zní:
„(2) Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti nevzniká úrok z
prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele.“.
Čl. XXII
1.
2.
3.

Přechodná ustanovení
Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu,
který má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zpřístupněnu datovou schránku, a to
nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
V případě, že dojde ke smrti zůstavitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
použijí se na přechod jeho daňové povinnosti ustanovení § 239 a § 245 zákona
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4.

5.

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
V případě, že dojde k zániku právnické osoby přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, použijí se na přechod její daňové povinnosti ustanovení § 240 a § 245
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy,
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona stejná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty,
práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Čl. XXIII
Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních
pohledávek, se mění takto:
1.

V § 11 odst. 5 písm. a) se slova „zahraniční banky působící na území České republiky
prostřednictvím své pobočky“ nahrazují slovy „včetně zahraniční banky“.

2.

V § 13 odst. 4 písm. a) se slova „, popřípadě jména, a příjmení“ zrušují.

3.

V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „, popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

4.

V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „, popřípadě jména, příjmení“ zrušují.
Čl. XXIV
Přechodné ustanovení

Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná
ustanovení zákona č. 471/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého
práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou
jim svou povahou a účelem nejbližší.
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Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů
Čl. XXV
Zákon č. …/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších
souvisejících zákonů, se mění takto:
1.

V § 1 odst. 4 písm. c) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

2.

V § 1 odst. 4 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena d) až h).

3.

V § 1 odst. 4 písm. d) se slova „převodu nemovitostí“ nahrazují slovy „nabytí
nemovitých věcí“.

4.

V § 1 odst. 4 písm. g) se slovo „h)“ nahrazuje slovem „f)“.

5.

V 18 odst. 3 písm. a) se slova „, popřípadě jména, a příjmení“ zrušují.

6.

V § 20 odst. 2 se slova „, popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

7.

V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovo „banka“ vkládají slova „, včetně zahraniční banky,“.

8.

V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „, popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

9.

V § 25 odst. 3 se slova „, popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

1.
2.

3.

Čl. XXVI
Přechodná ustanovení
Ustanovení § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. … /2013 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na daň z nemovitostí na zdaňovací
období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Ustanovení § 1 odst. 4 písm. d) až f) zákona č. … /2013 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na daň darovací, daň dědickou a daň
z převodu nemovitostí, pokud daňová povinnost k těmto daním nastala přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy,
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona stejná ustanovení zákona č. …/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty,
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nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XXVII
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 11 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) banka, včetně zahraniční banky,“.
2.

V § 11 odst. 8 se slova „nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu
nemovitostí“ nahrazují slovy „nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí“.

3.

V nadpisu § 14 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.

4.

V § 14 odst. 1 se slova „Právní úkony“ nahrazují slovy „Právně jedná“, slovo „je“ a
slova „oprávněn činit“ se zrušují.

5.

V § 14 odst. 2 se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“.
Čl. XXVIII
1.
2.

3.

Přechodná ustanovení
Ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro správu daně z nemovitostí na
zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro správu dědické, daně darovací a daně z
převodu nemovitostí použije i na daň dědickou, daň darovací a daň z převodu
nemovitostí, pokud daňová povinnost k těmto daním nastala přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy,
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona stejná ustanovení zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty,
práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
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Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. XXIX
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a
zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

Za § 11 se se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:
„§ 11a
Zvláštní ustanovení o poskytování informací

Pověřený celní orgán určený generálním ředitelem může pro účely trestního řízení nebo
pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní,
je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti trestné činnosti v případech,
kdy jsou celní orgány orgány činnými v trestním řízení. Poskytnutí informací podle tohoto
ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.
2.

V nadpisu § 16 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.

3.

V § 16 odst. 1 se slova „Právní úkony“ nahrazují slovy „Právně jedná“, slovo „je“ a
slova „oprávněn činit“ se zrušují.

4.

V § 16 odst. 2 se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“.

5.

V § 29 odst. 1 se slova „popřípadě jmen, příjmení,“ zrušují.

6.

V § 75 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.
7.

V § 75 odst. 7 písmeno a) zní:

„a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.
8.

V § 77 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.
Čl. XXX
Přechodné ustanovení
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná
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jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého
práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou
jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů
Čl. XXXI
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V části první čl. I se bod 31 zrušuje.

2.

V části první čl. I se bod 34 zrušuje.

3.

V části první čl. I se body 82 a 83 zrušují.

4.

V části první čl. I se bod 97 zrušuje.

5.

V části první čl. I se bod 148 zrušuje.

6.

V části první čl. II bodě 3 se slova „§ 4 odst. 1 písm. zf) bodech 1 až 3 a 7 až 9“
nahrazují slovy „§ 4a odst. 1 písm. a) až c) a g) až i)“.

7.

V části první čl. II bodě 5 se slova „po 31. lednu 2015“ nahrazují slovy „po 31. lednu
kalendářního roku nabytí účinnosti tohoto zákona“.

8.

V části první čl. II bodě 8 se slova „do 31. prosince 2014“ nahrazují slovy „do dne
předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona“.

9.

V části osmé čl. XVI bod 1 zní:
„1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí
účinnosti této části a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon
č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
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Část sedmdesátá první se včetně nadpisu zrušuje.

11.

V části sedmdesáté čtvrté článku XCV se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a
doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29, 35 až 39, 44 až 65, 67,
68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 84, 86 až 94, 98 až 101, 103 až 114, 116 až 120, 123, 125 až
130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156, čl. II bodů 2, 3, 5, 8, 10, čl. III bodů 1, 3, 4, 6, 11,
13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 až 36, 38 až 47, 51 až 53, článků XV a XVI, čl. XIX bodu 10, čl.
XXV bodů 1, 4, 55, čl. XXIX bodů 1, 8 a 9, čl. XXX bodů 1 a 2, čl. XXXVII bodů 1 až 3,
článku XLVI, čl. LII bodů 2 a 3, článků LVIII, LXVIII a LXIX, čl. LXXII bodu 1, čl.
LXXVII bodu 1, článku LXXX a čl. LXXXIV bodů 2 až 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2014.“.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. XXXII
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 295/2012 Sb. a zákona č. 500/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

2.

V § 3 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 1 písm. c) se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

3.

V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

4.

V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „a z funkčních požitků7)“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

5.

V § 4 odst. 1 písm. i) se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

6.

V § 4 odst. 11 písm. c) se slova „a z funkčních požitků podle zákona o daních z
příjmů9a)“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.
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Přechodné ustanovení
Ustanovení § 1 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na daň z nemovitostí na zdaňovací období
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o účetnictví
Čl. XXXIV
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona
č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona
č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „účetní jednotky,
kterými jsou“.

2.

V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo „osoby“ nahrazuje slovy „právnické osoby a zahraniční
jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny,
účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví“.

3.

V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.

4.

V § 1 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti,
pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v
písmenech a) až f) nebo h) až l),“.
Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.
5.

V § 1 odst. 2 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až l), která znějí:

„i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,
j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření
a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a
investiční fondy, nebo
l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které
jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.“.
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V § 1 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „účetní jednotky“).“ zrušují.

7.

V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tento zákon se vztahuje také na osoby
odpovědné za vedení účetnictví podle § 4a.“.

8.

V § 2 se za slovo „závazků“ vkládají slova „včetně dluhů“.

9.

V § 3 odst. 3 se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovy „obchodních
korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

10.

V § 3 odst. 4 písm. e) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

11.

V § 3 odst. 6 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

12.

V § 4 odst. 1 se slova „a c)“ nahrazují slovy „, c) a i) až l)“.

13.

V § 4 odst. 5 písm. a) se slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy „společníky
sdruženými ve společnosti“.

14.

V § 4 odst. 5 písm. b) se slova „z účastníků sdružení“ nahrazují slovy „ze společníků
sdružených ve společnosti“.

15.

V § 4 odst. 5 závěrečné části ustanovení se slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy
„společníky sdruženými ve společnosti“.

16.

V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a vyhotovení výroční
zprávy“.

17.

V § 4 odst. 8 písm. v) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

18.

V § 4 odst. 12 se za slova „společnostech,2)“ vkládají slova „práv z“ a za slova
„papírů3)“ se vkládají slova „a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír“)“.

19.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
„§ 4a

(1) Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění
ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce; je-li několik správců
pověřených společnou správou, odpovídají společně a nerozdílně. Za vedení účetnictví
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společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností
stanovených tímto zákonem, odpovídají správce a obhospodařovatel společně a nerozdílně.
(2) Za vedení účetnictví ostatních investičních fondů bez právní osobnosti podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a
naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají administrátor a
obhospodařovatel společně a nerozdílně.
(3) Za vedení účetnictví dalších účetních jednotek bez právní osobnosti, včetně sestavení
účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají osoba,
které je uloženo sestavit účetní závěrku, a osoba, která jedná jménem účetní jednotky,
případně jiná osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, a to společně a nerozdílně.“.
20.

V § 9 odst. 3 písm. a) se slovo „subjektivitu“ nahrazuje slovem „osobnost“.

21.

V § 9 odst. 4 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „l)“.

22.

V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovy
„obchodních korporací“.

23.

V § 17 odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

24.

V § 17 odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

25.

V § 17 odst. 5 se slova „společností, družstvem“ nahrazují slovy „obchodní korporací“ a
slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

26.

V § 17 odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

27.

V § 17 odst. 7 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

28.

V § 18 odst. 2 písm. a) se za slova „a) až c)“ vkládají slova „a i) až l)“.
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V § 18 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo
„h)“ se vkládají slova „nebo podpisový záznam osob stanovených v § 4a účetní
jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) až l)“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy
„obchodní korporace“.

30.

V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

31.

V § 20 odst. 1 písm. d) se za slovo „h)“ vkládají slova „a l)“.

32.

V § 20 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) za podmínek podle písmene a) a“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
33.

V § 24 odst. 3 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

34.

V § 27 odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

35.

V § 28 odst. 1 se slova „Pozemky a jiný majetek“ nahrazují slovy „Majetek nebo jeho
části“.

36.

V § 31 odst. 4 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „l)“.

37.

V § 37a odst. 1 úvodní části ustanovení se za číslo „37“ vkládají slova „nebo osoba
odpovědná za vedení účetnictví podle tohoto zákona“.

38.

V § 38a se slovo „subjektivitu“ nahrazuje slovem „osobnost“.

1.
2.

Čl. XXXV
Přechodná ustanovení
Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použijí poprvé v účetním období započatém ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
V případě změny právního institutu včetně změny jeho obsahu, která nastane dnem
nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení § 3029
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že případnou změnu postupu
účtování, která má dopad na změnu výsledku hospodaření, může účetní jednotka
v této souvislosti provést pouze tehdy, že by neprovedením takovéto změny došlo
k významnému zkreslení informací obsažených v účetní závěrce nebo
konsolidované účetní závěrce.
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Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Čl. XXXVI
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona
č. 11/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „, za kterou jsou jím odměňováni“ zrušují.

2.

V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 7 se slova „kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním
poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové
zastupitelstva,“ zrušují.

3.

V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 14 se slova „za kterou jsou touto společností odměňováni,“
zrušují.

4.

V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 15 se slova „pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy
považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

5.

V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 16 se slova „jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni,
pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé
činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů“ nahrazují slovy „nejsou
uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 8, 13, 18 a 19“.
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V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 17 se slova „pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora
považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

7.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 19 a 20, které
znějí:
„19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19,“.

8.

V § 3 odst. 1 se doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní:

„v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim
v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které
jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu
podle zákona upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.“.
9.

V § 5b odst. 1 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze
samostatné“.

10.

V § 5b se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

11.

V § 5b odst. 3 větě druhé se slova „a vyšší než měsíční vyměřovací základ stanovený
podle § 14“ zrušují a věta třetí se nahrazuje větami „Maximální měsíční základ však
nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z vyměřovacího základu
určeného nebo vypočteného podle § 5b odst. 1 za kalendářní rok na naposledy podaném
přehledu podle § 15 připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto
měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost; věta druhá platí i zde.
Maximální měsíční základ stanovený podle věty první platí od měsíce, ve kterém byl
podán přehled podle § 15 odst. 1 za předchozí rok. K přehledu podle § 15 podanému za
kalendářní rok před více než 3 roky před kalendářním rokem, v němž se pojistné na
nemocenské pojištění platí, se nepřihlíží. Nelze-li maximální měsíční základ stanovit
podle věty třetí, činí maximální měsíční základ polovinu průměrné mzdy za kalendářní
měsíce kalendářního roku, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila výkon
samostatné výdělečné činnosti, a v následujícím kalendářním roce za kalendářní měsíce
končící kalendářním měsícem, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl podán
přehled podle § 15 odst. 1. Pokud v kalendářním roce, v němž osoba samostatně
výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, ji nevykonávala aspoň ve 4
kalendářních měsících, určuje si v následujícím kalendářním roce měsíční základ tak,
jako by v tomto roce samostatnou výdělečnou činnost zahájila; takto se postupuje ještě
v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce uvedeném v části věty před
středníkem, a to až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v
němž osoba samostatně výdělečně činná podala přehled podle § 15 odst. 1.“.

12.

V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.
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V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

14.

V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

15.

V § 15a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zaměstnavatel je povinen v tomto
potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.“.
Čl. XXXVII
1.

2.

3.

Přechodná ustanovení
Pojistné na nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných se za
prosinec 2013 stanoví a platí podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pro stanovení vyměřovacího základu, popřípadě dílčího vyměřovacího základu, z
hlavní samostatné výdělečné činnosti osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné
na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2013,
která byla aspoň po část tohoto roku účastna nemocenského pojištění, se použije též
ustanovení § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Zaměstnavatel je povinen v potvrzení podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. za
kalendářní rok 2013 uvést též úhrn vyměřovacích základů za období před
kalendářním měsícem, v němž se stal zaměstnanec účastníkem důchodového spoření,
a za období od kalendářního měsíce, v němž se stal účastníkem důchodového
spoření.
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXXVIII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona
č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb.,
zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
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č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 48/2013 Sb., se
mění takto:
1.

V § 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a v oblasti pojistného na sociální
zabezpečení“.

2.

V § 6 odst. 4 písm. a) bodech 12 a 13, § 48 odst. 1 písm. e) a v § 48 odst. 5 se slovo
„péči“ nahrazuje slovem „pomoci“.

3.

V § 6 odst. 4 písm. r) se za slova „příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ vkládají
slova „včetně pohledávek v těchto věcech na základě mezinárodních smluv“.

4.

V § 7 písm. g) se za slovo „péči“ vkládají slova „nebo pomoci“.

5.

V poznámce pod čarou č. 33b se slova „§ 6 písm. a) vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se
stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických
zařízení, která tyto nemoci uznávají.“ zrušují.

6.

V § 16 odst. 6 se slova „; seznam těchto zařízení a bližší úpravu postupu při uznávání
nemocí z povolání stanoví vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví v dohodě
s Ministerstvem práce a sociálních věcí“ zrušují.

7.

V § 16c odst. 2 se na konci textu písmene q) doplňují slova „a dobu důchodového
spoření“.

8.

V § 36 písm. h) se slova „kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří
před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové
zastupitelstva,“ zrušují.

9.

V § 36 se na konci písmene zh) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zi) a zj),
která znějí:

„zi) osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže
vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu,
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u těchto osob povinnosti zaměstnavatele podle § 92 odst. 3 zákona o nemocenském
pojištění.“.
10.

V § 37 odst. 1 písm. a) se za slova „místo narození,“ doplňují slova „pohlaví,“.

11.

V § 37 odst. 1 písm. h) se za slova „obchodní společnost“ vkládají slova „za období
před rokem 2014“.

12.

V § 38 odst. 1 a v § 83a se slovo „zh)“ nahrazuje slovem „zj)“.

13.

V § 40a odst. 2 se slova „, c) až q) a u) až x) a § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „a c) až
t), a odst. 2 písm. g) a odst. 4“.

14.

V § 45 větě první se slova „a orgány Hasičského záchranného sboru České republiky“
zrušují.

15.

V § 52 odst. 2 se část věty první za středníkem nahrazuje slovy „účast na důchodovém
pojištění zaniká ke dni podání odhlášky z účasti na důchodovém pojištění nebo ke dni
v budoucnu, pokud je tento den v odhlášce uveden; pokud občan nezaplatil pojistné na
důchodové pojištění za období přede dnem podání odhlášky, může se odhlásit i zpětně
za toto období nebo jeho část“.

16.

V § 52 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; pokud tento občan nepodá
v této lhůtě odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, považuje se za osobu účastnou
důchodového pojištění osob dobrovolně účastných důchodového pojištění podle § 6
odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, pokud již neuplynula lhůta uvedená v tomto
ustanovení“.

17.

V § 52 odst. 2 větě poslední se slovo „Odhlášky“ nahrazuje slovem „Odhláška“.

18.

V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Občan účastný důchodového spoření je povinen při podání přihlášky k dobrovolné
účasti na důchodovém pojištění uvést, že je účasten důchodového spoření podle zákona
upravujícího důchodové spoření; stane-li se účastníkem důchodového spoření až po podání
této přihlášky, sdělí uvedenou skutečnost ve lhůtě podle odstavce 3.“.
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V § 88 odst. 5 se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 116 odst. 2 věty druhé,“ a na konci
textu odstavce se doplňují slova „a § 64 odst. 2 a 5 zákona o důchodovém pojištění“.

20.

V § 118 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; v odůvodněných
případech může být zvláštním příjemcem ustanovena právnická osoba“.

21.

V § 118a odst. 3 větě druhé se za slova „řízení o“ vkládá slovo „námitkách,“.

22.

V § 123e se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo datovou zprávou s ověřenou
identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky“.

23.

V § 123e odst. 5 se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelé
zdravotních služeb“.

24.

V § 123f se slova „obce s rozšířenou působností“ zrušují.
Čl. XXXIX
Přechodné ustanovení

Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění se může odhlásit z účasti
na důchodovém pojištění za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona
č. 582/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XL
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona
č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb.,
zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb.,
zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se mění takto:
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V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „za kterou jsou jím odměňováni,“ zrušují.

2.

V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „v odstavci 2 písm. c)“ nahrazují slovy „o) až s)“.

3.

V § 5 odst. 1 písm. h) se slova „kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo
kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové
zastupitelstva,“ zrušují.

4.

V § 5 odst. 1 se písmena m) až u) zrušují.
Dosavadní písmena v) až y) se označují jako písmena m) až p).

5.

V § 5 odst. 1 písm. n) se slova „za kterou jsou touto společností odměňováni,“ zrušují.

6.

V § 5 odst. 1 písm. o) se slova „pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za
příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

7.

V § 5 odst. 1 písmeno p) zní:

„p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení.“.
8.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až t),
která včetně závěrečné části ustanovení znějí:

„q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c),
f) až i), p) a s),
r) likvidátoři,
s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka
zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České
republice,
t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s),
v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly
plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění
v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od
této daně osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e).“.
9.

V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě
pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči
o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při
rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se
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b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

10.

zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let,
se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti na
pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která
podle zvláštního právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání, pokud tato činnost zakládá účast na pojištění; za dobu, po kterou
náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v
nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o
zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,
osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou
vojáky z povolání,
osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,
osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve
stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II
(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná
závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o
blízkou osobu,
poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)]
z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní
důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro
účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují
podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních
zákonů,
osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském
pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní
neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost
vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního
předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této
výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu
trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci
v mateřství v období před porodem,
osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího
zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle
vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou
vykonávat výdělečnou činnost.“.
V § 5 se za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí činnost osob uvedených v odstavci
1 písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele, ze které jim plynou nebo by mohly plynout od
zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly
zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a
nejsou od této daně osvobozeny. Dobou zaměstnání se pro účely tohoto zákona rozumí
období od počátku výkonu činnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro
zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
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V § 5 odst. 5 se slova „odstavců 1 a 2 se nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se
nevztahuje“.

12.

V § 6 odst. 1 písm. e) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

13.

V § 6 odst. 2 se slovo „deseti“ nahrazuje číslem „15“.

14.

V § 8 odst. 1 se slova „ l) a v) až x), odst. 2 a odst. 3“ nahrazují slovy „ t) a v § 5
odst. 4“.

15.

V § 8 odst. 2 se slova „, f) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „a f) až t) a
v § 5 odst. 4“.

16.

V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Vykonává-li člen zastupitelstva územního
samosprávného celku, zastupitelstva městské části nebo městského obvodu územně
členěných statutárních měst nebo hlavního města Prahy souběžně více funkcí pro tentýž
územní samosprávný celek, za které je odměňován, je z nich účasten pojištění jen
jednou; to platí obdobně pro osobu, která je členem více kolektivních orgánů územního
samosprávného celku nebo orgánů zřízených jeho orgány.“.

17.

V § 9 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

18.

V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „, která není účastna nemocenského
pojištění osob samostatně výdělečně činných,“ zrušují.

19.

V § 9 odst. 6 písm. c), § 9 odst. 8, § 12 odst. 1 větě třetí a v § 50 odst. 2 písm. b) a c) se
slovo „péči“ nahrazuje slovem „pomoci“.

20.

V § 9 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Samostatná výdělečná činnost se považuje
za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž aspoň
po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost a v této době výkonu
samostatné výdělečné činnosti aspoň po část této doby trvaly skutečnosti uvedené v
odstavci 6.“.

21.

V § 9 odst. 8 větě první se slova „a jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x),
účast na důchodovém pojištění“ zrušují.

22.

V § 9 odst. 9 se věta druhá zrušuje.
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V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „písm. a) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují
slovy „ a v § 5 odst. 4“.

24.

V § 11 odst. 2 větě první se slova „l) a v) a v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy
„t) a v § 5 odst. 4“ a slova „pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17)“ se
nahrazují slovem „pojištěnce“.

25.

V § 11 odst. 2 větě druhé se slovo „právním“ zrušuje.

26.

V § 11 odst. 2 se věty třetí až pátá zrušují.

27.

V § 11 odst. 2 větě třetí se slova „v) až x) a v § 5 odst. 3“ nahrazují slovy „t) a odst. 4“ a
slova „, přičemž ustanovení věty třetí až páté tím není dotčeno“ se zrušují.

28.

V § 12 odst. 1 větě první se slova „1 písm. m) až u) a y)“ nahrazují číslem „2“ a slova
„1 písm. y)“ se nahrazují slovy „2 písm. h)“.

29.

V § 12 odst. 1 větě druhé se slova „1 písm. n) až p) a r) až u)“ nahrazují číslem „2“.

30.

V § 12 odst. 1 větě třetí se slova „1 písm. s)“ nahrazují slovy „2 písm. e)“.

31.

V § 14 odst. 2 se slova „1 písm. r)“ nahrazují slovy „2 písm. d)“ a slova „1 písm. s)“ se
nahrazují slovy „2 písm. e)“.

32.

V § 16 odst. 3 větě druhé se slova „, a jde-li o dobu po 30. červnu 2002, též věty třetí a
čtvrté,“ zrušují.

33.

V § 16 odst. 3 větě třetí se slovo „šesté“ nahrazuje slovem „třetí“.

34.

V § 16 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; tento koeficient se stanoví
s přesností na čtyři platná desetinná místa“.

35.

V § 16 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „výdělku,“ vkládají slova „doby,
v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění nebo zabezpečení podle předpisů
platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši vyměřovacích základů za dobu
zaměstnání před tímto dnem,“.

36.

V § 16 odst. 4 písm. e) se slova „1 písm. r) a s)“ nahrazují slovy „2 písm. d) a e)“.

37.

V § 16 odst. 4 písm. g) se slova „1 písm. n) a y)“ nahrazují slovy „2 písm. a) a h)“.
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V § 16 odst. 4 písm. j) se slovo „šesté“ nahrazuje slovem „třetí“.

39.

V § 19a odst. 1 se slova „1 písm. s)“ nahrazují slovy „2 písm. e)“.

40.

V § 21 odst. 1 písm. a) se za slovo „středních“ vkládají slova „nebo vyšších odborných
školách (dále jen „střední škola“)“.

41.

V § 27 se slova „písm. a) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „ a v § 5
odst. 4“.

42.

V § 29 odst. 6 a v § 34 odst. 1 se slova „1 písm. p), r) a s)“ nahrazují slovy „2 písm. c),
d) a e)“.

43.

V § 34 odst. 4 se za slova „odstavce 1 se“ vkládají slova „na žádost“.

44.

V § 34 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

45.

V § 40 odst. 3 se slova „1 písm. n)“ nahrazují slovy „2 písm. a)“.

46.

V § 55 odst. 2 se slovo „šestá“ nahrazuje slovem „třetí“.

47.

V § 102 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které
znějí:

„(2) Do 30. listopadu 1999 jsou účastni pojištění vojáci v další službě; pro hodnocení
účasti na pojištění vojáků v další službě jako doby pojištění platí § 11 obdobně.
(3) Do 31. prosince 2004 jsou účastny pojištění osoby konající civilní službu. Doba účasti
na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.
(4) Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují
na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to
po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění podle
věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.“.
48.

V § 104 odst. 1 se slova „1 písm. r)“ nahrazují slovy „2 písm. d)“.

49.

Nadpis § 105a zní: „Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému
Evropské unie“.

50.

V § 105a odst. 1 se slova „Evropských společenství nebo jejich institucí“ nahrazují
slovy „Evropské unie nebo jejích institucí“ a slova „Evropských společenství“ se
nahrazují slovy „Evropské unie“.
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V § 105a odst. 2 se slova „Evropských společenství nebo jejich institucí“ nahrazují
slovy „Evropské unii nebo jejích institucích“ a slova „Evropských společenství“ se
nahrazují slovy „Evropské unie“.

52.

V § 105a odst. 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

53.

V § 105b se slova „1 písm. u)“ nahrazují slovy „2 písm. g)“.
Čl. XLI
1.

2.

3.

Přechodná ustanovení
Osoba, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dobrovolně účastna
důchodového pojištění v nejdelším možném rozsahu uvedeném v § 6 odst. 2 větě
druhé zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, je oprávněna přihlásit se k další takové účasti na důchodovém pojištění v
období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za podmínky uvedené v § 6
odst. 2 větě druhé zákona o důchodovém pojištění v části věty za středníkem.
Doba důchodového pojištění uvedená v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se před 1. lednem
2014 u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), f), w) a x) zákona č. 155/1995 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, hodnotí za podmínek
stanovených v § 11 odst. 2 větě třetí až páté zákona č. 155/1995 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Dlužné pojistné na důchodové
pojištění uvedené v § 11 odst. 2 větě čtvrté a páté zákona č. 155/1995 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze za dobu před 1. lednem
2014 zaplatit podle těchto ustanovení nejdéle do 31. prosince 2016.
Pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu podle § 34 odst. 4 zákona
č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
započítává i doba výdělečné činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za
kterou nebylo toto zvýšení přiznáno.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XLII

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb.,
zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 410/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 písmeno g) zní:
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zaměstnáním činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by
mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud
by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů podle právního předpisu
upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny,“.
2.

V § 3 písm. n) se slova „uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6 a 15“ zrušují.

3.

V § 3 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která
znějí:

„u) prací práce, pracovní nebo obdobná činnost, funkce nebo služba,
v)
dobou zaměstnání období od počátku výkonu činnosti zaměstnance pro
zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána.“.
4.

V § 5 písm. a) bodě 4 se slova „za kterou jsou jím odměňováni,“ zrušují.

5.

V § 5 písm. a) bodě 8 se slova „kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo
kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové
zastupitelstva,“ zrušují.

6.

V § 5 písm. a) bodě 16 se slova „za kterou jsou touto společností odměňováni,“ zrušují.

7.

V § 5 písm. a) bodě 17 se slova „pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje
za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

8.

V § 5 písm. a) bodě 18 se slova „jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud
se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo
funkční požitky podle zákona o daních z příjmů“ nahrazují slovy „nejsou uvedeni
v bodech 1 až 10, 20 a 21“.

9.

V § 5 písm. a) bodě 19 se slova „pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje
za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

10.

V § 5 se na konci písmene a) doplňují body 21 a 22, které znějí:
„21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21,“.

11.

V § 5 písm. a) se doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní:

„v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout
příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České
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daně osvobozeny,“.
12.

V § 6 odst. 1 písm. a) bodě 2 se za slova „Evropské unie,“ vkládá slovo „a“.

13.

V § 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

14.

V § 6 se odstavce 2 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 2 až 4.

15.

V § 6 odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.

16.

V § 7 odst. 1 se slova „jsou splněny podmínky uvedené v § 6, s výjimkou podmínky
uvedené v § 6 odst. 1 písm. c), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu“ nahrazují
slovy „není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka
započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání“.

17.

V § 7 odst. 2 se za slova „započitatelného příjmu“ vkládají slova „z tohoto zaměstnání“.

18.

V § 7 odst. 3 se slova „až po skončení“ nahrazují slovy „zaměstnavatelem až po
skončení doby“ a slova „toto zaměstnání skončilo“ se nahrazují slovy „tato doba
zaměstnání skončila“.

19.

V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním
měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů
z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu;
zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto
kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce
zaměstnavatele.“.
20.

V § 7a odst. 2 se za slovo „zúčtován“ vkládá slovo „zaměstnavatelem“ a věta druhá se
zrušuje.

21.

Na konci § 8 se doplňuje věta „Vykonává-li člen zastupitelstva územního
samosprávného celku, zastupitelstva městské části nebo městského obvodu územně
členěných statutárních měst nebo hlavního města Prahy souběžně více funkcí pro tentýž
územní samosprávný celek, za které je odměňován, je z nich pojištěn jen jednou; to platí
obdobně pro osobu, která je členem více kolektivních orgánů územního samosprávného
celku nebo orgánů zřízených jeho orgány.“.
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V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro
zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak
v odstavcích 2 a 3.“.
23.

V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal
vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela
náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.
(3) Pojištění vzniká u
a) smluvního zaměstnance dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro smluvního
zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele,
b) soudce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
c) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy dnem, od
něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem skončení této funkce nebo zánikem
mandátu člena zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor,
náměstek primátora nebo člen rady územního samosprávného celku, městské části nebo
městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy
svěřené pravomoci po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty,
místostarosty, primátora, náměstka primátora nebo rady územního samosprávného celku,
městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo
hlavního města Prahy a je mu vyplácena odměna za výkon funkce, trvá mu účast na
pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana
kraje, náměstka hejtmana kraje, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora
hlavního města Prahy,
d) poslance Poslanecké sněmovny a senátora Senátu Parlamentu České republiky dnem
zvolení a zaniká dnem zániku mandátu,
e) osoby pečující a osoby v evidenci dnem, od něhož náleží odměna pěstouna podle zákona
o sociálně-právní ochraně dětí13), a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží z jiných
důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa,
f) odsouzeného dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
g) společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém začal konat
práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení výkonu této práce,
h) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení dnem uvedeným v
pověření k obchodnímu vedení a zaniká dnem zrušení tohoto pověření,
i) likvidátora dnem jmenování a zaniká dnem ukončení výkonu funkce.“.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 4 až 10.
24.

V § 10 odst. 4 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „2“.

25.

V § 10 odst. 6 větě první se slova „uvedený v § 5 písm. a) bodě 1“ zrušují.
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V § 10 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Ustanovení věty první platí obdobně pro
ostatní pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu jako
předchozí zaměstnání. Ustanovení věty první a druhé však neplatí, je-li alespoň jedním
ze zaměstnání zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce.“.

27.

V § 10 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

28.

V § 10 odst. 7 se věty první a druhá zrušují.

29.

V § 10 odst. 7 se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „první“.

30.

V § 10 odst. 8 se slova „skončení zaměstnání“ nahrazují slovy „skončení doby
zaměstnání“.

31.

V § 18 odst. 5 se slova „zaměstnání skončilo“ nahrazují slovy „doba zaměstnání
skončila“.

32.

V § 19 odst. 6 větě druhé se za slovo „rozsahu“ vkládají slova „nebo o zaměstnání na
základě dohody o provedení práce“.

33.

V § 19 odst. 8 se za slova „zaměstnání malého rozsahu“ vkládají slova „nebo na základě
dohody o provedení práce“.

34.

V § 28 odst. 1 větě první se slova „skončilo zaměstnání“ nahrazují slovy „skončila doba
zaměstnání“.

35.

V § 28 odst. 3 se slova „toto zaměstnání mělo skončit“ nahrazují slovy „měla skončit
doba tohoto zaměstnání“.

36.

V § 30 se slovo „odváděcí“ zrušuje.

37.

V § 40 odst. 3 se za slovo „končí“ vkládá slovo „doba“.

38.

V § 54 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ošetřujícím lékařem se pro účely tohoto
zákona rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci
nebo jiné posuzované osobě ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační
péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické záchranné služby a lékařské pohotovostní
služby, a poskytovatel pracovnělékařských služeb při ošetřování pojištěnce v rámci
první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb.“.
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V § 56 odst. 6 větě první se slova „léčebný režim“ nahrazují slovy „individuální léčebný
postup“.

40.

V § 57 odst. 1 písm. b) se za slovo „poskytnuta“ vkládá slovo „komplexní“.

41.

V § 57 odst. 1 písm. c) se slova „přijatého do“ nahrazují slovy „přijatého k poskytnutí“.

42.

V § 57 odst. 4, § 59 odst. 3, § 68 odst. 5 větě první a v § 73 odst. 2 se slova „předpis38)
o poskytování zdravotních služeb“ nahrazují slovy „předpis76) o poskytování
specifických zdravotních služeb“.
Poznámka pod čarou č. 76) zní:
____________
„76) § 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

43.

V § 59 odst. 1 písm. c) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „komplexní“.

44.

V § 61 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele
zdravotních služeb“.

45.

V § 61 písm. k) se slovo „lázeňská“ nahrazuje slovy „komplexní lázeňská“ a slovo
„lázeňské“ se nahrazuje slovy „komplexní lázeňské“.

46.

V § 61 písm. v) se slova „zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy
„poskytovatelem pracovnělékařských služeb“.

47.

V § 61 písm. z) se slova „v zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „u
poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

48.

V § 62 odst. 1 se slova „zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy
„poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a slova „zařízení závodní preventivní
péče“ se nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

49.

V § 64 odst. 1 písm. g) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „komplexní“.

50.

V § 64 odst. 1 písm. q) se slova „nebo zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují
slovy „nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb“, slova „závodní preventivní
péči“ se nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“ a slova „zařízení závodní
preventivní péče“ se nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

51.

V § 82 odst. 1 písm. a) se číslo „20“ nahrazuje číslem „22“.
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V § 84 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.
Dosavadní písmena q) až u) se označují jako písmena p) až t).

53.

V § 92 odst. 2 písm. c) se slova „za kterou jsou jím odměňováni,“ zrušují.

54.

V § 92 odst. 2 písm. g) se slova „kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo
kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové
zastupitelstva,“ zrušují.

55.

V § 92 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které
zní:

„z) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 21 právnická osoba, která tyto osoby pověřila
obchodním vedením na základě smluvního zastoupení podle občanského zákoníku.“.
56.

V § 92 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u zaměstnanců
uvedených v § 5 písm. a) bodě 22 ten, kdo zaměstnává tyto zaměstnance.“.
57.

V § 94 odst. 1 větě první se za slovo „skončení“ vkládá slovo „doby“.

58.

V § 94 odst. 1 větě druhé se slova „, a to i když výkon této práce nezakládá účast na
pojištění,“ zrušují.

59.

V § 94 odst. 1 větě třetí se slova „uvedeného v § 6 odst. 3“ nahrazují slovy „činného na
základě dohody o provedení práce“ a slovo „konce“ se nahrazuje slovy „20.
kalendářního dne“.

60.

V § 94 odst. 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Jestliže by lhůta pro oznámení skončení
doby zaměstnání uplynula dříve, než lhůta pro oznámení dne nástupu zaměstnance do
zaměstnání, oznamuje zaměstnavatel den skončení doby zaměstnání těchto zaměstnanců
ve lhůtě stanovené pro oznámení dne nástupu těchto zaměstnanců do zaměstnání.“.

61.

V § 95 odst. 1 písm. a) se slova „skončení zaměstnání“ nahrazují slovy „skončení doby
zaměstnání“ a slova „a údaj o povinné účasti smluvního zaměstnance na důchodovém
pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho zahraniční zaměstnavatel“ se zrušují.

62.

V § 101 odst. 1 písm. i) se slova „p) a q)“ nahrazují slovy „a p)“.

63.

V § 103 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
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V § 103 odst. 3 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje.

65.

V § 104 odst. 3 se za slovo „skončení“ vkládá slovo „doby“.

66.

V § 110 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tato lhůta neběží po dobu, po kterou
nejsou splněny podmínky pro výplatu dávky podle § 109 odst. 1.“.

67.

V § 122 odst. 3 písm. h) se za slovem „rozsahu“ čárka nahrazuje slovem „a“, slova „a
zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění z důvodu nesplnění podmínky stanovené
v § 6 odst. 1 písm. b),“ se zrušují a slova „skončení zaměstnání“ se nahrazují slovy
„skončení doby zaměstnání“.

68.

V § 126 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

69.

V § 128 odst. 2 písm. e) se slova „ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“
nahrazují slovy „poskytování lůžkové nebo komplexní lázeňské léčebně rehabilitační
péče“.

70.

V § 131 odst. 1 písm. f) a v § 136 odst. 1 písm. f) se za slovo „skončení“ vkládá slovo
„doby“.

71.

V § 131 odst. 1 na konci textu písmene j) a v § 136 odst. 1 na konci textu písmene j) se
doplňují slova „nebo šesté“.

72.

V § 131 odst. 1 písm. r) a v § 136 odst. 1 písm. r) se slova „zařízení závodní preventivní
péče“ nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

73.

V § 138a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické zařízení uvedené“
nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotnických služeb uvedený“.

74.

V § 138a odst. 1 písm. a) a b) se slovo „zjistilo“ nahrazuje slovem „zjistil“.

75.

V § 138a odst. 1 písm. k) se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy
„poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

76.

V § 138a odst. 1 písm. t) se číslo „3“ nahrazuje číslem„2“.

77.

V § 142 odst. 5 se slova „a 139“ nahrazují slovy „až 139“.
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V § 149 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, jde-li o zaměstnavatele
pojištěnce, kterému byla v důsledku sociální události vyplacena dávka.“.

79.

V § 162 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo datovou zprávou s ověřenou
identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky“.

80.

V § 162 odst. 5 se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelé
zdravotních služeb“.
Čl. XLIII
1.

2.

3.

4.

5.

Přechodná ustanovení
Jestliže činnost osob uvedených v § 5 písm. a) bodech 21 a 22 zákona
č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla
vykonávána ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona a je nadále
vykonávána po tomto dni, považuje se den nabytí účinnosti tohoto zákona za den
nástupu těchto osob do zaměstnání a ten, kdo plní u těchto osob povinnosti
zaměstnavatele, je povinen oznámit podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona nástup těchto osob do zaměstnání, pokud činnost těchto osob zakládá
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona účast na nemocenském pojištění podle § 6
zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
nejedná se o zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnavatel, který zaměstnává pouze
zaměstnance uvedené ve větě první, je povinen přihlásit se do registru
zaměstnavatelů podle § 93 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
U osob uvedených v § 5 písm. a) bodech 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které svou činnost vykonávaly ke
dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona a tuto činnost nadále
vykonávají po tomto dni, se pro účely stanovení rozhodného období považuje den
nabytí účinnosti tohoto zákona za den vzniku nemocenského pojištění.
U zaměstnance, který nastoupil před 1. lednem 2014 do zaměstnání, které nemělo
trvat a ani netrvalo déle než 14 dnů, a toto zaměstnání trvá i po 31. prosinci 2013, se
posuzuje účast na nemocenském pojištění podle předpisů platných do 31. prosince
2013.
Pokud smluvní zaměstnanec, který nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
účasten nemocenského pojištění pouze proto, že byl povinně účasten důchodového
pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, a ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona neuplynula doba 270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území České
republiky, vykonával činnost u smluvního zaměstnavatele ke dni předcházejícímu
dni nabytí účinnosti tohoto zákona a tuto činnost nadále vykonává po tomto dni,
považuje se den nabytí účinnosti tohoto zákona za den nástupu těchto osob do
zaměstnání.
U smluvního zaměstnance, jemuž dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vznikla účast
na nemocenském pojištění v důsledku toho, že od tohoto dne splňuje podmínky
účasti na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely stanovení rozhodného období
považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona za den vzniku nemocenského pojištění.
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Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XLIV
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona
č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 11/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 odst. 1 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

2.

V § 3 odst. 11 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

3.

V § 3a odst. 1 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze
samostatné“.

4.

V § 5 odst. 3 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

5.

V § 20 odst. 1 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“.

6.

V § 24 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Podání podle odstavce 2 lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou
podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“.
7.

V § 27 odst. 1 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“.

8.

V § 27a odst. 1 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“.
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Změna zákona o požární ochraně
Čl. XLV
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona
č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 29 odst. 1 písm. f) se slova „z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné“ nahrazují
slovy „ze samostatné“.

2.

V § 30 písm. d) se slova „z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné“ nahrazují slovy
„ze samostatné“.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XLVI

V § 17 odst. 4 písm. e) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v
politických hnutích, ve znění zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb., se slovo
„pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XLVII
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.,
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb.,
zákona
č. 204/2005 Sb.,
zákona
č. 218/2005 Sb.,
zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 113/2006 Sb.,
zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., 267/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 367/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 449/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 461/2009 Sb.,
zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 414/2010 Sb., zákona
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zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 408/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb. a
zákona č. 48/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „a funkční požitky“ zrušují.

2.

V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“
nahrazují slovy „ze samostatné“.

3.

V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „pronájmu uvedené v § 9 zákona o daních
z příjmů“ nahrazují slovy „nájmu podle zákona upravujícího daně z příjmů“.

4.

V § 5 odst. 1 písm. b) se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:
„7. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona
upravujícího důchodové spoření,“.
Dosavadní body 7 až 14 jako body 8 až 15.

5.

V § 5 odst. 1 písm. b) se bod 14 zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna lesního zákona
Čl. XLVIII

V § 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o lihu
Čl. XLIX
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České
národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a
zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 4 odst. 6 se slova „domácnost.4)“ nahrazují slovy „společně hospodařící
domácnost.“.
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
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V § 4 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Společně hospodařící domácností se pro
účely pěstitelského pálení rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a
společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

3.

V § 5 odst. 6 a 7 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce spotřební daně
z lihu“.

4.

V § 6 odst. 2 a 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

5.

V § 6 odst. 4 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci spotřební daně z lihu“.

6.

V § 6 odst. 4 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce spotřební daně z lihu“.

7.

V § 6 odst. 5 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

8.

V § 6 odst. 6 se slova „zaměstnance celního úřadu“ nahrazují slovy „úřední osoby
správce spotřební daně z lihu“.

9.

V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „celním úřadem“ nahrazují slovy „správcem spotřební
daně z lihu“.

10.

V § 7 odst. 2 a 3 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce spotřební daně z lihu“.

11.

V § 7 odst. 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

12.

V § 8 odst. 1 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

13.

V § 8 odst. 2 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

14.

V § 8 odst. 3 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

15.

V § 9 odst. 1 se slova „Pověřený zaměstnanec celního úřadu“ nahrazují slovy „Pověřená
úřední osoba správce spotřební daně z lihu“.

16.

V § 9 odst. 2 se slova „zaměstnance celního úřadu“ nahrazují slovy „úřední osoby
správce spotřební daně z lihu“.

17.

V § 9 odst. 2 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce spotřební daně z lihu“.
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V § 9 odst. 3 závěrečné části ustanovení a v § 9 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují
slovy „správce spotřební daně z lihu“.

19.

V § 12 odst. 1 a v § 13 odst. 4 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce
spotřební daně z lihu“.

20.

V § 15 odst. 1 se slova „Celní úřady zjišťují“ nahrazují slovy „Správce spotřební daně
z lihu zjišťuje“.

21.

V § 15 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 16 odst. 2 se slova
„celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci spotřební daně z lihu“.

22.

V § 17 odst. 1 písm. i) a v § 17a odst. 3 písm. h) se slova „celního úřadu“ nahrazují
slovy „správce spotřební daně z lihu“.

23.

V § 17a odst. 4 písm. b) se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci spotřební
daně z lihu“.

24.

V § 17b odst. 5 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, který je správcem
spotřební daně z lihu“.

25.

V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona postupuje správce spotřební daně z lihu
podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních deliktech.“.
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Čl. L
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu
zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů,
ve znění zákona č.121/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona
č. 173/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 9 odst. 4 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatné“ se
nahrazuje slovem „neplatná“.

2.

V § 11 se slova „, popřípadě jména, příjmení“ zrušují.
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V § 13 odst. 2 se slova „bankovní zárukou15)“ nahrazují slovy „finanční zárukou“.

4.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
Čl. LI
Přechodné ustanovení

Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná
ustanovení zákona č. 191/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého
práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou
jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. LII
V § 71 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se slova „z podnikání“ nahrazují slovy „ze
samostatné činnosti“.
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna obecního zřízení
Čl. LIII
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona
č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 80/2011 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona
č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 73 odst. 3 se za slova „Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce“ vkládají
slova „nebo neuvolněný člen zastupitelstva obce, kterému obec poskytuje měsíční
odměnu dosahující částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském
pojištění,“.
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V § 73 odst. 4 větě první se za slova „členu zastupitelstva obce“ vkládají slova „a
neuvolněnému členu zastupitelstva obce, kterému obec poskytuje měsíční odměnu
dosahující částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění,“.
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna krajského zřízení
Čl. LIV

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 80/2011 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 48 odst. 2 se za slova „Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva funkci“ vkládají
slova „nebo neuvolněný člen zastupitelstva, kterému kraj poskytuje měsíční odměnu
dosahující částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění,“.

2.

V § 48 odst. 3 větě první se za slova „členu zastupitelstva“ vkládají slova „a
neuvolněnému členu zastupitelstva, kterému kraj poskytuje měsíční odměnu dosahující
částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění,“.
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. LV

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona
č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,
zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona
č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
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V § 53 odst. 2 se za slova „Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města
Prahy“ vkládají slova „nebo neuvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy,
kterému hlavní město Praha poskytuje měsíční odměnu dosahující částky rozhodné pro
účast zaměstnanců na nemocenském pojištění,“.

2.

V § 53 odst. 4 větě první se za slova „členu zastupitelstva hlavního města Prahy“
vkládají slova „a neuvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy, kterému
hlavní město Praha poskytuje měsíční odměnu dosahující částky rozhodné pro účast
zaměstnanců na nemocenském pojištění,“.
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. LVI

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb.,
zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona
č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 6 odst. 1 písm. a) se poznámka pod čarou č. 5 včetně odkazu na ni zrušuje.

2.

V § 6 odst. 1 písm. i) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. LVII

V § 29 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se slova „z podnikání nebo z jiné
samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.
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Změna zákona o odpadech
Čl. LVIII
V § 37d odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 326/2009 Sb., se slova „z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné“
nahrazují slovy „ze samostatné“.
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o myslivosti
Čl. LIX
V § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slovo „pronájmu“
nahrazuje slovem „nájmu“.
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu
a tranzitu
Čl. LX
Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu,
vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 187/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. … /2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 6 odst. 2 se slova „projednává-li dědictví“ nahrazují slovy „vede-li řízení o
pozůstalosti“ a slovo „úkonů“ se nahrazuje slovem „jednání“.

2.

V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

3.

V § 27 odst. 3 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

4.

V § 27 odst. 3 písm. e) se slova „místo podnikání,“ zrušují a slova „organizační složku
podniku“ se nahrazují slovy „pobočku anebo jinou organizační složku obchodního
závodu“.

5.

V § 27 odst. 3 písm. f) se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky
nebo jiné organizační složky obchodního závodu“.

6.

V § 27 odst. 4 písm. c) se slova „organizační složku podniku“ nahrazují slovy „pobočku
anebo jinou organizační složku obchodního závodu“.
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V § 31 odst. 1 písm. a) se slovo „, příjmení“ zrušuje.
Čl. LXI
Přechodná ustanovení

Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty,
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná
ustanovení zákona č. 440/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého
práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou
jim svou povahou a účelem nejbližší.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů
Čl. LXII
V § 11 písm. b) zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze
Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o
podpoře výstavby družstevních bytů), se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých
věcí“.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. LXIII
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona
č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 409/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 7 odst. 1 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

2.

V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují
slovy „ze samostatné“.

3.

V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „pronájmu uvedené v zákoně“ nahrazují slovy „nájmu
podle zákona“.

4.

V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem
„veřejné“.
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V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 1 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

6.

V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 3 se za slova „pojištění majetku,“ vkládají slova „úmrtného
a příspěvku na pohřeb podle zvláštních právních předpisů,“.

7.

V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 6 se slova „nadací a občanských sdružení“ nahrazují slovy
„fundace a spolku,“.

8.

V nadpise § 8 se slova „z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují
slovy „ze samostatné“.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. LXIV

V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a z funkčních
požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů14), a to po odpočtu daně z příjmů“ nahrazují
slovy „podle zákona upravujícího daně z příjmů, a to po odpočtu daně z příjmů fyzických
osob“.
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. LXV
V § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona
č. 502/2012 Sb., se na konci textu písmene c) doplňují slova „, a pokud úplata za toto plnění
překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při
jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně“.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení
Čl. LXVI
Vyhláška č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, se zrušuje.
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ÚČINNOST
Čl. LXVII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části čtyřicáté třetí, která
nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
I. Obecná část
1.

Zhodnocení platného právního stavu

Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou
upraveny následujícími zákony:
Daně:


Přímé daně:
o Důchodové daně (upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů)


Daň z příjmů fyzických osob



Daň z příjmů právnických osob

o Majetkové daně:




Daň z nemovitostí (upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů)


Daň z pozemků



Daň ze staveb



Silniční daň (upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve
znění pozdějších předpisů)



Převodní daně (upraveny zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů)


Daň dědická



Daň darovací



Daň z převodu nemovitostí

Nepřímé daně:
o Všeobecné nepřímé daně


Daň z přidané hodnoty (upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

o Výběrové nepřímé daně


Spotřební daně (upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů)



Energetické daně (upraveny zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
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soukromého práva. Tato rekodifikace se skládá z několika zákonů, které nabyly platnosti dne
22. března 2012, a to


zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,



zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a



zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Tato rekodifikace přinese s účinností k 1. lednu 2014 rozsáhlé změny v oblasti soukromého
práva. Dojde ke zrušení desítek zákonů a jejich nahrazení těmito novými zákony.
V reakci na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012 Sb.,
zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), byla
Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s jinými resorty připravena řada novel právních
předpisů integrovaných do zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromého práva. Dále byly Ministerstvem spravedlnosti předloženy návrhy
zcela nových právních předpisů (např. zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob, zákon o zvláštních řízeních soudních, katastrální zákon, zákon o statusu veřejné
prospěšnosti).
V oblasti daňového práva (v širším slova smyslu) došlo k rozsáhlým změnám dosavadní
právní úpravy zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Tento zákon realizuje
projekt jednoho inkasního místa a harmonizace základů daní z příjmů a veřejných pojistných.
Účinnost tohoto zákona je stanovena na 1. ledna 2015.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.

2.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

Navrhovaná právní úprava má za cíl s účinností od 1. ledna 2014 přizpůsobit daňové zákony
rekodifikaci soukromého práva a provést další potřebné změny, z nichž nejvýznamnější je
realizace I. fáze jednoho inkasního místa; plné spuštění jednoho inkasního místa (II. fáze) se
předpokládá s účinností od 1. ledna 2015.

2.1 Přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva
Od 1. ledna 2014 je nutné přizpůsobit daňové zákony již platné rekodifikaci soukromého
práva. Primárně je přizpůsobení ostatních zákonů v právním řádu České republiky
realizováno pomocí zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromého práva, připraveného Ministerstvem spravedlnosti. Do tohoto zákona
změny daňových zákonů nebyly z důvodu kvantitativního i tematického začleněny a jsou
předkládány samostatně.
Přijetí rekodifikace soukromého práva vyvolalo nutnost přistoupit ke změnám v daňových
zákonech, které mají povahu terminologických a věcných změn, přičemž často je konkrétní
změna povahy terminologické i věcné současně (například daňový režim pachtu, výprosy či
závdavku).
2.1.1 Terminologické změny
Daňové předpisy jsou součástí veřejného práva, ve kterém platí ústavní zásada ukládání
povinností pouze na základě zákona (čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních
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pořádkem). V daňovém právu je tento přístup akcentován zásadou v pochybnostech ve
prospěch daňového subjektu (neboli „in dubio pro libertate“ či „in dubio mitius“), jak
v mnohých svých rozhodnutích dovodit Nejvyšší správní soud. Například v rozhodnutí ze dne
14. července 2005, sp. zn. 2 Afs 24/2005 Nejvyšší správní soud zmiňuje, že „v případě, že
daňový zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo mezery v zákoně
umožňuje vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, který je
vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové zákony
natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval výkladové nejasnosti;
v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli zákonodárce)“. Hrozícím
následkem setrvání na zastaralé terminologii soukromého práva je vznik výkladových
nejasností, jaký daňový režim použít. Z důvodu uplatňování zásady v pochybnostech ve
prospěch daňového subjektu vždy převáží výklad ve prospěch daňového subjektu, tj. v
neprospěch veřejného rozpočtu. Takový postup by mohl mít výrazné negativní dopady do
inkasa jednotlivých daní. S cílem zabránit výkladovým nejasnostem a nežádoucím dopadům
na výběr daní, přistoupil navrhovatel k důsledné obměně soukromoprávní terminologie
v daňových zákonech. Dále je nutné poznamenat, že nahrazení starých pojmů novými
automaticky neznamená změnu jejich obsahu, resp. nutnost přehodnocení výkladu daných
pojmů.
S ohledem na to, že oblast daní, a to zejména daní nepřímých, je do značné míry regulována
právem Evropské Unie, je nadále nutné nové pojmy vykládat eurokonformně, aby nedošlo
v důsledku změny terminologie k rozporu s unijním právem. Čistě terminologické změny,
které si kladou za cíl zajistit vnitřní terminologickou jednotu a bezrozpornost tuzemského
právního řádu bez toho, aby věcně posouvaly význam či obsah daného institutu, by z povahy
věci neměly způsobovat rozpor s právem Evropské Unie. Při výkladu jednotlivých pojmů,
které mají svůj význam v evropském právu, je tak vždy nutné obsah daného pojmu
v soukromém právu korigovat výkladem tohoto pojmu z hlediska evropského práva tak, aby
daný výklad byl eurokonformní. Jako příklad lze uvést, že při výkladu pojmu nájem či pacht
je třeba vycházet z judikátu Soudního dvoru Evropské unie ve věci Leichenich a Sinlair Colis,
při výkladu pojmu obchodní závod z judikátu Soudního dvoru Evropské unie Zita Modes a
Schriever a při výkladu pojmu stavba z čl. 12 odst. 2 směrnice 2006/212/ES.
2.1.2 Věcné změny
Vedle změn terminologického charakteru je pod praporem rekodifikace soukromého práva do
právního řádu zavedena i řada věcných změn. Též na tyto změny je nutné v daňových
zákonech reagovat. Jejich nereflektování by vyvolalo negativní následky v podobě vytvoření
širokého prostoru pro daňovou optimalizaci s výrazným negativním dopadem na inkaso
veřejných rozpočtů, založení nerovnosti mezi daňovými subjekty či vytvoření řady mezer
v daňových zákonech, které by nebylo možné překlenout výkladem.
Věcné změny lze členit na ty, které jsou přímo vyvolány rekodifikací soukromého práva, a
změny, ke kterým bylo přistoupeno s ohledem na to, že v důsledku rekodifikace soukromého
práva se daný institut významným způsobem mění, čehož je vhodné využít k celkové revizi
daného institutu a jeho další věcné úpravě.
Věcné změny, které jsou přímo vyvolané rekodifikací soukromého práva, jsou vyvolány
zejména těmito instituty:


svěřenský fond – nový právní institut, který je entitou bez právní subjektivity,
vyžadující změnu prakticky všech daňových zákonů,
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nové vymezení pojmu nemovitá věc (např. stavba se stává součástí pozemku,
zavedení institutu práva stavby, nové pojetí jednotek atd.) – na tuto změnu je nutné
reagovat v zákonech upravujících majetkové daně, daně z příjmů i daň z přidané
hodnoty; následkem nereagování by bylo zásadní zúžení předmětu daně z nemovitostí
(např. nebyly by zdaněny stavby, které by byly součástí pozemku, a stavby, které jsou
součástí práva stavby, bez výslovné úpravy by jednotka nebyla předmětem daně
z nemovitostí) či umožnění odpisování pozemků, což by významně snížilo základ daní
z příjmů,



věc v právním smyslu – současné vymezení věci se mění; aby byl zachován rozsah
zdanění, je potřeba úprava v jednotlivých daňových zákonech,



vzájemné darování – nereagování na tento institut by podstatným způsobem zúžilo
rozsah předmětu daně z převodu nemovitostí; v dalších daňových zákonech (zejména
v zákoně o daních z příjmů) by se tento nový institut ocitl zcela bez nastaveného
daňového režimu,



kmenový list u společnosti s ručením omezeným – podíl ve společnosti s ručením
omezeným může být nově vyjádřen cenným papírem, na což je třeba v daňových
zákonech reagovat,



absence definice domácnosti – soukromé právo nově nedefinuje institut společné
domácnosti, důsledkem nereflektování této skutečnosti je rozšíření okruhu subjektů
oprávněných uplatnit si nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů
fyzických osob,



zrušení rozlišení běžného a vkladového účtu – současné daňové právo dává
těmto smluvním typům odlišný právní režim (zejména zákon o daních z příjmů),



zaknihované cenné papíry – s ohledem na nové rozlišování mezi cennými papíry
a zaknihovanými cennými papíry by beze změny daňových zákonů došlo k zúžení
stávajícího pojmu cenný papír použitého v daňových zákonech, tj. na zaknihovaný
cenný papír by nebylo možné použít daňový režim cenných papírů,



odkaz a dědická smlouva – v daňovém právu je potřeba zohlednit existenci
nových institutů dědického práva, jinak by na ně nedůvodně dopadl obecný daňový
režim (například zdanění příjmu z pozůstalosti i mezi osobami v I. a II. skupině),



statutární orgán je zákonným zástupcem – nereagování na tuto změnu
v procesních daňových předpisech by znamenalo, že veškeré písemnosti určené
právnických osobám by byly doručovány statutárním orgánům,



status veřejné prospěšnosti – součástí rekodifikačních změn je i návrh nového
zákona o statusu veřejné prospěšnosti, na který musí nutně navazovat změny
v daňových zákonech,



další nové instituty – výměnek, společenství jmění (situace při dědění, rozvodu
apod.), rodinný závod (otázky vzniku a zániku rodinného závodu, rozdělování zisků
rodinného závodu apod.), podnikatelský pronájem věcí movitých, apod.

Mezi věcné změny, které jsou nepřímo vyvolané rekodifikací soukromého práva, patří
zejména:


integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů – daň z převodu
nemovitostí bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí, která bude upravena v
samostatném novém zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento zákon přináší

- 227 zásadní změnu v osobě poplatníka této daně, jímž má být zásadně nabyvatel
vlastnického práva k nemovité věci. Daň dědická a daň darovací jsou na základě
Programového prohlášení Vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010 inkorporovány
do zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, čímž dochází
k zavedení režimu daní z příjmů také pro tyto převodní daně. Veškeré příjmy
fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu je navrhováno osvobodit
od daně z příjmů. Podle údajů daňové správy je z důvodu osvobození osob blízkých
výnos daně dědické velmi nízký a jeho výběr neekonomický. Dochází tak ke zrušení
zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů.


změna koncepce přechodu daňové povinnosti – oproti stávající úpravě je
navrhována změna okamžiku přechodu daňové povinnosti na dědice. Ta bude
přecházet dnem rozhodnutí soudu o dědictví, nikoli tedy smrtí zůstavitele. Změna
koncepce je rekodifikací soukromého práva vyvolána pouze nepřímo, neboť i bez
změny koncepce by došlo k výraznému zásahu do tohoto institutu. Hlavním důvodem
pro změnu koncepce je stávající neutěšený stav, který je dlouhodobě kritizován ze
strany odborné veřejnosti i správců daně.

2.1.3 Přehled dotčených zákonů
Navrhovaná právní úprava v souvislosti s výše uvedeným novelizuje zejména následující
daňové a navazující zákony:


Zákon o daních z příjmů



Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů



Zákon o pojistném na důchodové spoření



Zákon o dani silniční



Zákon o dani z nemovitostí



Zákon o dani z přidané hodnoty



Zákon o spotřebních daních



Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (v částech týkajících se energetických daní)



Daňový řád



Zákon o účetnictví



Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů

V případě zákona o daních z příjmů byla zvažována varianta zpracování nového zákona
jako alternativa k novelizaci stávajícího. Především vzhledem k velkému množství nutných
změn a s tím související časové náročnosti přípravy byla po zohlednění názorů správce daně
(Generálního finančního ředitelství) a odborné veřejnosti (Komory daňových poradců)
zvolena varianta novelizace stávajícího zákona. Připomínky odborné veřejnosti směřovaly
zejména ke krátké legisvakanční době, která by mohla vést k právní nejistotě dotčených
subjektů, pokud by nový zákon vstoupil v účinnost dne 1. ledna 2014.
Vzhledem k potřebě vzájemně sladit změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, s novelou zákona o daních z příjmů je součástí navrhované úpravy také
novela zákona o účetnictví, která měla být původně součástí návrhu zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.
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2.2 Další změny daňových zákonů
Vzhledem k tomu, že zásahy vyvolané rekodifikací soukromého práva mají dopad do všech
daňových zákonů, které jsou v důsledku toho významným způsobem měněny, jeví se jako
koncepční, aby případné další zásahy do těchto zákonů, které byly plánovány ke
stejnému datu účinnosti, tedy k 1. lednu 2014, byly v maximální míře soustředěny do jednoho
návrhu zákona. Důsledky paralelní novelizace téhož zákona se stejnou účinností totiž přináší
řadu rizik, neboť zpravidla nelze dopředu predikovat, jak bude probíhat paralelní schvalovací
proces a která z předloh bude schválena (či zamítnuta) dříve. Netřeba zdůrazňovat jaké
negativní dopady může mít případný nesoulad, který tímto v rámci schvalovacího procesu
může vzniknout. Skutečnost, že je jeden a ten samý zákon současně „otvírán“ několika
novelami, není vhodná ani z hlediska adresátů právní normy, kteří jsou s ohledem na často
krátké legisvakanční lhůty nuceni se s navrhovanou úpravou seznamovat ještě před jejím
přijetím, resp. vyhlášením ve Sbírce zákonů.
K zařazení dalších změn, které nebyly vyvolány rekodifikací soukromého práva, do návrhu
předkládaného zákona bylo přistupováno citlivě s vědomím toho, že samotné rekodifikační
změny představují samy o sobě zásadní zásah do daňového prostředí. V návrhu zákona tak
byly na základě diskuse s odbornou veřejností i připomínkovými místy ponechány pouze
zásadní změny, které je potřebné přijmout s účinností k 1. lednu 2014. Předkladatel se při tom
snažil dodržet požadavek, aby do návrhu zákona nebyly inkorporovány změny, které lze
všeobecně považovat za zvyšující daňovou zátěž v rovině platební i administrativní.
Specifickou kategorii změn představují změny, které lze označit jako realizaci I. fáze
jednoho inkasního místa. Projekt jednoho inkasního místa je dlouhodobě avizovanou
změnou, jejíž legislativní zakotvení započalo přijetím zákona č. 458/2011 Sb., o změně
zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a
pojistných zákonů. Účinnost tohoto zákona byla v rámci schvalovacího procesu odložena na
rok 2015. S ohledem na nutnost příprav ze strany veřejnosti i správců daně se v současné době
jeví nejvhodnější, aby spuštění jednoho inkasního místa proběhlo postupně ve dvou fázích.
Změny zařazené do I. fáze by neměly představovat zásadní změnu, ale spíše přípravu, která
by měla přispět k posílení vědomí všech dotčených subjektů, že s účinností 1. ledna 2015
dojde k plné realizaci tohoto projektu. Za tím účelem Ministerstvo financí dokončuje návrh
zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob a návrh navazujícího
doprovodného zákona, který by měl být do schvalovacího procesu předložen s dostatečným
předstihem tak, aby byla garantována dostatečná legisvakanční lhůta.
Mezi nejvýznamnější změnu, kterou přináší I. fáze jednoho inkasního místa patří vytvoření
podmínek pro spuštění společného portálu Finanční správy České republiky, orgánů
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, který by umožnil široké veřejnosti, tj. všem,
kdo si zřídí datovou schránku (což je bezplatné), pomocí interaktivního společného
elektronického formuláře zajišťujícího prevenci před formálními chybami učinit najednou
podání vůči všem těmto orgánům.
Jeví se jako žádoucí, aby v návrhu zákona byla obsažena úprava reagující na změny, ke
kterým v nedávné době došlo či v současnosti dochází (změny schvalované Parlamentem).
Příkladem je novela občanského soudního řádu, která nabyla účinnosti k 1. lednu 2013 a která
zásadním způsobem zasáhla do konceptu vymáhání veřejnoprávních pohledávek ze strany
orgánů veřejné moci. Dalším příkladem je návrh zákona o investičních společnostech a
investičních fondech, který je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 896. Tento návrh zásadním způsobem ovlivní právní
úpravu v zákoně o daních z příjmů, která tomu musí být uzpůsobena.
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změny, ke kterým je přistupováno právě s ohledem na rozsah materie a skutečnost, že daná
ustanovení jsou zásadním způsobem dotčena a je tak možné využít možnosti ke korekcím a
zpřesněním legislativního textu.
Specifickým případem zákona, který je při přijetí nové právní úpravy nutné brát v potaz, je již
zmiňovaný zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Tento zákon, který je fakticky souborem novel daňových a jiných zákonů, je
specifický tím, že je platnou součástí právního řádu, avšak je dosud neúčinný. Pokud bude v
důsledku úprav vyvolaných rekodifikací soukromého práva s dřívější účinností zasaženo do
ustanovení, která jsou zmíněným zákonem měněna, dojde k nežádoucímu efektu, kdy se
určité pasáže zákona č. 458/2011 Sb. stanou obsolentní (novelizují text, který se mezitím
změní, a tudíž dané novelizační body nebude možné v den účinnosti 1. ledna 2015 použít). Za
tím účelem je nutné provést úpravy, které by tomu předešly. Legislativně nejjednodušší
formou je předsunout účinnost změn na stejné datum účinnosti, ale to se nejeví jako vhodné
řešení s ohledem na povahu některých změn a výše popsaný záměr zdržet se pro rok 2014
zásahů, které by mohly být považovány ze strany daňové veřejnosti za spíše negativní. Bylo
proto přistoupeno k citlivé selekci těchto změn tak, aby byla zohledněna všechna výše
popsaná rizika s tím, že některé změny byly korigovány (např. zrušení zaměstnaneckého
zvýhodnění). Jde zejména o tyto změny:


osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby
vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a
Islandu,



prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů
z šesti měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z
prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku,



zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u
fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %,



omezení možnosti uplatnění daňových úlev pouze pro fyzické osoby - nerezidenty s
výjimkou rezidentů EU, Norska a Islandu,



zavedení možnosti u daňového rezidenta vypořádat svou roční daňovou povinnost
podáním daňového přiznání i v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného zvláštní
sazbou daně,



sazba daně u vybraných investičních fondů ve výši 5% a navazující zdanění výplat
ze systému kolektivního investování včetně podílů na zisku; v návaznosti na nový
zákon o investičních společnostech a investičních fondech změna terminologie a
zpřesnění daňového režimu,



zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v
případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a
meziročního přírůstku,



zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám,



v rámci podpory exportu rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených
pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění,



zvýšení hranice osvobození u příjmů z příležitostných činností nebo z
příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která
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30 000 Kč,


úprava způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem
daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají
veřejným pojistným, tzn. příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce a
současně se z téhož důvodu zvyšuje hranice měsíčního příjmu z 5 000 Kč na 10 000
Kč,



možnost platit vybrané daně inkasem či prostřednictvím SIPO (např. daň
z nemovitých věcí, zálohy na dani z příjmů),



zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění zavedeného zákonem č. 458/2011 Sb.,



zavedení osvobození příjmů žáků a studentů z praktického výcviku.

2.3 Vysvětlení systematiky navrženého zákona
K vysvětlení toho, jaký klíč byl zvolen k řazení novel jednotlivých zákonů, si lze pomoci
samotným názvem navrhované právní úpravy - o změně daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Jak napovídá první část názvu
zákona, hlavním cílem navrhované právní úpravy je přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci
soukromého práva. Proto prvních devatenáct částí navrhované právní úpravy obsahuje novely
daňových zákonů a zákonů, které s daňovými zákony úzce souvisí. Řazení jednotlivých novel
daňových zákonů má svou vnitřní logiku, která je patrná z následujícího schématu.
A. Hmotněprávní daňové zákony:
i. daňové zákony v užším slova smyslu

daně
 zákon o daních z příjmů (část první)
 zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (část druhá)
 zákon o dani z nemovitostí (část třetí)
 zákon o dani silniční (část čtvrtá)


přímé

nepří
mé daně
 zákon o dani z přidané hodnoty (část pátá)
 zákon o spotřebních daních (část šestá)
 zákon o povinném značení lihu (část sedmá)
 zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů – energetické daně (část osmá)

ii. poplatkové zákony
 zákon o správních poplatcích (část devátá)
iii. zákony upravující peněžitá plnění obdobná daním a poplatkům (tzv. jiná obdobná
peněžitá plnění)
 celní zákon (část desátá)
 zákon o pojistném na důchodové spoření (část jedenáctá)
B. Procesní daňové zákony:
 daňový řád (část dvanáctá)
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třináctá)
 zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (část čtrnáctá)
C. Kompetenční daňové zákony:
 zákon o Finanční správě České republiky (část patnáctá)
 zákon o Celní správě České republiky (část šestnáctá)
D. Zákony úzce související s daňovými zákony:
 zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů (část sedmnáctá)
 zákon o rozpočtovém určení daní (část osmnáctá)
 zákon o účetnictví (část devatenáctá)
Při rozdělení hmotněprávních daňových předpisů se vychází z širokého pojetí daně, které
v sobě zahrnuje daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (např. clo, pojistné). Pokud
existuje zákon, který je nedílně spjat s konkrétní daní, je zařazen k ní (např. zákon o daních
z příjmů a zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů nebo zákon o spotřebních
daních a zákon o povinném značení lihu).
Vzhledem k druhému hlavnímu cíli navrhované právní úpravy, a to realizaci I. fáze jednoho
inkasního místa, jsou hned za daňové zákony řazeny zákony z oblasti sociálního a
zdravotního pojištění, jejichž úprava je nezbytná v souvislosti s realizací jednoho inkasního
místa (obdobné řazení bylo použito již v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související
se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů).
Od části dvacáté páté jsou novely jednotlivých zákonů řazeny podle pořadí, v jakém byly
novelizované právní předpisy vyhlášeny ve Sbírce zákonů.
Výjimkou je zařazení částí, které mají navrhovanou odlišnou účinnost. Ty jsou řazeny (a to
způsobem uvedeným výše) až na konci navrhované právní úpravy před zrušovacími
ustanoveními a ustanovením o účinnosti.
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.

3.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Vzhledem k předpokládané účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích ke dni 1. ledna 2014 je nezbytné k tomuto datu reagovat na změny, které
rekodifikace soukromého práva přináší. Jde jak o změny terminologické, tak o zavedení
některých nových, v českém právním řádu dosud neexistujících, institutů a změny
v institutech stávajících (např. znovuzavedení zásady superficies solo cedit, zavedení institutu
svěřenského fondu). Stejně tak je nezbytné reagovat na další změny právního řádu, které
vyvolávají potřebu zásahu do daňových zákonů (např. úprava daňové exekuce navazující
rozsáhlou na novelu občanského soudního řádu účinnou od 1. ledna 2013).

4.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem

Základní meze pro uplatňování právních předpisů stanoví Ústava České republiky a Listina
základních práv a svobod.
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech,
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat
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Povinnosti mohou být také ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). K tomu se v daňové oblasti uplatní
ještě ustanovení čl. 11 odst. 5, které stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě
zákona. Kromě toho je nutno dbát i mezí vyplývajících z ústavně zajištěné nedotknutelnosti
vlastnictví.
Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých
plnění se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Pl. ÚS
12/03 či Pl. ÚS 7/03 (sv. 34, s. 184, č. 512/2004 Sb.). Z této judikatury vyplývá, že:
1. Z ústavního principu dělby moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního vymezení
zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce široký prostor pro
rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků a peněžitých sankcí.
Zákonodárce přitom nese za důsledky tohoto rozhodování politickou odpovědnost.
2. Ústavní přezkum daní, poplatků a peněžitých sankcí zahrnuje posouzení z pohledu
dodržení kautel plynoucích z ústavního principu rovnosti, a to jak neakcesorické (čl. 1
Listiny), tj. plynoucí z požadavku vyloučení svévole při odlišování subjektů a práv,
tak i akcesorické v rozsahu vymezeném v čl. 3 odst. 1 Listiny. K principu rovnosti
Ústavní soud ve své konstantní judikatuře uvádí, že se nejedná o kategorii absolutní,
nýbrž relativní (srov. Pl. ÚS 22/92).
3. Je-li předmětem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k vyloučení
majetkové diskriminace, případně toliko posouzení skutečnosti nepředstavuje-li daň,
poplatek nebo jiná peněžitá sankce případný zásah do práva vlastnického (čl. 11
Listiny), je takový přezkum omezen na případy, v nichž hranice veřejnoprávního
povinného peněžitého plnění jednotlivce státu, vůči majetkovému substrátu
jednotlivce, nabývá škrtícího (rdousícího) působení. Jinými slovy ke škrtícímu
(rdousícímu) působení dochází, má-li posuzovaná daň, poplatek nebo peněžitá sankce
ve svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě jednotlivce.
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a
garantuje dodržování základních lidských práv a svobod. Zohledněny jsou rovněž výše
uvedené nálezy Ústavního soudu.

5.

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení navrhované
právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené
judikatury Soudního dvora Evropské unie.
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti z
členství v Evropské unii vyplývají.
V daňové oblasti je nutné zdůraznit, že třebaže legislativa přímých daní zůstává v pravomoci
členských států a obecně nepodléhá na úrovni Evropské unie celkové harmonizaci, čl. 115
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "SFEU") stanovuje, že "Rada na návrh Komise
[...] přijímá směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají
přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu." Vzhledem k absenci jiných
ustanovení SFEU, která by Evropské unii svěřovala pravomoc v oblasti legislativy zdanění
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jakém je nezbytné odstranit překážky při vytváření nebo zajištění fungování vnitřního trhu.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s relevantním sekundárním právem Evropské unie v
oblasti přímých daní:


Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění
mateřských a dceřiných společností z různých členských států, kterou bylo nutné do
právního řádu České republiky transponovat do 18. ledna 2012;



Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při
fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se
společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo
evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění). Pro
provedení této směrnice nebyla stanovena transpoziční lhůta;



Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě
úrokových plateb. Tuto směrnici bylo nutné transponovat do právního řádu České
republiky do 1. ledna 2004;



Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a
licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států. Tuto
směrnici bylo nutné transponovat do právního řádu České republiky do 1. ledna 2004.

Kromě článku 115 SFEU jako základu pro harmonizaci v oblasti přímých daní jsou členské
státy povinny při výkonu svých pravomocí respektovat principy dané SFEU (zejména články
19 SFEU, 45 SFEU, 49 SFEU, 56 SFEU, 63 SFEU) a dbát na to, aby nedocházelo k
neodůvodněné diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo neodůvodněnému omezování
volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody usazování, jak bylo opakovaně
potvrzeno Soudním dvorem EU. Navrhovanou právní úpravou budou tyto principy plně
respektovány.
V oblasti daně z přidané hodnoty je navrhovaná právní úprava plně slučitelná s právními akty
Evropské unie, a to především se směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006
o společném systému daně z přidané hodnoty.
Navrhovaná právní úprava je v souladu i s relevantním sekundárním právem Evropské unie v
oblasti spotřebních daní, které tvoří zejména tyto směrnice:


Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních
daní z alkoholu a alkoholických nápojů;



Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z
alkoholu a alkoholických nápojů;



Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a
petroleje;



Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny;



Směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES,
pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a
elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění;



Směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES,
pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné
osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění;
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Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní
a o zrušení směrnice 92/12/EHS;



Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně
z tabákových výrobků (kodifikované znění).

6.

Zhodnocení souladu navrhované právní
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

úpravy

s mezinárodními

Mezinárodní smlouvy mají z hlediska hierarchie právních předpisů aplikační přednost před
zákony a právními předpisy nižší právní síly. Vztah mezinárodních smluv vůči vnitrostátním
právním předpisům je vymezen v článku 10 Ústavy České republiky, kde je princip aplikační
přednosti mezinárodních smluv výslovně stanoven. Stanoví-li tedy mezinárodní smlouva něco
jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Článek 10 Ústavy tak zaručuje, že při
případném nesouladu vnitrostátního práva s mezinárodní smlouvou musí být respektována
právě mezinárodní smlouva.
V daňové oblasti je vliv mezinárodních smluv nejpatrnější u omezení suverenity při ukládání
a vymáhání daňových povinností, která je založena na bázi dvoustranných smluv. Ty jsou
uzavírány jednak v oblasti daní z příjmů a z majetku, v menším rozsahu též v oblasti daně
dědické a darovací. V kontextu mezinárodního práva jsou pro oblast daní významná
především doporučení OECD. Česká republika má v současné době uzavřených více než 80
bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmů a z majetku. Při jejich
uzavírání byla využita zejména modelová smlouva OECD (Model Tax Convention on Income
and Capital) určená pro smluvní vztahy mezi státy srovnatelné hospodářské úrovně a
modelová smlouva OSN (United Nations Model Double Taxation Convention between
Developed and Developing Countries) obsahující prvky zdůrazňující ochranu daňových
příjmů smluvní strany, která má nesrovnatelně nižší ekonomickou výkonnost. Vzhledem k
aplikační přednosti mezinárodních smluv je nutné vždy přednostně použít smlouvu o
zamezení dvojího zdanění před vnitrostátní úpravou, a to v těch případech, na které se tyto
mezinárodní smlouvy vztahují. Navrhovaná právní úprava je s tímto principem plně
v souladu.
Vedle smluv o zamezení dvojího zdanění existují také další mezinárodní ujednání, která mají
vliv na daňový režim některých příjmů. Jde např. o Vídeňskou úmluvu o diplomatických
stycích (č. 157/1964 Sb.) či o Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích (č. 32/1969 Sb.).
Pokud jde o aplikaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (viz sdělení č.
209/1992 Sb.) v oblasti daní a jiných povinných peněžitých plnění plynoucích do veřejných
rozpočtů, lze poukázat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ferrazzini
proti Itálii. Podle tohoto rozhodnutí daňové záležitosti dosud tvoří součást tvrdého jádra výsad
veřejné moci, přičemž veřejný charakter vztahu mezi daňovým poplatníkem a daňovým
úřadem nadále převládá. Z rozhodnutí dále vyplývá, že čl. 1 Protokolu č. 1, týkající se
ochrany majetku, vyhrazuje státům právo přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby
upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní. Z uvedeného
vyplývá, že aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v daňové oblasti je
velmi omezená, resp. prakticky vyloučena.
Navrhovaná právní úprava tak bude zajišťovat plnění všech závazků, které se na upravovanou
oblast vztahují a které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a dalších
dokumentů. Lze tedy konstatovat, že navrhovaná právní úprava je plně v souladu
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
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7.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ostatními právními
předpisy stejné právní síly

Předkládaný návrh zákona mění mimo jiné ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V legislativním procesu se momentálně nacházejí i
další právní úpravy, které mění tento zákon. Zmínit lze návrh zákona o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, jehož novelizační body zákona
o daních z příjmů jsou v kolizi s předkládaným návrhem. Oba návrhy v několika případech
novelizují tatáž ustanovení zákona o daních z příjmů se stejnou účinnosti (1. leden 2014).
V návaznosti na tuto skutečnost byl zvolen takový přístup k oběma návrhům, že se
předpokládá, že současné platné znění bude nejdříve novelováno prostřednictvím zákona
o dětské skupině a až poté bude novelován zákon o daních z příjmů prostřednictvím návrhu
zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého a o změně
některých zákonů. Z toho důvodu je nezbytné, aby změny prováděné návrhem zákona o
dětské skupině nabyly platnosti dříve než změny prováděné zákonem o změně daňových
zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
V opačném případě by nemuselo dojít k novelizaci zákona o daních z příjmů chtěným
způsobem.
Předkládaný návrh zákona rovněž staví na tom, že budou v okamžiku přijetí tohoto návrhu
zákona již schváleny některé návrhy zákonů, které jsou nyní projednávány Parlamentem
České republiky. Konkrétně se jedná o sněmovní tisk č. 676, který je vládním návrhem
zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře
stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony. Dále se jedná o sněmovní tisk č. 868, poslanecký návrh zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a o sněmovní tisk č. 897, vládní návrh zákona, o změně některých
zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s
přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých
derivátů.
U všech výše uvedených sněmovních tisků se předpokládá, že se stanou součástí českého
právního řádu dříve než předkládaný návrh zákona, a ten proto reaguje na změny těmito
sněmovními tisky zamýšlené.

8.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy

S ohledem na skutečnost, že navrhovaná právní úprava obsahuje převážně změny vyvolané
rekodifikací soukromého práva, nepředpokládá se dopad těchto změn na veřejné rozpočty.
V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské a finanční dopady ustanovení, která jsou již
součástí zákona č. 458/2011 Sb., a u nichž je navrhován posun účinnosti na 1. leden 2014
(I. fáze projektu jednoho inkasního místa).
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Opatření
Daň z příjmů právnických osob
v tom: Snížení sazby z 5 % na 0 % u IF a PF*
Zdanění vyplacených dividend z IF a PF*
Zvýšení limitu pro odpočet darů na 10 %
Osvobození dividend
Odpočet na vědu a výzkum
Daň z příjmů fyzických osob
v tom: Osvobození dividend
Další opatření: zvýšení limitů, osvobození příjmů
Omezení daňového zvýhodnění na dítě na rezidenty z EU,
Norska a Islandu
Rozšíření limitu pro odpočet darů na 15 %
Celkem

VR
-0,4
0,0
0,0
-0,2
0,0
-0,2
2,2
0,0
-0,3

2014
SR
MR
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,0
1,2
1,0
0,0
0,0
-0,2
-0,1

2,5
0,0
1,8

1,4
0,0
0,8

1,1
0,0
1,0

RZP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

* u dividend kladný, ale zanedbatelný dopad; u investičních fondů lze
předpokládat s ohledem na nastavení výhodnějšího daňového režimu
v následujících letech negativní dopad na veřejné rozpočty
Návrh ruší i zaměstnanecký paušál. Ten však ještě nevstoupil v účinnost.
Vysvětlení zkratek:
VR - veřejné rozpočty
SR - státní rozpočet
PÚM - pojistné z úhrnu mezd
MR - místní rozpočty
IF - investiční fond
RZP - rozpočty zdravotních pojišťoven
PF - penzijní fond

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů se s ohledem na
současnou výši inkasa daně darovací očekává nárůst inkasa daně z příjmů na úrovni přibližně
0,1 mld. Kč (příjmy z nabytí dědictví a odkazu jsou od daně z příjmů osvobozeny).
Následující grafy znázorňují vývoj efektivních sazeb odvodového zatížení jednotlivých
kategorií fyzických osob podle povahy jejich příjmů.
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Následující graf znázorňuje změnu efektivní sazby daně na dividendové příjmy investorů
z podílových a investičních fondů před a po změně provedené v rámci I. fáze projektu
jednoho inkasního místa.

9.

Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a
osobních údajů

Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava obsahuje v zásadě pouze legislativně
technické změny vyvolané rekodifikací soukromého práva nebo posunutí účinnosti již platné
úpravy, nepředpokládá se její dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů.
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10. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA)
Obecně lze k navrhované úpravě ve vztahu ke vzniku korupčních rizik uvést následující:
a)

Přiměřenost
Po stránce věcné představuje navržená právní úprava zejména regulaci práv a
povinností v oblasti daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění; tyto lze
ukládat pouze na základě zákona. Práva a povinnosti v daňové oblasti musí být
regulovány právním předpisem o síle zákona jako jediným přiměřeným nástrojem, který
nemá alternativu.
Z hlediska přiměřenosti zvolené právní úpravy je nutno ji posuzovat skrze
i.

kvalitu normativního textu a

ii.

zhodnocení šíře diskrece, jakou umožňuje.

ad i. Jakoukoli právní úpravu je nutno poměřovat tím, jak je legislativně zakotvena.
Jednoznačné a jasně formulované ustanovení je méně náchylné z hlediska zneužití
ke korupčnímu jednání, neboť jeho výklad připouští minimální pochybnosti. Jasnou
úpravu lze jen těžko vykládat in praeter legem. Navržená právní úprava si jako jeden ze
základních cílů vymezuje jednoznačnost a vnitřní bezrozpornost jednotlivých
ustanovení. S ohledem na zvolenou techniku novelizace je však zřejmé, že tato ambice
je limitována stávající podobou a systematikou jednotlivých daňových zákonů.
ad ii. Pokud jde o rozsah působnosti správního orgánu, je rozhodující jak zákonný okruh
působností jako takový, tak míra diskrece, kterou zákon při výkonu jednotlivých
působností správnímu orgánu umožňuje, resp. jakou míru diskrece zákon předpokládá.
Jakýkoli normativní text zakotvující určitou míru diskrece sám o sobě představuje
potenciální korupční riziko. Proto se při přípravě takového ustanovení vždy poměřuje
nutnost zavedení takové diskrece daného orgánu s mírou zásahu do individuální sféry
subjektu, o jehož právech a povinnostech by se v rámci této diskrece rozhodovalo.
Navržená právní úprava mění kompetence správních orgánů pouze způsobem, který
zpřesňuje rozsah kompetencí stávajících, nebo stávající kompetence ve stejném nebo
upraveném rozsahu svěřuje jinému správnímu orgánu, který je schopen tyto kompetence
vykonávat efektivněji, anebo zavádí kompetenci novou, a to pouze v rozsahu
nezbytném pro úpravu vztahů, které mají být právní úpravou nově regulovány.
b)

Efektivita
Z hlediska efektivity lze k předložené úpravě poznamenat, že k uložení i k vynucování
splnění povinnosti při správě daní je příslušný věcně a místně příslušný správce daně
(srov. § 13 a násl. daňového řádu, § 4 a násl. zákona o Finanční správě České republiky,
resp. § 4 a násl. zákona o Celní správě České republiky). Tento správce daně obvykle
disponuje podklady pro vydání daného rozhodnutí, ale i potřebnými odbornými
znalostmi, čímž je zaručena efektivní implementace dané regulace i její efektivní
kontrola, případně vynucování. Nástroje kontroly a vynucování jsou v oblasti správy
daní upraveny jako obecné instituty daňového řádu, v případě jiných působností pak
obdobnými instituty správního řádu.
Vzhledem k tomu, že v naprosté většině případů jsou správci daně orgány Finanční
správy České republiky nebo orgány Celní správy České republiky, lze v daňové oblasti
hovořit vysokém stupni plošného zajištění a kontrolování plnění zákonem uložených
povinností. Orgány Finanční správy České republiky, resp. orgány Celní správy České
republiky jsou soustavy orgánů, jejichž působnost je rozložena na celé území České
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orgány Celní správy České republiky jsou soustavou dvoustupňovou, což zajišťuje
rovněž optimální vertikální rozložení výkonu zákonné působnosti. Vnitřní organizační
struktury těchto orgánů jsou pak uspořádány tak, aby rozsah působnosti, která jim byla
zákonem svěřena, byly schopny plně a efektivně zajišťovat.
Efektivita implementace navržené právní úpravy je rovněž dána velmi širokým okruhem
daňových subjektů, vůči nimž regulace směřuje a jimž jsou práva a povinnosti
stanovovány na principu rovnosti.
c)

Odpovědnost
Z hlediska odpovědnosti lze ke zvolené právní úpravě uvést, že z úpravy příslušnosti
v rámci výkonu správy daní, resp. jiných působností, které jsou dotčeny zvolenou
právní úpravou, je vždy zřejmé, jaký konkrétní správce daně, resp. správní orgán je
v daném případě příslušný (srov. § 13 a násl. daňového řádu, § 4 a násl. zákona o
Finanční správě České republiky, resp. § 4 a násl. zákona o Celní správě České
republiky). Zvolená právní úprava vždy jasně reflektuje požadavek čl. 79 odst. 1
Ústavy, podle něhož musí být působnost správního orgánu stanovena zákonem.
Odpovědnou osobou na straně správce daně, resp. jiného správního orgánu je
v daňovém, resp. správním řízení, vždy úřední osoba (např. zaměstnanec v příslušném
orgánu Finanční správy České republiky, srov. § 12 daňového řádu). Určení konkrétní
úřední osoby je prováděno na základě vnitřních předpisů, resp. organizačního
uspořádání konkrétního správního orgánu, přičemž popis své organizační struktury je
správní orgán povinen zveřejnit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Totožnost konkrétní úřední osoby
je přitom seznatelná zákonem předvídaným postupem (srov. § 12 odst. 4 daňového
řádu); úřední osoba je povinna se při výkonu působnosti správního orgánu prokazovat
příslušným služebním průkazem.
Při tvorbě právní úpravy se z hlediska koncentrace, resp. dekoncentrace, respektuje
struktura daných orgánů, jimž je působnost svěřována. V daňové oblasti se bude jednat
typicky o strukturu orgánů Finanční správy České republiky, resp. Celní správu České
republiky. Uvedené soustavy orgánů jsou přitom koncipovány na klasickém
hierarchickém principu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých orgánů, které soustavy
tvoří, vlastní orgány jakož i soustavy jako celek fungují na obvyklém monokratickém
principu řízení. Působnost správce daně prvního stupně je tak svěřována finančnímu
úřadu, resp. celnímu úřadu, aby v rámci hierarchie byl zajištěn devolutivní účinek
opravných prostředků a efektivní mechanismus vnitřní kontroly.
Ustanovení § 102 odst. 1 daňového řádu stanoví, že každé rozhodnutí musí obsahovat
jak označení správce daně, který rozhodnutí vydal, tak podpis úřední osoby s uvedením
jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního razítka, případně uznávaný
elektronický podpis úřední osoby. Tím je vždy možno původce rozhodnutí jasně a
osobně identifikovat. Obdobná je situace též v režimu správního řádu.

d)

Opravné prostředky
Z hlediska opravných prostředků existuje možnost účinné obrany proti nesprávnému
postupu správce daně v první řadě v podobě řádného opravného prostředku, kterým je
odvolání, resp. rozklad (srov. § 109 a násl. daňového řádu). V souladu s § 102 odst. 1
písm. f) daňového řádu má správce daně povinnost v rozhodnutí uvést poučení, zda je
možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého
správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení
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pro bono daného subjektu uvedenými v § 110 odst. 1 daňového řádu. Existuje také
možnost užití mimořádných opravných prostředků dle daňového řádu (srov. § 117 a
násl. daňového řádu). Vedle opravných prostředků daňový řád připouští rovněž jiné
prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět: námitku (srov. § 159 daňového řádu),
stížnost (srov. § 261 daňového řádu), podnět na nečinnost (srov. § 38 daňového řádu).
Obdobná je situace též v režimu správního řádu.
e)

Kontrolní mechanismy
Z hlediska systému kontrolních mechanismů je nutno uvést, že oblast daňového práva
se pohybuje v procesním režimu daňového řádu, jenž obsahuje úpravu kontroly a
přezkumu přijatých rozhodnutí, a to primárně formou opravných prostředků. Proti
rozhodnutím je možno podat odvolání anebo v určitých případech užít mimořádných
opravných prostředků či jiných prostředků ochrany (viz předchozí bod). Vedle toho lze
využít rovněž dozorčí prostředky, čímž je zaručena dostatečná kontrola správnosti a
zákonnosti všech rozhodnutí vydávaných v režimu daňového řádu.
Soustavy orgánů vykonávajících správu daní, resp. další dotčené působnosti současně
disponují interním systémem kontroly v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti
včetně navazujícího systému personální odpovědnosti. V případě vydání nezákonného
rozhodnutí či nesprávného úředního postupu je s odpovědností konkrétní úřední osoby
spojena eventuální povinnost regresní náhrady škody, za níž v důsledku nezákonného
rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu odpovídá stát.

Z hlediska transparence a otevřenosti dat lze konstatovat, že navrhovaná úprava nemá vliv na
dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Při správě daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů
jsou tak chráněny povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč a
nemohou být zpřístupněny veřejnosti. Tím ovšem nemůže být dotčeno právo samotného
daňového subjektu na informace o něm soustřeďované. Toto právo je realizováno
prostřednictvím nahlížení do spisu a osobních daňových účtů. Získání informací je daňovým
subjektům umožněno také prostřednictvím daňové informační schránky dle § 69 daňového
řádu.
Pokud dochází k zavedení nových kompetencí orgánů veřejné správy, jsou potenciální
korupční rizika, jež nejsou popsána výše, zohledněna ve zvláštní části důvodové zprávy.

11. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo zpracováno vzhledem k tomu, že se jedná z velké
části o doprovodnou legislativu k rekodifikaci soukromého práva, u níž se RIA nezpracovává,
a s ohledem na fakt, že se jedná o část úkolu z Plánu legislativních prací vlády na rok 2013,
jež bylo schváleno usnesením vlády č. 84 ze dne 6. února 2013, u nějž bylo schváleno
hodnocení dopadů regulace (RIA) nezpracovávat.
Přes výše uvedené byla zpracována analýza dopadů nejvýznamnějších navrhovaných změn.

12. Analýza dopadů nejvýznamnějších navrhovaných změn

12. 1. Inkorporace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů
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Identifikace problému
Podle platného znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou vyloučeny z předmětu
daně příjmy získané zděděním nebo darování nemovitosti nebo movité věci anebo
majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů), toto vyjmutí z předmětu daně se
netýká některých příjmů poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Vzájemný vztah darovací
daně a daně z příjmů v platné právní úpravě řeší ustanovení k předmětu daně darovací (§ 6
odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
dále jen „zákon o dani darovací“), vylučující z předmětu této daně bezúplatná nabytí majetku,
která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů. Výše uvedená ustanovení zákona o
daních z příjmů a zákona o dani darovací tedy vylučují dvojí zdanění téhož příjmu oběma
daněmi.
Inkorporace daně dědické a darovací do daně z příjmů jednoznačně navazuje na realizaci
Programového prohlášení vlády. V důsledku tohoto plánovaného včlenění je třeba vyřešit
adekvátní převod ustanovení zákona o dani dědické a darovací do zákona o daních z příjmů s
tím, že je třeba upravit příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů, pokud jde o předmět
daně z příjmů, osvobození bezúplatných příjmů u poplatníků nezaložených za účelem
podnikání a rozsah úprav rozdílu mezi příjmy a výdaji poplatníka, resp. výsledku hospodaření
účtujících poplatníků jako východiska pro stanovení základu daně.
Pro většinu právnických osob, zejména podnikatelů, plyne faktické vyjmutí příjmů z daru také
z konstrukce základu daně, pro jehož zjištění se vychází ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 a
10 zákona o daních z příjmů z účetnictví. V českém účetnictví není přijatý dar většinou
výnosem – v současnosti se účtuje o přijatých darech u podnikatelů, finančních institucí a
pojišťoven kapitálovým, nikoliv výnosovým způsobem. Výnosové způsoby zaúčtování
přijatého daru jsou použity u darů na provozní činnost neziskových organizací. V případě
účetního standardu upravujícími způsob zaúčtování přijatého daru kapitálově je třeba vzít na
zřetel, že účetní standard není účetní legislativou a je možno se od standardu odchýlit.
Pokud jde o možnost daňového odpisování hmotného majetku získaného darem, v současné
platné právní úpravě je založen rozdílný daňový režim v případě, kdy je pořizován hmotný
majetek, který nebyl předmětem nebo byl osvobozen od darovací daně a v případě, kdy je
hmotný majetek pořízen z rovněž osvobozeného peněžního daru až následně. Hmotný
majetek pořízený následně z peněžitého daru z daňového odpisování vyloučen není.

Identifikace cílů, kterých má být dosaženo
Cílem návrhu je:


veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu
osvobodit od daně z příjmu,



vymezit předmět a základ daně z příjmu v novele takovým způsobem, aby
zahrnoval požadované zdanění bezúplatného nabytí majetku s výjimkou titulů,
které budou osvobozeny, a to tak, aby účinnost navrženého řešení nebyla snižována
způsobem účtování darů u jejich příjemců a dále dořešit ocenění takto darem
přijatých aktiv pro účely zahrnutí do základu daně příjemce,



sjednotit dosavadní rozdílný režimu u právnických a u fyzických osob pokud jde o
zdanění přijatých darů souvisejících s podnikáním s tím, že tyto dary budou
podrobeny dani z příjmů,
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návazně na stanovení obsahu statusu veřejné prospěšnosti (vedle dalších daňových
výhod poskytnutých jeho nositelům) osvobodit od daně dary přijaté veřejně
prospěšnými poplatníky.



pro účelově poskytnuté dary na pořízení hmotného a nehmotného majetku aplikovat
stejný režim vyloučení jejich daňové reprodukce u poplatníka, který je přijal, jako
je tomu u poskytnutých dotací v případech, kdy o nich není u příjemce v souladu s
právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno ve výnosech, tj. režim snížení
vstupní ceny takto pořizovaného hmotného majetku,



v případě daru přijatého primárně jako peněžní dar nesouvisející s podnikáním s
jeho následným použitím na pořízení hmotného majetku využívaného také pro
účely podnikání takto pořízený majetek vylučovat z daňového odpisování, pokud
by výše uvedeným způsobem použitý dar zůstal již v základu daně z příjmů a nebyl
by dále ze základu daně vyjmut či osvobozen,



pro bezúplatně získaná plnění, která budou na straně příjemce podléhat dani z
příjmů a nebudou od daně z příjmů osvobozena, zachovat možnost jejich uplatnění
v základu daně z příjmů příjemce v okamžiku jejich spotřeby použité k podnikání.

Identifikace rizik spojených s nečinností
Nepřijetím této úpravy by nedošlo k naplnění záměrů Programového prohlášení vlády ve
smyslu inkorporace daně dědické a darovací do daně z příjmů. Zachování stávajícího stavu v
oblasti osvobození přijatých bezúplatných plnění (včetně darů) u tzv. neziskových organizací,
tj. u poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, bez zapracování vazby na status
veřejné prospěšnosti (ve smyslu nového zákona podle § 146 nového občanského zákoníku) by
finálně umrtvilo zájem o získání tohoto statutu. Pokud by nedošlo k úpravám rozdílu mezi
příjmy a výdaji z titulu přijatých neosvobozených bezúplatných plnění v příslušných
ustanovení týkajících se základu daně z příjmů (§ 23 zákona o daních z příjmů), znamenalo
by to fakticky vyjmutí těchto bezúplatných, ale neosvobozených příjmů z daně z příjmů v
případech, kdy tyto příjmy nejsou na straně účtovány výsledkovým, ale kapitálovým
způsobem. Rovněž u bezúplatných příjmů, které souvisí s hmotným majetkem poplatníka, by
ponechání nově navrhovaných osvobození u příjmů z dědictví vedlo bez odpovídající
reagence v zákoně o daních z příjmů k nežádoucímu umožnění daňové reprodukce majetku se
spoluúčastí státu. Přechodné ustanovení zajišťuje kontinuitu odpisování majetku zděděného
před nabytím účinnosti navrhovaného zákona.

12.1.2. Návrh variant řešení
Návrh možných variant včetně nulové
Varianta I (nulová varianta):
Zachovává možnost osvobození všech darů při vyjmutí z předmětu daně z příjmů u
právnických osob v plném rozsahu, u fyzických osob s výjimkou darů přijatých k podnikání.
Varianta II:
Pro právnické i fyzické osoby se navrhuje jejich univerzální osvobození, pokud jde o
bezúplatné příjmy z dědictví a odkazu a toto osvobození se promítá i do daňového režimu tzv.
svěřenských fondu (nový institut podle § 1448 a násl. nového občanského zákoníku), které
právní osobnost nemají. V případě zděděného majetku, který by u dědice nepodléhal zdanění
daní dědickou ani nově daní z příjmů, se navrhuje vylučovat tento majetek z daňového
odpisování stejně jako bezúplatně nabytý majetek přijatý jako dar nepodléhající dani
darovací, resp. nově dani z příjmů.
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veřejně prospěšné poplatníky, pokud takto získané prostředky použijí pro veřejně prospěšné
činnosti vymezené návrhem zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

12.1.2.2. Dotčené subjekty
Fyzické a právnické osoby a svěřenské fondy, kteří jsou poplatníky daně z příjmů
právnických osob; u poplatníků daně z příjmů právnických osob speciální úprava pro
poplatníky nově definované jako veřejně prospěšný poplatník (§ 17a návrhu).

12.1.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta I (nulová varianta):
Klady: Nepřijetí navrhované změny nepřináší žádné pozitivní dopady do sféry veřejného
práva s ohledem na nové instituty jako např. status veřejné prospěšnosti.
Zápory: Negativem této varianty je, že nereaguje na rozdílné účetní zachycení darů a dále
zachovává nejistotu, jak nakládat s prostředky z darů při zjištění základu daně.
Varianta II:
Klady: U podnikatelských subjektů, které nemohou u přijatých bezúplatných plnění včetně
darů využít jejich osvobození jako veřejně prospěšní poplatníci (viz níže) se navrhuje
oddělený režim pro posuzování darů účelově donátorem poskytnutých na pořízení hmotného a
nehmotného majetku jako v případě dotací. Navržený režim znamená vyloučení jejich daňové
reprodukce u poplatníka, který je přijal, jako je tomu u poskytnutých dotací v případech, kdy
o nich není u příjemce v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno ve
výnosech.
U veřejně prospěšných poplatníků návrh dává tomuto poplatníkovi možnost výběru, zda bude
mít bezúplatný příjem osvobozený od daně, v tom případě se náklady (výdaje) související s
bezúplatným příjmem nebudou považovat za daňové ve smyslu § 25 odst. 1 písm. i) zákona o
daních z příjmů nebo pro bezúplatný příjem neuplatní osvobození od daně a potom bude
související výdaje (náklady) daňové.
Zápory: Žádné.
Změny mají obtížně kvantifikovatelný dopad na veřejné rozpočty, neboť pokud jde o příjmy z
dědictví, byly u právnických osob vykazovány poměrně výjimečně a zde lze predikovat dopad
jako nevýznamný. V případě veřejně prospěšných poplatníků lze předpokládat diferenci mezi
rozsahem osvobození přijatých darů u stávajících poplatníků, kteří tento dar použili na
činnosti vymezené ve stávajícím znění zákona o dani darovací, resp. zákona o daních z příjmů
a rozsahem osvobození uplatněného veřejně prospěšnými poplatníky - nositeli statusu veřejné
prospěšnosti. Tento rozdíl bude dán i omezením možnosti použít dosavadní osvobození v
případě standardních obchodních společností a družstev.

Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Ministerstvo financí doporučuje variantu II, a to z důvodů její systematičnosti a shora
uvedených pozitivních dopadů.

Implementace a vynucování
Navrhované změny budou provedeny formou návrhu zákona o změně daňových zákonů v
souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Vynucování nově
stanovených pravidel bude probíhat standardně prostřednictvím správce daně. Ke kontrole
dodržování povinností stanovených právním předpisem jsou příslušní správci daní z příjmů.
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12. 2. Změny v oblasti kolektivního investování
12.2.1. Důvody předložení a cíle
Identifikace problému
Z pohledu daňové neutrality je snaha vždy dosáhnout stavu, při kterém investice prováděné
prostřednictvím investičních fondů mají z pozice investora srovnatelné daňové zatížení s
investicemi prováděnými individuálně. V současné době podléhají investiční fondy dani z
příjmů s jednotnou sazbou 5 %, přičemž jejich zisky mohou být generovány z výrazně
odlišných aktivit, např. obchodování s cennými papíry a správa nemovitostí. Tím vznikají
určité disproporce mezi daní zaplacenou poplatníkem při přímé investici oproti dani zaplacené
fondem při srovnatelných aktivitách. Tato skutečnost pak dává možnost vzniku situací, kdy
jsou vytvářeny investiční fondy, jejichž prostřednictvím lze redukovat daňovou povinnost
(zejména v případě správy nemovitostí).
Rokem 2009 začalo Ministerstvo financí připravovat novelu zákona o daních z příjmů se
záměrem upravit systém zdanění investičních fondů snížením daňové sazby na 0% a zároveň
důsledným zdaněním výstupů. Nulová sazba daně by měla umožnit vybírat daň z dividend
nebo z prodeje akcií investičních fondů i u společností, které by jinak podléhaly dividendové
směrnici a měly tyto příjmy osvobozeny. V roce 2011 byla schválena novela zákona o daních
z příjmů (zákonem č. 458/2011 Sb.), obsahující i část týkající se investičních fondů s nulovou
sazbou daně pro všechny investiční fondy. K této novele byla zpracována RIA, která
vyhodnocuje dopady nulového zdanění investičních fondů.
V době přípravy úpravy schválené zákonem č. 458/2011 Sb. však ještě nebylo známo znění
nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který má
nahradit stávající zákon o kolektivním investování. Proto zákon č. 458/2011 Sb. ještě nemohl
reagovat na nové podmínky, které nastavuje ZISIF. Vzhledem k tomu, že ZISIF výrazně
uvolňuje regulaci investičních fondů, bylo zřejmé, že se dále rozšíří možnosti daňové
optimalizace prostřednictvím investičních fondů. Proto byl původně v návrhu doprovodné
novely zákona o daních z příjmů, která je součástí nového ZISIF, předložen návrh na
rozdělení investičních fondů na dvě skupiny podle způsobu zdanění, a to
1. skupina - standardní fondy s nulovou sazbou daně s tím, že budou důsledně zdaněny
všechny výplaty – u fyzických osob 15 % srážkovou daní, u právnických osob sazbou ve výši
19 %,
2. skupina - zbývající fondy se standardním režimem, tj. průběžné zdanění v úrovni platné
sazby daně, tj. 19 % s tím, že všechny výplaty budou osvobozeny s cílem zamezit dvojímu
ekonomickému zdanění zisku obdobně jako je tomu v případě dividendových příjmů.
Po jednáních se zástupci odborné veřejnosti bylo nakonec vyhověno jejich požadavku a bylo
rozhodnuto, že v novele zákona o daních z příjmů předkládané jako součást doprovodného
zákona k ZISIF budou pouze nezbytné terminologické úpravy a věcné řešení celého problému
bude předloženo jako součást této rekodifikační novely zákona o daních z příjmů.

Identifikace cílů, kterých má být dosaženo
Hlavními důvody pro přesunutí věcného řešení do rekodifikační novely:


minimalizovat nepříznivý dopad změny systému zdanění vzhledem k plánované
účinnosti od poloviny roku 2013 (tj. v průběhu zdaňovacího období),



získat čas na dokončení celé úpravy a její sladění s ostatními změnami plánovanými
v rámci rekodifikační novely a zákona č. 458/2011 Sb.
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minimalizovat počet daňových úprav a snížit tak jejich eventuální negativní dopad
na trh (zejména požadavek Asociace pro kapitálový trh)

V souladu s výše uvedeným byl zpracován návrh na systém zdanění investičních fondů, který
navazuje na předkládaný nový ZISIF a reaguje na nové podmínky, které ZISIF pro investiční
fondy stanoví. Vedle záměru nastavení odpovídajícího daňového systému zdaňování
investičních fondů, který by zajišťoval v základních parametrech daňovou neutralitu,
omezoval možnosti nastavení výhodnějších daňových režimů při snaze co nejméně omezit
rozvoj tohoto odvětví, přistoupil k výslednému řešení při nastavení odpovídajícího daňového
režimu požadavek zohlednit jednu z priorit vlády a to podporu k vytvoření České republiky
jako centra alternativních investičních fondů, tj. získání významné pozice na trhu
strategických služeb pro finanční instituce jako nástroje pro růst národní ekonomiky.

12.2.2. Návrh variant řešení
Návrh možných variant
Varianta 01 (ponechat úpravu schválenou zákonem č. 458/2011 Sb.):
Vzhledem k tomu, že v novém ZISIF došlo k výraznému uvolnění podmínek pro získání
statutu investičního fondu a zároveň u některých typů fondů ke snížení úrovně dohledu České
národní banky, přestává být úprava schválená zákonem č. 458/2011 Sb. dostatečně účinná,
neboť daňové zvýhodnění je natolik významné, že by nové podmínky v některých případech
zcela eliminovaly jakoukoli formu zdanění nebo plně vytvořily možnosti rozvinutí daňové
optimalizace.
Varianta 02
U vybraných investičních fondů splňujících zákonem stanovené podmínky (základní
investiční fond) by byla použita nulová sazba a investiční fondy, které daná kritéria nesplní,
budou zdaňovány jako běžní poplatníci daně z příjmů právnických osob. Kritéria vymezující
skupinu základních investičních fondů, , by byla nastavena dostatečně široká, aby tato skupina
mohla zahrnout veškeré běžné investiční fondy. Nepříznivý daňový dopad bude pouze pro
investiční fondy, které mají ve svém portfoliu zahrnuty nemovitosti, komodity a další
speciální investice a zároveň nemají otevřenou formu. To by postihlo zejména účelově
vytvářené entity. Běžné investiční fondy určené neomezené skupině investorů včetně
některých klasických fondů kvalifikovaných investorů, mohou splnit podmínky tím, že mají
otevřenou formu a mohou tak investovat i do netradičních instrumentů – např. umělecká díla,
drahé kovy atd.
Byly zvažovány i jiné varianty řešení (např. u investičních fondů zrušit osvobození mateřské
společnosti a zaplacenou daň započíst na daňovou povinnost mateřské společnosti, ponechat
pro základní investiční fondy daňovou sazbu 5 %, zavést individuální posouzení správcem
daně, který by na základě údajů z prospektu a jiných dokumentů rozhodl, zda fond splňuje
podmínky pro základní investiční fond, atd.). Všechny tyto varianty jsou spojeny s nárůstem
administrativy a zejména možnost zápočtu daně je poměrně komplikovaná.
Dále bylo zvažováno, stanovit speciální daňový režim pro fondy ve formě komanditní
společnosti na investiční listy (private equity fondy) a umožnit tomuto typu fondů zvolit si
transparentní daňový režim.
Varianta 1 (předkládaný návrh)
S ohledem na podporu záměru vytvoření podmínek k získání pozice na trhu strategických
služeb pro finanční instituce a umožnění v České republice vzniku centra alternativních
investičních fondů, rozhodla vláda na svém jednání 17. dubna 2013 zachovat stávající stav,

- 247 ponechat sazbu pro investiční fondy ve výši 5% při současném zachování záměru osvobození
dividend a podílů na zisku od daně z příjmů.
12.2.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
Navržené změny v oblasti zdanění investičních fondů odrážejí výstupy z projektu „Česká
republika – finanční centrum Evropy“ projednaného Národní ekonomickou radou vlády. Za
současné ekonomické situace v České republice i v Evropské unii je vedle konsolidace
veřejných rozpočtů nezbytné zaměřit se také na zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky
a podporu hospodářského růstu. Vedle podpory exportu, na kterém je česká ekonomika již do
značné míry závislá, se jeví rovněž jako žádoucí klást mnohem větší důraz na příležitosti dané
vnitřním trhem Evropské unie.
Jedna z možností spjatá s vnitřním trhem spočívá v přeshraničním poskytování finančních
služeb. Nedávná finanční krize iniciovala řadu změn týkajících se regulace evropských
finančních trhů a dohledu nad nimi. Jednou z nejdůležitějších změn je nová směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU z 8. června 2011 o správcích alternativních
investičních fondů (Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD). Na jejím
základě jsou členské státy do 22. července 2013 povinny přijmout a zveřejnit právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Do dvou let na to, tedy do 22.
července 2015, pak mají správci alternativních investičních fondů povinnost se zaregistrovat a
začít působit podle nové směrnice. Nová směrnice se má vztahovat na správce všech fondů,
nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES z 13.
července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů (tzv. UCITS). Cílem AIFMD je vytvořit vnitřní
trh pro správce alternativních fondů (hedgeové fondy, fondy rizikového kapitálu,
nemovitostní fondy, private equity fondy aj.) a investorům/spotřebitelům jejich služeb
poskytnout harmonizovaný a přísný regulační a dohledový rámec pro činnost všech správců v
EU včetně správců se sídlem v zemi mimo EU. Přijetí směrnice AMFID, které mj. znamená
povinnost správců alternativních fondů se zaregistrovat a zvolit v některé ze zemí EU svůj
domicil, bude de facto znamenat otevření nového tržního segmentu, na němž by se mohly
prosadit české subjekty poskytující např. právní, účetní, auditorské a další služby zahraničním
správcům fondů. To by dále znamenalo vytvoření nových vysoce kvalifikovaných pracovních
míst a v konečném důsledku posun české ekonomiky ke službám s vysokou přidanou
hodnotou.
Vzhledem k tomu, že v současné době je nabídka těchto center v Evropě omezená, vzniká pro
Českou republiku příležitost ovládnout minimálně část tohoto institucionálního trhu. A to i s
ohledem na fakt, že žádné podobné centrum ve střední a východní Evropě prakticky
neexistuje a země bývalého východního bloku ambice stát se finančním centrem střední a
východní Evropy patrně ani nemají. Společnost Czech Republic for Finance odhaduje velikost
aktiv nově regulovaných subjektů v EU na 10 000 mld. eur. Pokud by se České republice
podařilo přilákat pouhá 2-3 % všech alternativních fondů EU, tedy 200-300 mld. eur, mohl by
český rozpočet v důsledku zdanění poskytovatelů služeb či cizích prostředků na území ČR a
zdanění vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ročně získat 14,6 mld. Kč. Vedle toho by
přilákání alternativní fondů do České republiky přineslo další synergické efekty, jež by měly
pozitivní vliv na rozvoj místního kapitálového trhu, vznik nových příležitostí pro lokální
investory (i např. vzhledem k penzijní reformě), zaměstnání osob s vysokou přidanou
hodnotou či na rozvoj kongresové turistiky. V očích zahraničních investorů by se zároveň
zvýšilo povědomí o investičních příležitostech v ČR, což by přilákalo další subjekty z více či
méně navazujících odvětví a celkově by to mělo pozitivní vliv na konkurenceschopnost
ekonomiky.
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12. 3. Zavedení institutu veřejně prospěšného poplatníka
12.3.1. Důvody předložení a cíle
Nový občanský zákoník, který byl trvale připravován od roku 2001, nabude účinnost dne
1. ledna 2014. V ustanovení § 146 a násl. vymezuje obecné pravidla pro veřejnou prospěšnost
– definici, právo zápisu statusu veřejné prospěšnosti nebo jeho odnětí. Detailnější úpravu
veřejné prospěšnosti bude upravovat zákon o statusu veřejné prospěšnosti.
Základní charakteristika veřejně prospěšné právnické osoby je vykonávání veřejně prospěšné
činnosti v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, zákonem nebo rozhodnutím
orgánu veřejné moci. Veřejně prospěšná činnost je definována jako činnost poskytovaná za
stejných podmínek pro všechny předem neurčenému počtu příjemců z řad veřejnosti, s cílem
přispívat k dosahování obecného blaha. Definice veřejně prospěšného poplatníka absentuje, je
ale nahrazena demonstrativním výčtem veřejně prospěšné činnosti. Dalšími znaky jsou
hospodárné využívání majetku, bezúhonnost osob nebo skutečnost, že majetek pochází
z poctivých zdrojů.
Cílem zákona o statusu veřejné prospěšnosti je nejen poskytnout vymezení veřejně prospěšné
činnosti, ale také upravuje pravidla nutné pro získání statusu veřejné prospěšnosti,
např. vedení odděleného účetnictví pro jednotlivé činnosti právnické osoby, schválení účetní
závěrky auditorem, povinnost zveřejňovat vybrané účetní dokumenty. Tím zákon sleduje
vyšší transparentnost právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti.
Záměrem Ministerstva financí v souvislosti s úpravou statusu veřejné prospěšnosti není
daňový režim veřejně prospěšných poplatníků zhoršit, naopak záměrem je postupný přechod
od extenzivního pojetí k pojetí efektivnějšímu. Klíčovým prvkem postupného zkvalitnění
daňového režimu by se měl stát institut veřejné prospěšnosti, resp. statusu veřejné
prospěšnosti. To následně umožní přistoupit k přehodnocení výše benefitů a tím podpory
celého neziskového sektoru.
Při přípravě návrhu úpravy systému zdaňování veřejně prospěšných poplatníků byly
vyhodnocovány následující varianty:
12.3.2. Návrh variant řešení

Varianta 0 (zachování současného stavu):
NOZ v § 146 a násl. zavádí definici pojmu veřejné prospěšnosti a návrh zákona o statusu
veřejné prospěšnosti upravuje status veřejné prospěšnosti. V souvislosti se zmíněnými zákony
dochází jak ke změně terminologie z poplatníka, který nebyl založen či zřízen za účelem
podnikání na veřejně prospěšného poplatníka, resp., na veřejně prospěšného poplatníka se
statusem veřejné prospěšnosti, tak i ke změně výčtu veřejně prospěšných poplatníků. Za
veřejně prospěšného poplatníka se tak nově již nebude považovat obchodní korporace, která
nemá status veřejné prospěšnosti, Česká televize a Český rozhlas, zdravotní pojišťovny,
společenství vlastníků jednotek a poplatníci, kteří jsou založeni za účelem ochrany a hájení
podnikatelských zájmů svých členů, tj. profesní komory a zájmové sdružení právnických
osob, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně. Status veřejné prospěšnosti
umožňuje roztřídění poplatníků do kategorie veřejně prospěšných poplatníků a poplatníků,
kteří do této kategorie nespadají, a tím k právu na přiznání daňových benefitů. To neplatí pro
poplatníky, kteří jsou již ze své podstaty veřejně prospěšnými, neboť jsou zřízení ze zákona.
Z výše zmíněných důvodu není možné zachování stávajícího stavu.
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Varianta 1 (zachování současného stavu a zvýšení benefitů pro veřejně
prospěšné poplatníky se statusem veřejné prospěšnosti):
Zachování současného stavu spolu se zvýšením benefitů pro veřejně prospěšných poplatníků
by znamenalo, že by nedošlo ke změně pojetí současného extenzivního přístupu
k neziskovému sektoru.
Pokud by došlo ke zvýšení benefitů pro veřejně prospěšné poplatníky se statusem veřejné
prospěšnosti, byla by nutná jasná definice reinvestice zisků a nastavení pravidel a podmínek
pro reinvestice získaných prostředků daňovou úlevou.
Tato varianta by navíc měla velký negativní rozpočtový dopad.

Varianta 2 (předkládaný návrh):
Status veřejné prospěšnosti by měl být využit k vyčištění, resp. zkvalitnění systému. Navíc,
status veřejné prospěšnosti by měl být do budoucna základním kritériem pro přiznávání
daňových benefitů (snížení základu daně, odpočet hodnoty poskytnutého bezúplatného plnění
u dárců ve prospěch veřejně prospěšných poplatníků a možnost uplatnit osvobození u jejich
příjemců) u poplatníků, kteří status mohou získat pouze na základě svého přičinění a dále u
poplatníků, kteří jsou veřejně prospěšní ze své podstaty – např. příspěvkové organizace.
Získání statusu pro veřejně prospěšné poplatníky přitom nebude činit žádné obtíže, protože
získání statusu veřejné prospěšnosti není spojeno s dalšími finančními náklady, ale pouze
s předložením dokumentů, které mají dotčení poplatníci již dnes za povinnost zpracovat.
Jedná se o uveřejněnou výroční zprávu ve sbírce listin alespoň za dvě účetní období
předcházející dni podání žádosti o zápis statusu, obsahující kromě náležitostí stanovených
jiným právním předpisem upravujícím účetnictví také přehled o všech zdrojích příjmů
právnické osoby a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost nebo svůj další rozvoj, přehled
nákladů na vlastní správu a mzdy včetně počtu zaměstnanců a dobrovolníků k poslednímu dni
uplynulého účetního období, souhrnnou sumu tří nejvyšších ročních příjmů členů voleného
orgánu, zaměstnanců nebo dobrovolníků za uplynulé účetní období obdržených v souvislosti
s působením v právnické osobě. Absence dalších nákladů umožňuje získání statusu veřejné
prospěšnosti i malým neziskovým poplatníkům. Přitom platí pravidlo, že pokud získá status
spolek, automaticky jej získávají také pobočné spolky, což výrazně snižuje administrativu
v proceduře získání statusu.
Byly navrženy i další varianty, a to např., že získání statusu veřejné prospěšnosti by bylo
podmíněno finančním poplatkem. Tento původní návrh by mohl mít za následek, že malé
neziskové subjekty by nezískaly status veřejné prospěšnosti z důvodu nedostatku finančních
prostředků.
Dále se navrhovalo, aby daňové úlevy nebyly určeny pro obchodní společnosti a družstva,
včetně sociálních družstev, i když by získaly statut veřejné prospěšnosti. Hlavní důvod
vycházel z hospodářsko-právní formy obou typů subjektů (podnikatelského a neziskového).
Dalším návrhem bylo rozlišení podmínek pro „malé a velké“ poplatníky. Bylo uvažováno i s
osvobozením příjmů od daně, případně snížení základu daně u neziskových poplatníků se
statusem veřejné prospěšnosti a pro ostatní neziskové poplatníky, kteří nedosáhnou na status
veřejné prospěšnosti zejména z administrativních a finančních důvodů zachovat současnou
možnost snížení základu daně až o 30%, ale s podmínkou, že by byly reinvestovány
prostředky ve výši snížení základu daně, nikoliv jako dosud pouze ve výši daňové úspory.
Základní překážkou tohoto řešení se ukázala obtížnost definice reinvestice zisku.
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12.3.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
Na základě vyhodnocení všech dopadů, Ministerstvo financí zvolilo předkládaný návrh, který
zajišťuje vyšší transparentnost a vyčištění systému v případě veřejně prospěšných poplatníků.

Dopad na státní rozpočet
Navrhované změny spojené se zavedením statusu veřejné prospěšnosti nebudou mít
v souvislosti s poskytovanými benefity žádný dopad na státní rozpočet, jelikož nedochází ke
změně ve výši benefitů nebo zavádění nových daňových benefitů poskytovaných jak veřejně
prospěšným poplatníkům, tak ani veřejně prospěšným poplatníkům se statusem veřejné
prospěšnosti.
Mírně pozitivní dopad na státní rozpočet bude mít zdanění úroků z běžných vkladů. Tato
změna vyplývá v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který již nepoužívá pojem
běžný účet, ale pouze účet, proto bylo nezbytné na tuto změnu reagovat.

Dopad na veřejně prospěšného poplatníka
Za veřejně prospěšného poplatníka se nově bude považovat poplatník, který v souladu se
svým zakladatelským právním jednáním, statusem, zákonem nebo rozhodnutím orgánu
veřejné moci vykonává jako svou hlavní činnost veřejně prospěšnou činnost nebo činnost
policie, dále organizační složka státu, obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, Regionální rada
regionů soudržnosti, státní fond, příspěvková organizace a nově také obchodní korporace se
statusem
Navržený režim nebude mít negativní dopad na veřejně prospěšného poplatníka se statusem
veřejné prospěšnosti, pokud se jedná o poskytované daňové benefity. Naopak, nově nebude
mít veřejně prospěšný poplatník se statusem veřejné prospěšnosti povinnosti klíčovat
jednotlivé činnosti v rámci druhu činnosti. V tomto případě tak dochází ke snížení
administrativy. Mírně zvýšená administrativa může nastat v souvislosti se získáním statusu
veřejné prospěšnosti a s procesem zapsání statusu veřejné prospěšnosti.
Negativní dopad bude mít navržený režim pro veřejně prospěšného poplatníka bez statusu
veřejné prospěšnosti, neboť tomuto poplatníkovi již nebude poskytnutá úleva ve formě
možného snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Protože ale
získání statusu veřejné prospěšnosti nebude spojený s finančním poplatkem, každý veřejně
prospěšný poplatník bude mít možnost tento status získat. Nově nebude moci snížit základ
daně obec a kraj, neboť daň z příjmů právnických osob je u nich příjmem jejich rozpočtu a
dále obchodní korporace se statusem veřejné prospěšnosti, pokud není sociálním družstvem a
veřejně prospěšný poplatník poskytující zdravotní služby, který vykonává obdobnou činnost
jako podnikatelské subjekty, a proto není důvod tyto subjekty zvýhodňovat.
V případě úroků bude navržen dvojí režim, a to u veřejně prospěšných poplatníků, u kterých
budou předmětem daně z příjmů všechny příjmy, s výjimkou příjmů investičních transferů
(tzv. široký základ daně), budou všechny úrokové příjmy, včetně úroků z různých účtů,
vstupovat do obecného základu daně jako u běžných podnikatelských subjektů. U zbývající
skupiny veřejně prospěšných poplatníků, u kterých i nadále budou předmětem daně pouze
příjmy z podnikání, resp. i ze základního poslání, pokud však činnosti základního poslání
budou provozovány se ziskem (tzv. úzký základ daně), bude na úrokové příjmy uplatňována
srážková daň ve výši 19 %, tj. v úrovni sazby daně uvalované na obecný základ daně, což
naplňuje princip daňové neutrality. Pro úrokové příjmy veřejně prospěšných poplatníků, které
budou podléhat srážkové dani, nebude nutné vylučovat ze základu daně s nimi související
výdaje. Režim srážkové daně u druhé skupiny veřejně prospěšných poplatníků zajistí, aby
v případě, že budou vykazovat pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně
osvobozeny, nebo podléhají dani vybírané srážkou, neměly i nadále povinnost podávat
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úpravou.
Negativní dopad bude mít navržený režim pro společenství vlastníků jednotek, které již
nebude považováno za veřejně prospěšného poplatníka. Předmětem daně u těchto poplatníků
nebudou však příjmy z dotací, příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor. Pro společenství vlastníků
jednotek je tak zaručeno, že pokud bude vykazovat pouze příjmy, které nejsou předmětem
daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní
sazby daně, nebude povinné podávat daňové přiznání a z hlediska administrativní náročnosti
bude mít tak srovnatelné podmínky s platnou právní úpravou.
V případě zdanění bezúplatného příjmu došlo k upuštění od původního návrhu využít
osvobozený bezúplatný příjem do konce třetího zdaňovacího období bezprostředně
následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl bezúplatný příjem obdržen s tím, že
případné porušení podmínky bude řešeno až v roce porušení podmínek. Tento přístup bez
časového testu pro použití umožní poplatníkovi se rozhodnout, zda přijatý dar zdaní a darem
získané prostředky využije k úhradě daňových výdajů (nákladů) nebo pro dar uplatní
osvobození s tím, že v takovém případě by následná úhrada nákladů byla nedaňová. Tato
úprava eliminuje případy, kdy dary poplatník obdrží na konci zdaňovacího období, a
objektivně je nemůže využít a bylo by nutné je jinak zdanit, nebo je hodlá použít na
kapitálové dovybavení – např. ústavy.
Nově budou obecně prospěšné společnosti a ústavy zařazeny do skupiny s tzv. širokým
základem daně, a tak se na tyto subjekty bude uplatňovat standardní režim zdanění jako na
podnikatelské subjekty.
Zachováno je osvobození členských příspěvků při nepovinném členství, kdy zpravidla jsou
členské příspěvky nedaňové. Zákonem č. 458/2011 Sb. byla schválena úprava, kdy daňově
uznatelné členské příspěvky (povinné členství - Hospodářská a Agrární komora,
zaměstnavatelské svazy), budou také nově důsledně zdaňovány.

Dopad na dárce
Pro dárce poskytujícího bezúplatné plnění veřejně prospěšnému poplatníkovi se statusem
veřejné prospěšnosti nebo veřejně prospěšným poplatníkům, kteří status objektivně získat
nemohou, byť jsou veřejně prospěšní (např. příspěvková organizace), nemá zvolený daňový
režim negativní dopady. Podmínkou pro umožnění odpočtu hodnoty bezúplatného plnění je,
že veřejně prospěšný poplatník má status veřejné prospěšnosti, má status veřejné prospěšnosti
na konci zdaňovacího období nebo pokud do konce zdaňovacího období podal návrh na
získání tohoto statusu a tento status na základě tohoto návrhu obdrží.
Dárce, který poskytne bezúplatný příjem veřejně prospěšnému poplatníkovi bez statusu
veřejné prospěšnosti, nebude mít nově možnost uplatnit odpočet hodnoty daru podle § 20
odst. 8. Na druhou stranu, získaný status veřejné prospěšnosti eliminuje možné riziko
zneužívání poskytnutého bezúplatného plnění.

Projednání
Návrh byl průběžně konzultován v rámci Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace.

Implementace a vynucování
Navrhované změny budou provedeny formou návrhu zákona o změně daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Vynucování nově
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dodržování povinností stanovených právním předpisem jsou příslušní správci daní z příjmů.

12.3.4. Shrnutí:
Varianta 0 (zachování současného stavu)


nepřihlíží k nové právní úpravě občanského zákoníku, tj. k veřejné prospěšnosti a
statusu veřejné prospěšnosti,



nepřihlíží k nové právní úpravě zákona o statusu veřejné prospěšnosti, která by
měla být předpokladem pro získání daňových benefitů.

Varianta 1 (zachování současného stavu a zvýšení benefitů pro veřejně
prospěšné poplatníky se statusem veřejné prospěšnosti)


zafixování extenzivního přístupu,



pro zvýšení benefitů pro veřejně prospěšné poplatníky se statusem veřejné
prospěšnosti absentuje jasná definice reinvestice zisku pouze na veřejně prospěšné
aktivity,



negativní rozpočtový dopad.

Varianta 2 (předkládaný návrh):


daňové benefity přiznávané pouze poplatníkům se statusem veřejné prospěšnosti,
resp. veřejně prospěšným ze své podstaty (založeny ze zákona),



srovnatelný rozpočtový dopad s platnou právní úpravou – důsledky absence
povinnost klíčovat výdaje/náklady by mělo nahradit zúžení množiny neziskových
poplatníků, nově veřejně prospěšných poplatníků.

Dopady zvoleného řešení (varianta 2):


poskytování daňových benefitů pouze na základě získaného statusu veřejné
prospěšnosti,



poplatníci se statusem, ale s úzkým základem daně, nebudou mít povinnost klíčovat
příjmy a výdaje jednotlivých činností v rámci téhož druhu činnosti,



zdanění úrokových příjmů ze všech forem účtů, které však díky uplatnění srážkové
daně zajistí, aby nebyla rozšířena povinnost podávat daňová přiznání,



možnost výběru veřejně prospěšného poplatníka, zda bude bezúplatný příjem
osvobozený od daně, v tom případě se náklady (výdaje) související s bezúplatným
příjmem nebudou považovat za daňové nebo pro bezúplatný příjem neuplatní
osvobození od daně a potom bude související výdaje/náklady daňové,



rozšíření kruhu poplatníků se širokým základem daně o o.p.s. a ústavy,



odejmutí možnosti snížit základ daně u střešních organizací - zájmové profesní
komory, svazové organizace družstev, organizace zaměstnavatelů sdružujících
podnikatelské subjekty a u poplatníků poskytujících zdravotnické služby, zejména
příspěvkové organizace.
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II. Zvláštní část

K části první - změna zákona o daních z příjmů
K čl. I
K bodu 1

(§ 2 odst. 1)

V ustanovení § 2 odst. 1 je zavedena legislativní zkratka „dále jen poplatníci“ pro další
označování poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Přitom pojem „poplatník“ je v zákoně
bez bližšího určení používán jak pro označení poplatníků daně z příjmů fyzických osob, tak
pro označení poplatníků daně z příjmů právnických osob. Legislativní zkratka v § 17 odst. 1
pro poplatníky daně z příjmů právnických osob byla odstraněna zákonem č. 428/2011 Sb.,
proto se navrhuje vypuštění legislativní zkratky analogicky i v § 2 odst. 1. Ze systematiky je
poté snadno odvoditelné, že se v části první pojmem poplatník rozumí poplatník daně
z příjmů fyzických osob a v části druhé poplatník daně z příjmů právnických osob.
K bodu 2

(§ 2 odst. 1)

Zavádí se pojmy „daňový rezident České republiky“ a „daňový nerezident“, které jsou
definovány v § 2 odst. 2 zákona (daňový rezident České republiky) a v § 2 odst. 3 (daňový
nerezident). Takové vymezení umožní používání pojmů jednak v rámci zákona o daních
z příjmů (namísto odkazování na příslušná ustanovení zákona) ale též v jiných právních
předpisech v rámci právního řádu.
K bodu 3

(§ 2 odst. 2)

Zavádí se pojem „daňový rezident České republiky“, který je možné v kontextu daně z příjmů
fyzických osob použít namísto dosud užívaného označení „poplatník podle § 2 odst. 2“ a
zároveň je pojmem použitelným i v jiných právních předpisech v rámci právního řádu.
K bodu 4

(§ 2 odst. 3)

Úprava zavádí pojem „daňový nerezident“, který je možné v kontextu daně z příjmů
fyzických osob použít namísto dosud užívaného označení „poplatník podle § 2 odst. 3“ a
zároveň je pojmem použitelným i v jiných právních předpisech.
K bodu 5

(§ 2 odst. 4)

Jde o terminologickou změnu navazující na úpravu nového občanského zákoníku, který
důsledně rozlišuje mezi pojmy „doba“ a „lhůta“.
K bodu 6

(§ 3 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Tato legislativní změna reaguje na fakt, že legislativní zkratka „daň" je v zákoně o daních z
příjmů použita nevhodným způsobem.
Ze systematiky zařazení příslušného ustanovení a z textu daného ustanovení je dnes v řadě
ustanovení nutné dovodit, zda se hovoří o dani z příjmů fyzických osob, o dani z příjmů
právnických osob o jiné dani či dokonce o dani v teoretickém (obecném) smyslu. Proto je
nutné v těchto ustanoveních výše uvedenou legislativní zkratku odmítnout. V tomto směru se
nabízí zejména použití výkladu systematického, neboť část první zákona o daních z příjmů
upravuje daň z příjmů fyzických osob a část druhá tohoto zákona daň z příjmů osob
právnických. Části třetí a čtvrtá pak upravují zejména společná a zvláštní ustanovení týkající
se obou daní z příjmů. S tímto výkladem však nelze vystačit, neboť v současné době jsou v
těchto částech zákona upravena i ustanovení týkající se pouze jedné daně. Jako příklad lze
uvést ustanovení § 35ba, které se týká pouze daně z příjmů fyzických osob. Zde je tudíž nutné
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daň z příjmů fyzických osob.
K bodu 7

(§ 3 odst. 1 písm. a))

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí
funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se
podřazuje režimu příjmů ze závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé
činnosti a funkční požitky“.
K bodu 8

(§ 3 odst. 1 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. Věcný rozsah příjmů podle § 7 zůstává nezměněn.
K bodu 9

(§ 3 odst. 1 písm. d))

Označení „pronájem“ je nepřesné zejména v ohledu, že se jako soukromoprávní institut
nepoužívá. V tomto ohledu byl zvolen pojem „nájem“, který dle § 21c odst. 4 zahrnuje krom
nájmu samotného také institut pachtu, čímž bude zachován současný věcný stav. Jedná se
tedy o ryze legislativně technickou úpravu.
K bodu 10

(§ 3 odst. 3)

Z důvodu navrhovaného rozšíření zákona o daních z příjmů o příjem z titulu darování se
navrhuje doplnit do zákona ocenění jiného majetkového prospěchu, jehož obsahem je
opakující se plnění na více let.
Při aplikaci odstavce 3 je třeba mít na mysli, že písm. b) je vůči písm. a) speciální.
K bodu 11

(§ 3 odst. 4 písm. a)

Z důvodu navrhovaného rozšíření zákona o daních z příjmů o příjmy z titulu dědění a
darování je nutné z právní úpravy vypustit ustanovení vylučující příjmy nabyté děděním nebo
darováním z předmětu daně.
K bodu 12

(§ 3 odst. 4 písm. b) úvodní část ustanovení)

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 13

(§ 3 odst. 4 písm. b) bod 1)

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 14

(§ 3 odst. 4 písm. c)

Jedná se o úpravu navazující na terminologii nového občanského zákoníku, jejímž cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva
(k vypořádání společného jmění manželů dochází při jeho zrušení, zániku nebo zúžení jeho
rozsahu, srov. § 736 a násl. NOZ).
K bodu 15

(§ 3 odst. 4 písm. f))

Navrhuje se do stávajícího ustanovení zákona o daních z příjmů doplnit podmínky, za kterých
předmětem daně nebude příjem z převodu majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s
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pokračovat jiná osoba (např. syn).
Podmínky předčasného ukončení zemědělské činnosti vycházely z nařízení Rady (ES) č.
1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova – EZFRV a nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek
pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské
činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb. Účelem daňové
úpravy je odstranit daňovou zátěž pro nové nabyvatele zemědělského majetku (většinou děti),
kteří pokračují v zemědělské činnosti osoby, která předčasně ukončila svoji zemědělskou
činnost z důvodu získání dotace (většinou rodičů). Jde o převod zemědělského podniku v
souladu s uvedeným nařízením vlády č. 69/2005 Sb. Vzhledem k tomu, že uvedené programy
k podpoře rozvoje venkova v současné době končí, je třeba, aby v následujících letech
podmínky stanovil přímo zákon o daních z příjmů.
Dojde-li k darování výše uvedeného majetku, na straně obdarovaného (např. syna) se podle
§ 3 odst. 4 písm. f) zákona nejedná o zdanitelný příjem, dojde-li k prodeji majetku, na straně
prodávajícího není příjem z prodeje předmětem daně tak, jako platí doposud. Pokud by však
nabyvatel, který získal majetek darem, zemědělskou činnost ukončil do 3 let od nabytí
majetku, nebude již takový příjem příjmem, který není předmětem daně. V takovém případě
je příjem předmětem daně, a to v tom zdaňovacím období, kdy vznikl. Nabyvatel by tedy
musel podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém majetek získal a
příjem z titulu daru uvést jako zdanitelný příjem podle § 7 zákona. V případě, že by
nabyvatel, který získal majetek koupí, zemědělskou činnost ukončil do 3 let od nabytí
majetku, nebude již takový příjem příjmem, který není předmětem daně. Prodávající by musel
podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém majetek prodal, a příjem z
prodeje příslušného majetku uvést jako zdanitelný příjem. S ohledem na délku lhůty pro
stanovení daně (viz § 148 daňového řádu) bude vždy tato lhůta ještě běžet, tudíž daň bude
možné na základě podaného dodatečného daňového přiznání stanovit. Navrhuje se, aby toto
dodatečné zdanění příjmu poplatníci provést nemuseli, pokud by nabyvatel majetku v
zákonem stanovené tří leté lhůtě zemřel.
K bodu 16

(§ 3 odst. 4 písm. g) bod 1)

Navrhovaná úprava reaguje na nový občanský zákoník, který již nepoužívá pojem „podílové
spoluvlastnictví“. Jedná se o vypořádání spoluvlastnictví podle § 1141 NOZ, kdy dojde k
rozdělení věci ve spoluvlastnictví přesně podle velikosti spoluvlastnických podílů, aniž by
docházelo mezi spoluvlastníky k finančnímu vyrovnání.
K bodu 17

(§ 3 odst. 4 písm. g bod 2)

Úprava je přesunuta do § 3 odst. 4 písm. c).
K bodu 18

(§ 3 odst. 4 písm. g) stávající bod 3)

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem. Do zákona je dále třeba promítnout skutečnost, že stavba (s výjimkou
dočasné stavby) se podle nového občanského zákoníku stává součástí pozemku.
K bodu 19

(§ 3 odst. 4 písm. i))

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů je v celém
zákoně zaveden pojem „bezúplatný příjem“, který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu dědění,
odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění. V § 3 odst. 4 písm. i) se
z předmětu daně z příjmů fyzických osob vylučuje „výhoda“ poskytnutá dlužníkovi při
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Obdobná úprava je provedena u daně z příjmů právnických osob.
K bodu 20

(§ 4 odst. 1)

Navrhuje se nové znění ustanovení § 4 odst. 1, které zapracovává řadu legislativních a
věcných změn provedených zákonem č. 458/2011 Sb. a rovněž změny, které souvisí
s rekodifikací soukromého práva.
Z věcných změn jsou ze zákona č. 458/2011 Sb. převzata ta opatření, která působí ve
prospěch daňových subjektů.
Z opatření, která negativně ovlivňují daňové zatížení poplatníků, bylo přejato prodloužení
časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Tato změna je úzce
provázána s širokou úpravou osvobození dividend a podílů na zisku (§ 4a), které je
považováno za významné prorůstové opatření a je nastaveno již s účinností od 1. ledna 2014.
Z legislativního hlediska došlo k převzetí velké většiny textu nově normovaných pododstavců
s tím, že byly provedeny úpravy navazující na rekodifikaci soukromého práva. Dále došlo
k legislativně-technické úpravě navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze samostatné
činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je činností, ze které
tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou aktuálně, ale zda se
jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla). Obdobným
způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá činnost“ na
„činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Navrhovaná právní úprava v písmeni a) reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového
občanského zákoníku. Nový občanský zákoník používá pojem „byt“ pouze jako označení
místa (např. sídlo v bytě, nájem bytu), nikoli věci, která je způsobilá být předmětem
vlastnického práva. Taková věc je označována jako „jednotka“. Pojem „byt“ proto bylo nutno
v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) nahradit pojmem „jednotka“. Stejně bylo nutno postupovat v
dalších ustanoveních zákona o daních z příjmů, a to všude tam, kde se v dosavadní právní
úpravě jednalo o „byt“, ke kterému je možné nabýt vlastnické právo. V ustanoveních zákona
o daních z příjmů, která se týkala bytu jako místa, byl pojem „byt“ ponechán.
Byt (místo) podle občanského zákoníku může být součástí jednotky, která je věcí způsobilou
být předmětem vlastnického práva, může však existovat také samostatně v bytovém domě, ve
kterém nebyly vymezeny jednotky. Takový byt však nelze samostatně převést na jiného,
neboť není podle práva věcí.
Pokud jde o použití slovního spojení „jednotka, která zahrnuje nebytový prostor“, jedná se o
reakci na dichotomii jednotek založenou novým občanským zákoníkem a především na
skutečnost, že podle nového občanského zákoníku mohou vznikat jednotky, které zahrnují
soubor bytů nebo nebytových prostorů (blíže viz důvodovou zprávu k § 21b odst. 4).
Navržená úprava písmene d) navazuje na terminologii nového občanského zákoníku (§ 2894 a
následující NOZ). Právní úprava osvobození úmrtného a příspěvku na pohřeb podle
zvláštních právních předpisů (například zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění pozdějších předpisů) je přesunuta z § 4 odst. 1 písm. d) do § 4 odst. 1 písm. i), protože
tato plnění nejsou náhradou škody ani nemajetkové újmy, ale plněním z veřejných rozpočtů
poskytovaným na základě zákona.
K písm. g) bodu 3 lze poznamenat, že mezi právní předpisy, na základě kterých je poskytován
příplatek nebo příspěvek k důchodu, patří například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o
poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
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za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním
příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům
národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
Navrhovaná úprava písmene k) reaguje na zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů, novou terminologii občanského zákoníku, který pojem
občanské sdružení již nepoužívá a nově upravuje institut spolku. Zároveň se sjednocují
podmínky osvobození u nadací a spolků. Pro nadaci vyplývají uvedené podmínky z § 353
občanského zákoníku.
Navrhovaná úprava písmene q) reaguje na zrušení zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, kdy občanský zákoník nově obsahuje úpravu jak práva rodinného, tak i
práva občanského. Terminologickou změnou písmene q) nedochází k věcnému posunu.
Pojem „plnění z vyživovací povinnosti“ zahrnuje jak příjem přijatý v rámci plnění výživného,
tak plnění přijaté jako úhradu za takový příjem nebo obdobný příjem za zahraničí. A to v
situaci, kdy NOZ úhradu za vyživovací povinnost nezná. Na základě provedené úpravy se
postavení osoby, která obdrží příjem z výživného, nezmění, od daně je osvobozeno jakékoli
plnění související s vyživovací povinností.
Navrhovaná úprava písmene r) navazuje na zavedení nového institutu společnost, který
v novém občanském zákoníku nahrazuje institut sdružení bez právní subjektivity. V novém
občanském zákoníku se pro tento institut používá pojem „společnost“. Z toho důvodu je nutné
v zákoně o daních z příjmů důsledně rozlišovat „společnosti“ a „obchodní společnosti“. S tím
souvisí i další terminologické změny (například nové souhrnné označení pro obchodní
společnosti a družstva pojmem obchodní korporace). Dále navrhovaná úprava navazuje na
terminologii zákona o obchodních korporacích, který nahrazuje dosud užívaný termín práva a
povinnosti člena družstva družstevním podílem.
Dále se z důvodu zamezení obcházení daňové povinnosti navrhuje do zákona doplnit omezení
osvobození části příjmu z převodu družstevního podílu nebo podílu v obchodní společnosti,
který se vztahuje ke zvýšenému podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím
od jiného člena. Nabyl-li poplatník podíl v obchodní společnosti nebo členská práva
k družstvu před 5 lety, je příjem z jejich převodu od daně osvobozen, a to i v případě, že tento
podíl nebo právo v době do 5 let zvýšil vkladem majetku, který, pokud by jej prodal
samostatně, nebyl by příjem z jeho prodeje od daně osvobozen. Jedná se často o vklady
nemovitostí a vklady podniku (obchodního závodu), které poplatník nabyl do 5 let. Tímto
zvýšením podílu v obchodní společnosti nebo družstvu fakticky dochází k osvobození příjmů
z prodeje předmětného majetku a tím k daňovým únikům.
Ohledně personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211).
V případě obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
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Z toho důvodu se ze stávajícího textu § 4 odst. 1 písm. r) navrhuje tento termín vypustit.
Ustanovení písmene w) navazuje na zákon obchodních korporacích, podle kterého může být
podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným představován kmenovým listem (§ 137).
Kmenový list je cenný papír na řad. Navrhovaná úprava sjednocuje osvobození příjmu
z prodeje podílu ve společnosti s ručením omezeným při vydání kmenového listu s případy,
kdy k vydání tohoto cenného papíru nedojde.
Změna v písmeni z) reaguje na rekodifikaci soukromého práva, kdy nový občanský zákoník
jako „jméno“ označuje jméno fyzické osoby, název právnické osoby i obchodní firmu u
podnikatelů zapsaných do obchodního rejstříku.
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. z) se vztahuje jak na podnikatele zapsané v obchodním rejstříku,
tak i na podnikatele, kteří v obchodním rejstříku zapsáni nejsou. Z toho důvodu toto
ustanovení vypouští pojem „obchodní“, jelikož pojem „obchodní jméno“ nový občanský
zákoník nepoužívá.
Navrhovaná právní úprava písmene za) a zg) reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového
občanského zákoníku. V případě písmene za) je předmětná právní úprava přenesena do
připravovaného zákona o převodu jednotek některých bytových družstev.
Navrhovaná úprava písmene zc) reaguje na znění nového občanského zákoníku, který nově
rozděluje věcná břemena na služebnosti a reálná břemena, přičemž služebnost postihuje
vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se
zdržet, zatímco v případě reálného břemena je vlastník věci zavázán vůči oprávněné osobě
něco jí dávat nebo něco konat.
Vzhledem k velkému množství odkazů na ustanovení upravující osvobození od daně z příjmů
fyzických osob, je nutné do § 4 zahrnout i osvobození podle § 4a a § 4b a tím je provázat s
ustanoveními zákona o daních z příjmů, která na osvobození, resp. na § 4 navazují. Tento
dílčí krok však není rezignací na obecný cíl odstraňování odkazů v zákoně o daních z příjmů,
kdy v nových či měněných ustanoveních se již explicitní normativní odkaz na konkrétní
paragraf nepoužívá. Namísto něj se používá odkazu na institut „osvobození od daně z příjmů
fyzických osob“.
K bodu 21

(§ 4 odst. 2)

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun předmětné právní úpravy do nového občanského
zákoníku.
Společné jmění manželů je podle § 736 NOZ nutné vypořádat v případě, že je zrušeno,
zanikne nebo je zúžen jeho rozsah.
K bodu 22

(§ 4 odst. 4)

Nový občanský zákoník definuje pojem majetek, kterým se rozumí souhrn všeho, co osobě
patří (viz § 495 NOZ). Dle § 1011 NOZ je „Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i
nehmotné, jeho vlastnictvím.“ Z uvedeného vyplývá, že v definici majetku je obsažena i
podmínka vlastnictví. Nový občanský zákoník používá nově pojem „dluh“, který je rozdílem
mezi majetkem a jměním (toto vyplývá z § 495 NOZ). V návaznosti na to je tento pojem
rovněž použit pro účely definice obchodního majetku, a to namísto pojmu „závazky“.
Na definici majetku obsaženou v občanském zákoníku navazuje i definice obchodního
majetku pro účely zákona o daních z příjmů.
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aktiv, je v případě vyřazování určitého aktiva z obchodního majetku, nepřesné užívat spojení
„vyřazení majetku“, neboť by to spíše znamenalo vyřazení úhrnu aktiv. Proto je nutné hovořit
o vyřazení určité složky majetku (tj. konkrétního aktiva), což je použito i v ustanovení § 4
odst. 4 a dalších (například § 7b odst. 2).
Dále dochází k legislativně technickým úpravám, které zejména nahrazují dnešní legislativní
zkratku „daňová evidence“ definicí pro účely zákona – ta je přesunuta do § 7b odst. 1.
K bodu 23

(§ 4 odst. 5 až 7)

V důsledku transformace daně dědické a daně darovací do zákona o daních z příjmů došlo
k rozšíření právní úpravy osvobození. Vzhledem k tomu, že z legislativního hlediska již
nebylo možné rozšiřovat stávající § 4, došlo k vytvoření nových ustanovení (§ 4a a § 4b),
přičemž právní úprava osvobození příjmů z podílu na zisku, včetně ustanovení, která se
k tomuto osvobození váží, byla přesunuta ze stávajícího ustanovení § 4 odst. 1 písm. zf) do
§ 4a. Ustanovení § 4b upravuje osvobození bezúplatných příjmů.
K bodu 24

(§ 4a a 4b)

Ustanovení § 4a obsahuje právní úpravu osvobození příjmů v podobě podílu na zisku, která se
z důvodu větší přehlednosti přesouvá do samostatného ustanovení, a to včetně všech
ustanovení, která se k tomuto osvobození váží. Navrhovaná úprava reaguje na terminologii
zavedenou novým zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a novým
občanským zákoníkem. Pojem fondy kolektivního investování byl nahrazen termínem
investiční fondy, který nově zahrnuje i podílové fondy.
Ustanovení § 4a odst. 1 písm. k) navazuje na nový institut soukromého práva - svěřenský fond
(viz § 1448 a následující NOZ). Pro účely zákona o daních z příjmů se těmto fondům
přiznává postavení poplatníka daně z příjmů právnických osob, obdobně jako je tomu u
podílových investičních fondů (viz § 17 odst. 1 písm. e)). Veškerá práva a povinnosti
vykonává za svěřenský fond svěřenský správce (srovnej § 1448 odst. 3 a § 1456 NOZ).
Přijme-li obmyšlený, který je fyzickou osobou, plnění ze svěřenského fondu, je toto plnění
zdanitelným příjmem podle § 10 zákona. Pokud se jedná o plnění, které je vyplaceno ze zisku
fondu, bude tento příjem od daně osvobozen. Toto osvobození vychází ze skutečnosti, že
vyplácený podíl na zisku již byl na úrovni fondu jednou zdaněn a není žádoucí ho zdanit i
podruhé na úrovni příjemce. Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích nově
připouští při splnění určitých podmínek výplatu záloh na podíly na zisku (viz § 40 ZOK), platí
pro jejich výplatu stejná pravidla jako pro příjem v podobě podílu na zisku.
Ustanovení § 4a odst. 2 přebírá úpravu provedenou zákonem 458/2011 Sb. s tím, že
inkorporuje terminologii zákona o obchodních korporacích, zákona o investičních
společnostech a investičních fondech a nového občanského zákoníku.
Úprava § 4a odst. 3 navazuje na záměr popsaný v § 21 odst. 2 stanovit sníženou sazbu daně
pouze pro základní investiční fondy a zároveň se toto ustanovení zobecňuje tak, aby bylo
nově aplikovatelné i na nové typy investičních fondů povolené novým zákonem o
investičních společnostech a investičních fondech. Také se navazuje na novou terminologii
zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze obecný pojem podíl na zisku a
důsledně jej používá.
V důsledku inkorporace právní úpravy daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů,
je nezbytné upravit též osvobození bezúplatných příjmů. Ustanovení § 4b z velké části
navazuje na právní úpravu osvobození v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
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nebo odkazu. Podle údajů daňové správy je z důvodu osvobození osob blízkých výnos daně
dědické podle zákona č. 357/1992 Sb. velmi nízký a jeho výběr neekonomický.
Obdobnou úpravu obsahuje § 4b písm. b), kdy je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen
příjem z převodu majetku mezi zůstavitelem a obmyšlenou osobou z titulu zřízení
svěřenského fondu.
Příjem z titulu darování se osvobozuje v obdobném rozsahu jako je tomu pro účely současné
daně darovací podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, kdy vedle § 4b je obsaženo i v § 10 odst. 3.
Z osvobození se jako doposud vylučují dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti
(§ 6 zákona) nebo s podnikáním a jinou samostatnou výdělečnou činností (§ 7 zákona).
Ustanovení § 4b písm. e) a f) reagují na zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám
některých bytových družstev, který v návaznosti na zrušení zákona č. 72/1994 Sb. přejímá
část jeho věcné úpravy. Dosavadní věcný stav zůstává zachován.
Ustanovení § 4b písm. g) a h) používají slovní spojení „jednotka, která zahrnuje družstevní
byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje
jiný nebytový prostor“, resp. „jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž,
sklep nebo komoru“. Tato slovní spojení reagují na možnost vymezení jednotek, které budou
zahrnovat jak byt, tak nebytový prostor, zakotvenou v ustanovení § 1158 odst. 2 nového
občanského zákoníku, které stanoví, že co je stanoveno v oddílu upravujícím bytové
spoluvlastnictví o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo
nebytových prostorů. Z pohledu daňového práva je nutné rozlišovat, o jakou jednotku se jedná
ve smyslu toho, zda zahrnuje byt, nebytový prostor nebo jejich kombinaci (soubor).
Např. v ustanovení § 4b písm. h) zákona o daních z příjmů se osvobozuje od daně z příjmů
fyzických osob pouze bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k takové jednotce ve
vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami,
která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. Dále musí být splněna
podmínka, že fyzická osoba, která vlastnické právo k takové jednotce nabývá, je nájemcem
této jednotky, členem uvedené právnické osoby a podílela se nebo její právní předchůdce se
podílel svými peněžními prostředky nebo nepeněžními plněními na pořízení domu s
jednotkami. Pokud tedy bude součástí jednotky např. byt, sklep a ateliér, bezúplatný příjem z
nabytí vlastnického práva k této jednotce od daně z příjmů fyzických osob osvobozen nebude,
neboť tato jednotka zahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, a to ateliér.
Pokud by součástí jednotky ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala
vlastníkem domu s jednotkami, byl byt, garáž a sklep (a nebyl by její součástí žádný jiný
nebytový prostor), bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k ní fyzickou osobou, která
je nájemcem této jednotky, členem výše uvedené právnické osoby a podílela se nebo její
právní předchůdce se podílel svými peněžními prostředky nebo nepeněžními plněními na
pořízení domu s jednotkami, by byl od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.
Na tomto místě je nutno uvést, že na základě ustanovení § 21b odst. 4 by se tyto podmínky
obdobně aplikovaly na jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. a spolu s nimi i na s
nimi spojený podíl na společných částech domu, a pokud je s touto jednotkou spojeno i
vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku. To znamená, že tyto jednotky by
mohly být pouze bytem nebo nebytovým prostorem, který je garáží, sklepem nebo komorou,
aby byl bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k nim od daně z příjmů fyzických osob
osvobozen.
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obsahuje zákon o obchodních korporacích v § 729. K tomu, aby mohlo dojít k osvobození od
daně z příjmů fyzických osob podle písmene g), musí být naplněna definice družstevního bytu
nebo družstevního nebytového prostoru, jak je uvedena ve zmiňovaném § 729 zákona o
obchodních korporacích. Pokud by tato definice naplněna nebyla, nešlo by o družstevní byt,
popř. o družstevní nebytový prostor, a proto by nebylo možné uplatnit osvobození podle
tohoto odstavce. V dalším lze odkázat na výklad pojmu „jednotka, která nezahrnuje nebytový
prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru“ v důvodové zprávě k písmeni h).
K bodu 25

(§ 5 odst. 1)

Tato změna navazuje na vymezení zdaňovacího období v ustanovení § 16a zákona. Obdobné
ustanovení v § 5 odst. 1 je nadbytečné.
K bodu 26

(§ 5 odst. 4)

Ustanovení § 5 odst. 4 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 5 odst. 4 „funkční požitky“ zvlášť jmenovat.
K bodu 27

(§ 5 odst. 4)

Vzhledem k tomu, že i bez uvedení odkazu na § 38h je zřejmé, co je myšleno úslovím „zálohy
sražené z těchto příjmů plátcem daně“, byl odkaz pro nadbytečnost vypuštěn.
K bodu 28

(§ 5 odst. 4)

Ustanovení § 5 odst. 4 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 5 odst. 4 „funkční požitky“ zvlášť jmenovat.
K bodu 29

(§ 5 odst. 6)

Ustanovení § 5 odst. 6 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 5 odst. 6 „funkční požitky“ zvlášť jmenovat.
K bodu 30

(§ 5 odst. 6)

Navrhuje se upřesnit způsob stanovení základu daně (základu pro výpočet zálohy na daň) u
poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, provádí-li plátce daně u poplatníka v běžném
zdaňovacím období srážku neprávem vyplacené a již zdaněné mzdy za uplynulá léta. Pro
právní jistotu se upřesňuje, že postup uvedený v tomto ustanovení lze skutečně použít jen při
splnění zákonných podmínek, tzn. jen když existují příjmy, které lze snižovat.
K bodu 31

(§ 5 odst. 6)

V návaznosti na předcházející bod se staví na jisto, že aplikace § 5 odst. 6 zákona je možná
jedině za podmínky, že poplatník od konkrétního plátce daně v běžném zdaňovacím období
zdanitelný příjem skutečně pobírá, resp. pobírá jej v postačující výši. Znamená to tedy, že
příjem zaměstnance nemůže být zúčtován na mzdovém listě ani při vrácení již zdaněné mzdy
do částky nižší než nula.
K bodu 32

(§ 5 odst. 9)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování. Změna dále navazuje na změnu
terminologie v zákoně o oceňování majetku.
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(§ 5 odst. 10 písm. a))

Z důvodu zamezení účelovému obcházení daně se navrhuje zrušit možnost nezvyšovat základ
daně o závazek, podle nového občanského zákoníku dluh, zaniklý z titulu dohody mezi
věřitelem a dlužníkem, na základě které poplatníci dosavadní dluh nahradí dluhem novým,
často podstatně nižším. Dále se navrhuje terminologická úprava v souvislosti s přijetím
nového občanského zákoníku, který pod pojmem závazek rozumí závazkový právní vztah a
pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno (§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 34

(§ 5 odst. 10 písm. b))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 35

(§ 5 odst. 10 písm. b))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 36

(§ 5 odst. 10 písm. d))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva. Ustanovení § 1 odst. 1 ZOK vymezuje
obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva.
Ohledně personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211).
V případě obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první.
Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá spojení
„společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení spojením „člen
obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán pro
osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou situací,
kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem společník
užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník společnosti
s ručením omezeným, apod.).
K bodu 37

(§ 5 odst. 10 písm. e))

Z důvodu zamezení účelovému obcházení daně se navrhuje zrušit možnost nezvyšovat základ
daně o závazek, podle nového občanského zákoníku dluh, zaniklý z titulu dohody mezi
věřitelem a dlužníkem, na základě které poplatníci dosavadní dluh nahradí dluhem novým,
často podstatně nižším.
Pokud např. dluh činí 10 000 Kč s tím, že podnikatelé se dohodli dosavadní dluh nahradit
dluhem novým ve výši 8 000 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji dlužníka se zvýší o částku 2 000
Kč, neboť pouze v této výši dluh zaniká jinak než splněním, započtením, splynutím práva s
povinností u jedné osoby a narovnáním. V případě, kdy se poplatníci dohodnou a dosavadní
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tato skutečnost na rozdíl mezi příjmy a výdaji dlužníka žádný dopad.
K bodu 38

(§ 5 odst. 11)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 39

(§ 5 odst. 11)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku.
K bodu 40

(nadpis § 6)

Nadpis § 6 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční požitky pod
příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu
příjmů ze závislé činnosti, je nutné v rámci celého zákona upravit i pojem „příjmy ze závislé
činnosti a funkční požitky“.
K bodu 41

(§ 6 odst. 1 písm. a až c))

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) stanoví, že příjmem ze závislé činnosti se rozumí i plnění
poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce, resp. funkční požitky. Z toho plyne, že na režim
funkčních požitků se bez dalšího použijí veškerá ustanovení o příjmech ze závislé činnosti,
pokud zákon nestanoví jinak. Ustanovení zákona o daních z příjmů, případně jiného právního
předpisu, pojednávající o příjmech ze závislé činnosti, se budou vztahovat i na příjmy
poskytované v souvislosti s výkonem funkce. Vymezení funkčních požitků nadále zůstává v
§ 6 odst. 10, nicméně nadále již není samostatnou kategorií naroveň postavenou příjmům ze
závislé činnosti.
V návaznosti na to je potřeba sousloví „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ ve všech
jeho tvarech upravit napříč zákonem o daních z příjmů, resp. celým právním řádem, a pojem
„funkční požitky“ užívat jen tam, kde se upravují výlučně funkční požitky (jako například v
§ 6 odst. 10) a nikoli příjmy ze závislé činnosti jako celek.
V případě úpravy § 6 odst. 1 písm. b) a c) se jedná legislativní úpravu, jejímž cílem je
především zpřehlednění stávajícího ustanovení. Odměny statutárního orgánu – fyzické osoby,
jsou nově zahrnuty do písmene c) bodu 2. Bude se jednat např. o odměny (příjmy za práci)
jednatele společnosti s ručením omezením, ředitele obecně prospěšné společnosti podle
ustanovení § 9a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění
pozdějších předpisů nebo ředitele ústavu (§ 405 NOZ). Zároveň je z písmene b) do písmene c)
přesunut likvidátor, který obdobně jako ostatní osoby uvedené v písmenu c) dostává za svou
činnost odměnu (§ 195 NOZ). Navrhovaná úprava dále reaguje na zavedení institutu ústavu.
Jeho statutárním orgánem je ředitel, jeho odměna se zahrne pod ustanovení písmene c).
K bodu 42

(§ 6 odst. 1 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravou „činnosti, ze které plynou
příjmy ze samostatné činnosti“. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn., není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
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Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) dále navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí
funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se
podřazuje režimu příjmů ze závislé činnosti, je nutné na těch místech v zákoně, kde je možné
pojem „funkce“ podřadit pod „závislou činnost“, tento pojem jako nadbytečný odstranit.
K bodu 43

(§ 6 odst. 1 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravou „činnosti, ze které plynou
příjmy ze samostatné činnosti“. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn., není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 44

(§ 6 odst. 2)

Ustanovení § 6 odst. 2 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, je nutné v rámci celého zákona upravit i pojem „příjmy ze
závislé činnosti a funkční požitky“.
K bodu 45

(§ 6 odst. 3)

Navrhovaná změna je zčásti legislativně technickou úpravou v souvislosti s novým
občanským zákoníkem, kdy se práva, služby nebo věci zastřešují pojmem „plnění“.
Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
K bodu 46

(§ 6 odst. 3 písm. a))

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 47

(§ 6 odst. 4)

Jako součást první fáze zavedení jednoho inkasního místa se upravuje způsob zdanění příjmů
ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou byly tytéž
příjmy, které nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Odlišný
odvod daně z příjmů fyzických osob a těchto pojistných by v budoucnu komplikoval správu
jednoho inkasního místa.
K bodu 48

(§ 6 odst. 7 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravou „činnosti, ze které plynou
příjmy ze samostatné činnosti“. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 49

(§ 6 odst. 7 písm. e))

Pro právní jistotu poplatníků i správců daně se doplňuje, že předmětem daně u zaměstnance
nejsou výdaje (náklady) zaměstnavatele, ze kterých zaměstnanci nemají žádný majetkový
prospěch. Jde zejména o náklady vynaložené na vybavení, osvětlení, otop a bezpečnostní a
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očkování zaměstnanců, které je povinen hradit zaměstnavatel apod. Z hlediska textace
ustanovení se jedná o promítnutí § 1a písm. b) a § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
K bodu 50

(§ 6 odst. 9 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která jednak zpřehledňuje text daného ustanovení a
zároveň navazuje na právní úpravu nového občanského zákoníku.
K bodu 51

(§ 6 odst. 9 písm. g))

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů se v rámci
celého zákona nahrazuje pojem dar pojmem bezúplatné plnění, který má širší obsah a
zahrnuje i plnění z jiných právních titulů než je darování.
K bodu 52

(§ 6 odst. 9 písm. h))

Ustanovení obsahuje terminologickou úpravu navazující na znění nového občanského
zákoníku, který v § 2894 zavádí pojem náhrada majetkové a nemajetkové újmy.
K bodu 53

(§ 6 odst. 9 písm. l))

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se příjmy za práci žáků a studentů
z praktického výcviku považují za příjmy ze závislé činnosti podléhající dani z příjmů
fyzických osob. Oproti tomu ale tyto osoby nejsou považovány za zaměstnance v oblasti
nemocenského, důchodového ani zdravotního pojištění, tzn., že jejich příjmy uvedeným
pojistným nepodléhají. Jedná se o odlišnost mezi úpravou daně z příjmů fyzických osob a
úpravou veřejných pojistných s dopadem na platbu pojistného, která by mohla v budoucnu
komplikovat správu jednoho inkasního místa. Jako součást první fáze zavedení jednoho
inkasního místa se navrhuje přizpůsobit úpravu daně z příjmů fyzických osob úpravě
veřejných pojistných, tzn. příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku osvobodit od
daně z příjmů fyzických osob. Z těchto příjmů tak nebude odváděno ani pojistné, ani daň
z příjmů, půjde tedy o výraznou podporu zapojování žáků a studentů do praxe, která by měla
motivovat zaměstnavatele ke spolupráci se vzdělávacími zařízeními a tím výhledově zlepšit
postavení absolventů na trhu práce. Současně se pojem „z praktického výcviku“ nahrazuje
pojmem „z praktického vyučování a praktické přípravy“, aby byl v souladu s terminologií
ustanovení § 65 odst. 1 a § 96 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K bodu 54

(§ 6 odst. 9 písm. p) bod 1)

Navrhovaná úprava navazuje na transformaci penzijních fondů na penzijní společnosti a
transformované fondy, která proběhla k 1. 1. 2013. Původní penzijní fondy přestaly existovat,
a proto se tento pojem v ustanovení ruší.
K bodu 55

(§ 6 odst. 10 písm. b) bod 3)

Navrhovaná úprava reaguje na zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, a novou terminologii občanského zákoníku, který pojem občanské
sdružení nahrazuje institutem spolku.
Za spolek je považován i tzv. pobočný spolek podle ustanovení § 228 a násl. NOZ.
Z ustanovení § 228 NOZ vyplývá, že spolek může být buď hlavní, nebo vedlejší. Termín
spolek bez tohoto odlišujícího označení zahrnuje obě dvě kategorie.
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(§ 6 odst. 12)

Ustanovení § 6 odst. 12 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Z toho důvodu již není nutné speciálně stanovit použití
odstavců 6, 7, 8 a 9 pro plnění související s výkonem funkce, protože dané ustanovení se na
ně aplikuje již podle odstavce 1 písm. a).
K bodu 57

(§ 6 odst. 12)

Ustanovení § 6 odst. 12 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Z toho důvodu již není nutné speciálně stanovit, že
základem daně je funkční požitek, protože to vyplývá přímo z odstavce 1 písm. a).
K bodu 58

(§ 6 odst. 13)

Ustanovení § 6 odst. 13 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Z toho důvodu již není nutné speciálně stanovit, že
základem daně je příjem z výkonu funkce, protože to vyplývá přímo z odstavce 1 písm. a).
Dále je nutné na těch místech v zákoně, kde je možné pojem „funkce“ podřadit pod „závislou
činnost“, tento pojem jako nadbytečný odstranit.
K bodu 59

(§ 6 odst. 13)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravou „činnosti, ze které plynou
příjmy ze samostatné činnosti“. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn., není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Ustanovení § 6 odst. 13 dále navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Z toho důvodu již není nutné speciálně stanovit, že
základem daně je příjem z výkonu funkce, protože to vyplývá přímo z odstavce 1 písm. a).
Dále je nutné na těch místech v zákoně, kde je možné pojem „funkce“ podřadit pod „závislou
činnost“, tento pojem jako nadbytečný odstranit.
K bodu 60

(§ 6 odst. 13)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která navazuje na vypuštění § 6 odst. 12.
K bodu 61

(§ 6 odst. 14)

Ustanovení § 6 odst. 14 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Z toho důvodu již není nutné speciálně stanovit, že
základem daně je funkční požitek, protože to vyplývá přímo z odstavce 1 písm. a).
K bodu 62

(§ 6 odst. 13)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která navazuje na vypuštění § 6 odst. 12.
K bodu 63

(§ 6 odst. 15)

Ustanovení § 6 odst. 15 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Z toho důvodu již není nutné speciálně stanovit, že
základem daně je funkční požitek, protože to vyplývá přímo z odstavce 1 písm. a).
K bodu 64

(nadpis § 7)

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. Věcný rozsah příjmů podle § 7 zůstává nezměněn.
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(§ 7 odst. 1 a 2)

Ustanovení § 7 odst. 1 a 2 stanoví, co se rozumí příjmem ze samostatné činnosti. Ustanovení
provádí legislativně technickou úpravu, když dosud užívaný pojem „příjmy z podnikání a jiné
samostatné výdělečné činnosti“ nahrazuje pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný
rozsah příjmů podle § 7 však zůstává nezměněn.
V návaznosti na to je potřeba pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ ve všech jeho tvarech upravit napříč zákonem o daních z příjmů, resp. celým
právním řádem.
Dále dochází k legislativní úpravě, jejímž cílem je především zpřehlednění stávajícího
ustanovení. Příjmy dosud uvedené v § 7 odst. 2 písm. c) a d) (příjmy znalců, tlumočníků, z
činnosti insolvenčního správce atd.) jsou nově zahrnuty do § 7 odst. 1 písm. c), neboť se jedná
o příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů, tedy příjmy z podnikání neuvedeného v § 7
odst. 1 písm. a) a b). Do těchto příjmů budou nově patřit i příjmy správce svěřenského fondu,
příjmy likvidačního správce a příjmy správce pozůstalosti.
Ustanovení § 7 odst. 2 písm. d) přebírá dosavadní úpravu § 7 odst. 2 písm. b), přičemž
dochází k terminologické změně v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze samostatné
činnosti“.
S ohledem na to, že pojem živnost je v živnostenském zákoně uveden jako legislativní zkratka
pojmu živnostenské podnikání (§ 1 citovaného zákona), která nemůže být bez dalšího
používána v jiných právních předpisech (viz čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel vlády),
došlo při reformulaci § 7 zákona o daních z příjmů k nahrazení pojmu živnost pojmem
živnostenské podnikání.
K bodu 66

(§ 7 odst. 3)

Navrhuje se pro nadbytečnost zrušit ustanovení, které se týká příjmů plynoucích daňovým
nerezidentům zdaňovaným srážkou. Tato skutečnost plyne z § 36 a § 7 odst. 3 ji upravuje
duplicitně.
K bodu 67

(§ 7 odst. 4 až 6)

V případě odstavců 4 a 5 se jedná o legislativně-technickou úpravu v souvislosti s přijetím
zákona o obchodních korporacích.
Odstavec 6 je upraven v návaznosti na úpravu provedenou u příjmů ze závislé činnosti se
upravuje způsob zdanění příjmů autorů plynoucích ze zdrojů na území České republiky tak,
aby rozhodná částka pro zdanění daní vybíranou srážkou byla stejná jako u příjmů ze závislé
činnosti. Jde o veškeré příjmy autorů uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) zákona.
V návaznosti na navrhované doplnění zákona o možnost započítat si daň z autorských
honorářů, která se vybírá srážkou, na celkovou daň v daňovém přiznání, se rovněž navrhuje
doplnit povinnost plátce daně vystavit poplatníkovi doklad o sražené dani. Jde o obdobnou
povinnost jakou v § 38j zákon stanoví pro zaměstnavatele, který sráží daň z příjmů uvedených
v § 6 odst. 4 zákona srážkou podle § 36 zákona.
K bodu 68

(§ 7 odst. 7 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu reagující na zrušení § 11 zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 69

(§ 7 odst. 7 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ a další legislativně technické změny provedené v § 7. S ohledem na to,
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živnostenské podnikání (§ 1 citovaného zákona), která nemůže být bez dalšího používána
v jiných právních předpisech (viz čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel vlády), došlo při
reformulaci § 7 zákona o daních z příjmů k nahrazení pojmu živnost pojmem živnostenské
podnikání.
K bodu 70

(§ 7 odst. 7 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ a další legislativně technické změny provedené v § 7.
K bodu 71

(§ 7 odst. 7 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ a další legislativně technické změny provedené v § 7.
K bodu 72

(§ 7 odst. 7 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ a další legislativně technické změny provedené v § 7.
K bodu 73

(§ 7 odst. 8)

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. Věcný rozsah příjmů podle § 7 zůstává nezměněn.
„Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je činností, ze které tyto příjmy
plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou aktuálně, ale zda se jedná o
činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla). Obdobným způsobem došlo
v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá činnost“ na „činnost, ze které
plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 74

(§ 7 odst. 9)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních
z příjmů s novým občanským zákoníkem.
K bodu 75

(§ 7 odst. 9)

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 76

(§ 7 odst. 9)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 77

(§ 7 odst. 9)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních
z příjmů s novým občanským zákoníkem.
K bodu 78

(§ 7 odst. 9)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
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Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 79

(§ 7 odst. 11)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 80

(§ 7 odst. 11)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 81

(§ 7 odst. 12)

Z důvodu zjednodušení se navrhuje ze zákona vypustit výjimky, které omezují poplatníky fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, v možnosti uplatnit jako účetní období
hospodářský rok.
K bodu 82

(§ 7 odst. 13)

Navrhovaná úprava reaguje na zavedení nového institutu společnost, který v novém
občanském zákoníku nahrazuje institut sdružení bez právní subjektivity. Terminologie zákona
o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Pojem „společník“ pak bude
používán pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s
výjimkou situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak
bude pojem společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např.
společník společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 83

(§ 7a odst. 1)

Navržená úprava reaguje na změnu v pojetí účtů v novém občanském zákoníku, kdy již není
rozlišováno mezi běžným a vkladovým účtem (§ 2662 a následující NOZ).
K bodu 84

(§ 7a odst. 1)

Navrhovaná úprava reaguje na zavedení nového institutu společnost, který v novém
občanském zákoníku nahrazuje institut sdružení bez právní subjektivity. Pojem „společník“
pak bude používán pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující
NOZ) (s výjimkou situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací,
pak bude pojem společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost,
např. společník společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 85

(§ 7a odst. 5)

Pro nadbytečnost se zrušuje slovo „právo“ neboť právo je dle NOZ věcí.
K bodu 86

(§ 7a odst. 5)

Navrhuje se zvýšit limit pro podání daňového přiznání v případě, kdy má poplatník sjednanou
paušální daň podle § 7a zákona. Ustanovení § 7a týkající se paušální daně bylo do zákona
doplněno již v r. 2001 s tím, že limit pro podání daňového přiznání pro případ, kdy poplatník
dosáhne dalších zdanitelných příjmů, byl změněn pouze jednou, a to ze 4 000 Kč na
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navrhuje uvedený limit sjednotit s limitem pro podávání daňového přiznání, tj. částkou 15 000
Kč.
K bodu 87

(§ 7b odstavec 1)

Právní úprava navazuje na vymezení majetku a jmění v občanském zákoníku. Jměním se
rozumí souhrn majetku osoby (to znamená všeho, co jí patří) a jejích dluhů.
K bodu 88

(§ 7b odst. 3)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 89

(§ 7b odst. 3)

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 90

(§ 7b odst. 3)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování.
K bodu 91

(§ 7b odst. 3)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 92

(§ 7b odst. 3)

Úpravou § 7b odst. 3 dochází k promítnutí skutečnosti, že stavba (s výjimkou dočasné stavby)
se podle nového občanského zákoníku stává součástí pozemku.
K bodu 93

(§ 7b odst. 3)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 94

(§ 7b odst. 3)

Jde o terminologickou změnu v souvislosti s vymezením věcí v novém občanském zákoníku.
K bodu 95

(§ 7b odst. 3)

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení s terminologií nového občanského zákoníku,
který nahrazuje pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 96

(§ 7b odst. 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
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(§ 7b odst. 5)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a
poplatků.
K bodu 98

(§ 8 odst. 1 písm. a))

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 99

(§ 8 odst. 1 písm. b))

Navrhovaná úprava reaguje na znění občanského zákoníku, který nově stanoví, že tichý
společník není povinen doplnit svůj vklad snížený o podíly na ztrátách do původní výše.
K bodu 100

(§ 8 odst. 1 písm. c))

Navrhovaná úprava navazuje na zrušení institutu běžného účtu v soukromém právu, který je
nahrazen pojmem účet, resp. platební a jiný než platební účet. Zároveň reaguje na stávající
znění zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který sice
upravuje tzv. poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, avšak neumožňuje mu úročení
vkladů.
K bodu 101

(§ 8 odst. 1 písm. d))

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení pojmů s novým občanským zákoníkem (viz
§ 2680 NOZ).
K bodu 102

(§ 8 odst. 1 písm. g))

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 103

(§ 8 odst. 1 písm. g))

Navržená úprava navazuje na zrušení institutu běžného účtu v soukromém právu, který je
nahrazen pojmem účet, resp. platební a jiný než platební účet.
K bodu 104

(§ 8 odst. 1 písm. g))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva. § 1 odst. 1 ZOK vymezuje obchodní
korporace jako obchodní společnosti a družstva.
Ohledně personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211).
V případě obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
Dále navržená úprava navazuje na zrušení institutu běžného účtu v soukromém právu, který je
nahrazen pojmem účet, resp. platební a jiný než platební účet.
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(§ 8 odst. 1 písm. i)

Navrhovaná úprava navazuje na nový institut soukromého práva - svěřenský fond. Pro účely
zákona o daních z příjmů bude příjem ze zisku po zdanění svěřenského fondu, u poplatníků,
na které se nebude vztahovat osvobození podle § 4a odst. 1 písm. k), zdaněn jako příjem
z kapitálového majetku.
K bodu 106

(§ 8 odst. 2)

Z důvodu zjednodušení se navrhuje sjednotit způsob zdanění příjmů z prodeje předkupního
práva na cenné papíry. Příjem z kupní opce bude příjmem podle § 7 nebo § 10 zákona tak, jak
je tomu i v případě prodejní opce.
K bodu 107

(§ 8 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 8 odst. 2.
K bodu 108

(§ 8 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 8 odst. 2 (zrušením
§ 8 odst. 2 písm. b)).
K bodu 109

(§ 8 odst. 6)

Navrhovaná úprava navazuje na transformaci penzijních fondů na penzijní společnosti a
transformované fondy, která proběhla k 1. 1. 2013. Původní penzijní fondy přestaly existovat,
a proto se tento pojem v ustanovení ruší.
K bodu 110

(nadpis § 9)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 111

(§ 9 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 112

(§ 9 odst. 1 písm. a))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
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se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
Vzhledem k v právu používanému výkladovému principu od většího k menšímu (a maiori ad
minus), podle kterého platí-li něco pro celek, pak to tím spíš platí i pro část, došlo k vypuštění
výslovné zmínky o částech nemovité věci a části bytu.
K bodu 113

(§ 9 odst. 1 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 114

(§ 9 odst. 2)

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 115

(§ 9 odst. 3)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 116

(§ 9 odst. 3)

Dochází ke sjednocení terminologie s terminologií používanou novým občanským
zákoníkem.
K bodu 117

(§ 9 odst. 5)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
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(§ 9 odst. 6)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 119

(§ 9 odst. 6)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 120

(§ 9 odst. 7)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak.
V případě pachtu obchodního závodu je zvláštní ustanovení nezbytné, protože obchodní
závod je podle občanského zákoníku možné pouze propachtovat a nikoli pronajmout (srovnej
§ 2349 a následující NOZ). Vzhledem k neexistenci nájmu obchodního závodu je tak
v ustanoveních upravujících podle účinné právní úpravy nájem podniku nutné tento pojem
nahradit pojmem pacht obchodního závodu a dalšími navazujícími pojmy.
K bodu 121

(§ 9 odst. 7 písm. a))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 122

(§ 9 odst. 7 písm. a))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak.
V případě pachtu obchodního závodu je zvláštní ustanovení nezbytné, protože obchodní
závod je podle občanského zákoníku možné pouze propachtovat a nikoli pronajmout (srovnej
§ 2349 a následující NOZ). Vzhledem k neexistenci nájmu obchodního závodu je tak
v ustanoveních upravujících podle účinné právní úpravy nájem podniku nutné tento pojem
nahradit pojmem pacht obchodního závodu a dalšími navazujícími pojmy.
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(§ 9 odst. 7 písm. b))

Jedná se sjednocení terminologie v zákoně o daních z příjmů s terminologií používanou
novým občanským zákoníkem.
K bodu 124

(§ 9 odst. 7 písm. b))

Ustanovení provádí terminologickou změnu v návaznosti na nový občanský zákoník, kde je
termín „podnik“ nahrazen termínem „obchodní závod“.
K bodu 125

(§ 9 odst. 7 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak.
V případě pachtu obchodního závodu je zvláštní ustanovení nezbytné, protože obchodní
závod je podle občanského zákoníku možné pouze propachtovat a nikoli pronajmout (srovnej
§ 2349 a následující NOZ). Vzhledem k neexistenci nájmu obchodního závodu je tak
v ustanoveních upravujících podle účinné právní úpravy nájem podniku nutné tento pojem
nahradit pojmem pacht obchodního závodu a dalšími navazujícími pojmy.
K bodu 126

(§ 10 odst. 1 písm. a))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
Dále se navrhuje pro právní jistotu poplatníků i správců daně se doplňuje, že příjmy podle
§ 10 odst. 1 písm. a) jsou např. i příjmy z prodeje dřeva z vlastního lesa nebo příjmy z prodeje
ryb z vlastního rybníka. Tato změna navazuje na novou definici příjmů ze samostatné
činnosti, a to konkrétně na § 7 odst. 1 písm. a).
Navrhuje dále se zrušit pojem „samostatně hospodařící rolník“, které již zemědělský zákon
nepoužívá.
K bodu 127

(§ 10 odst. 1 písm. b))

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník a legislativně
technickou úpravu vypouštějící nadbytečný odkaz na ustanovení § 4.
Věcný rozsah ustanovení zůstává zachován. Pod pojmem věc je potřeba vnímat věci movité,
nemovité, cenné papíry, apod. to znamená vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí
(viz § 489 NOZ). Pojem věc zároveň pro účely daní z příjmů zahrnuje také živá zvířata, části
lidského těla i ovladatelné přírodní síly, které se obchodují (§ 21b odst. 1 zákona o daních
z příjmů).

- 276 K bodu 128

(§ 10 odst. 1 písm. c))

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení terminologie se zákonem o obchodních
korporacích, který nahrazuje dosud užívaný termín práva a povinnosti člena družstva
družstevním podílem. Vzhledem k tomu, že majetkový podíl na transformovaném družstvu
podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je podílem představujícím práva a
povinnosti člena družstva plynoucí mu z členství v družstvu (§ 595 odst. 1 ZOK), stala se
výslovná zmínka majetkového podílu v transformovaném družstvu, vzhledem k nové
terminologii zákona o obchodních korporacích, nadbytečnou.
Dále se vypouští nadbytečný odkaz na ustanovení § 4.
K bodu 129

(§ 10 odst. 1 písm. e))

Jedná se o legislativně technickou úpravu vypouštějící nadbytečný odkaz na ustanovení § 4 a
legislativně technickou úpravu v souvislosti se zrušením občanského zákoníku.
K bodu 130

(§ 10 odst. 1 písm. f))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva. § 1 odst. 1 ZOK vymezuje obchodní
korporace jako obchodní společnosti a družstva.
Ohledně personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V
případě obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným může být podle § 137 zákona o
obchodních korporacích představován kmenovým listem, který je cenným papírem na řad (§
137 odst. 3 ZOK). Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů hovoří o podílu člena obchodní
korporace, myslí se i takový podíl, který je vyjádřen kmenovým listem, pokud není uvedeno
jinak. Pokud je pro podíl, který je představován kmenovým listem, v zákoně stanoven režim,
jenž se od obecného režimu podílů v korporaci, resp. ve společnosti s ručením omezeným,
nebo režimu jiných cenných papírů, liší, je tato skutečnost v zákoně vyjádřena výslovně.
K bodu 131

(§ 10 odst. 1 písm. g))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva. § 1 odst. 1 ZOK vymezuje obchodní
korporace jako obchodní společnosti a družstva.
Ohledně personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211).
V případě obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
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situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 132

(§ 10 odst. 1 písm. h))

Jedná se o legislativně technickou úpravu vypouštějící nadbytečný odkaz na ustanovení § 10
odst. 3 a § 4.
K bodu 133

(§ 10 odst. 1 písm. ch))

Jedná se o legislativně technickou úpravu vypouštějící nadbytečný odkaz na ustanovení § 4.
K bodu 134

(§ 10 odst. 1 písm. k))

Jedná se o legislativně-technickou úpravu reagující na zrušení zákona č. 37/2004 Sb., o
pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s přijetím nového občanského
zákoníku (§ 2865 odst. 2) a zároveň vypouštějící nadbytečný odkaz na ustanovení § 4.
K bodu 135

(§ 10 odst. 1 písm. l) až n))

Mezi ostatní příjmy demonstrativně vyjmenované v § 10 zákona o daních z příjmů se
doplňuje zdanění nového soukromoprávního institutu výměnku.
V novém občanském zákoníku byl dále zaveden institut svěřenského fondu. Pro účely zákona
o daních z příjmů je těmto fondům přiznáno postavení poplatníka daně z příjmů právnických
osob, obdobně jako je tomu u podílových investičních fondů. Veškerá práva a povinnosti za
ně vykonává svěřenský správce, jehož příjem bude zdaněn jako příjem z jiné samostatné
výdělečné činnosti podle § 7 zákona. Bude-li mít obmyšlený nebo zakladatel příjem ze
svěřenského fondu, jde o zdanitelný příjem podle § 10 zákona s navrhovanou výjimkou
(osvobození od daně podle § 10 odst. 3 zákona).
Příjmy z titulu dědění a darování, které jsou nově předmětem daně z příjmů, jsou vymezeny
jako ostatní příjmy podle § 10 zákona – tzv. bezúplatné příjmy, pokud nejde o příjmy podle
§ 6, tj. zejména dary zaměstnanci od zaměstnavatele nebo o příjmy podle § 7, například dary
podnikateli a osobě s příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti v souvislosti s jejich
činností. Bezúplatným příjmem je nejen příjem z darovací smlouvy, ale i jiný majetkový
prospěch (obdobně jako je tomu v případě současné daně darovací) spočívající jednak v tom,
že se majetek poplatníka zvýší, nebo v tom, že se výše jeho majetku nezmění a určité
majetkové hodnoty ušetří.
Bezúplatným příjmem je též příjem ze společenské úsluhy (§ 2055 NOZ). Občanský zákoník
stanoví, že plnění ze společenské úsluhy není darováním, je-li z chování stran zřejmé, že se
nechtějí smluvně vázat.
K bodu 136

(§ 10 odst. 2)

Jde o terminologickou změnu navazující na úpravu nového občanského zákoníku, který
důsledně rozlišuje mezi pojmy „doba“ a „lhůta“.
K bodu 137

(§ 10 odst. 3 písm. d))

Navrhuje se v zákoně o daních z příjmů upravit osvobození příjmů z titulu darování. Právní
úprava navazuje na úpravu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je od daně osvobozeno
darování mezi osobami příbuznými, tj. osobami uvedenými v navrhovaném bodě 1 a 2.
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a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 15 000 Kč, tj. na stejnou částku,
jakou zákon o daních z příjmů stanoví pro účely podávání daňového přiznání.
V novém občanském zákoníku byl zaveden institut svěřenského fondu. Pro účely zákona o
daních z příjmů je těmto fondům přiznáno postavení poplatníka daně z příjmů právnických
osob obdobně jako u podílových investičních fondů. Za svěřenský fond vykonává veškerá
práva a povinnosti svěřenský správce. Přijme-li obmyšlený, který je fyzickou osobou, plnění
ze svěřenského fondu, je toto plnění zdanitelným příjmem podle § 10 zákona; výjimku tvoří
případy, kdy k plnění obmyšlenému dochází mezi osobami příbuznými, tj. osobami
uvedenými v bodě 1 a 2 zákona. Pokud se jedná o plnění, které je vyplaceno ze zisku fondu,
navrhuje se tento příjem od daně osvobodit (§ 4a odst. 1 písm. k)) a to proto, že vyplácený
podíl na zisku již byl na úrovni fondu jednou zdaněn a není žádoucí zdanit ho i podruhé na
úrovni příjemce.
K bodu 138

(§ 10 odst. 4)

Pro právní jistotu poplatníků i správců daně se doplňuje, že příjmy podle § 10 odst. 4 jsou
např. i příjmy z prodeje dřeva z vlastního lesa nebo příjmy z prodeje ryb z vlastního rybníka.
K bodu 139

(§ 10 odst. 4)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 140

(§ 10 odst. 5)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 141

(§ 10 odst. 5)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování.
K bodu 142

(§ 10 odst. 5)

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 143

(§ 10 odst. 5)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování.
K bodu 144

(§ 10 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn., není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 145

(§ 10 odst. 5)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
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se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 146

(§ 10 odst. 5)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 147

(§ 10 odst. 5)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 148

(§ 10 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou úpravu vypouštějící nadbytečný odkaz na ustanovení § 4.
K bodu 149

(§ 10 odst. 5)

S ohledem na rušení institutu ručení při zdaňování transakcí s nemovitými věcmi (původní
zákon o dani z převodu nemovitostí je nahrazován zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí)
se pro nadbytečnost vypouští i právní úprava možnosti uplatnění výdaje v podobě zaplacené
daně z převodu nemovitostí na straně prodávajícího. Novou daň z nabytí nemovitých věcí
bude totiž povinen platit kupující, který tuto daň zohlední v daňových výdajích. V tomto
kontextu je třeba zmínit, že daní z nabytí nemovitých věcí může být zdaněno i nabytí
některých věcí movitých, a to zejména podílů v některých obchodních korporacích, jejichž
majetek je tvořen z větší části nemovitými věcmi (tzv. nemovitostní společnosti). Z tohoto
důvodu doplňované ustanovení hovoří o „příjmu z prodeje věci“ nikoliv o „příjmu z prodeje
nemovité věci“. V opačném případě by se jednalo o pojem zužující.
K bodu 150

(§ 10 odst. 5)

Navrhovaná úprava navazuje na oprávnění odvolat dar pro nouzi nebo pro nevděk, jež stanoví
nový občanský zákoník (§ 2068 a následující NOZ). Ustanovení § 10 odst. 5 zákona o daních
z příjmů umožňuje v případě vydání daru původnímu dárci uplatnit jako daňový výdaj úhradu
za zhodnocení daru, a to i v případě, že byla uhrazena v jiném zdaňovacím období, než kdy
dárci plynul příjem z vydání daru. S ohledem na zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné
příjmy“, který mimo jiné zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování, je zde na místě
zmínit, že ponechání slova „dar“ v tomto ustanovení je dáno zavedením institutu „odvolání
daru“ v novém občanském zákoníku.
K bodu 151

(§ 10 odst. 6)

Navrhovaná úprava navazuje na ustanovení § 103 zákona o obchodních korporacích, podle
kterého, připouští-li to společenská smlouva, může společník za podmínek ve společenské
smlouvě určených a se souhlasem všech společníků splnit svou vkladovou povinnost také
provedením nebo prováděním práce nebo poskytnutím nebo poskytováním služby. Zákon o
daních z příjmů cenu vlastní práce jako daňový výdaj neuznává. V případě že by člen
korporace v rámci provedení prací nebo poskytnutí služby dodával například i materiál
(například oprava střechy nemocnice), byla by výdajem prokazatelně doložená hodnota
materiálu.
K bodu 152

(§ 10 odst. 6)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
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(§ 10 odst. 8)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
Ohledně personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211).
V případě obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 154

(§ 10 odst. 8)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 155

(§ 10 odst. 8)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 156

(§ 10 odst. 8)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 157

(§ 10 odst. 8)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 158

(§ 11)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, stávající ustanovení § 11 se přesouvá do
ustanovení § 12.
K bodu 159

(§ 12)

Navrhovaná úprava, která je blokací paušálních výdajů, reaguje na zavedení nového institutu
společnost, který v novém občanském zákoníku nahrazuje institut sdružení bez právní
subjektivity, a nového institutu společenství jmění (§ 1236 a následující NOZ). Společenství
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právních skutečností (například společenství jmění při vypořádání společného jmění manželů
při zániku manželství). Na rozdíl od spoluvlastnictví, ve kterém se poměr spoluvlastníků
odvozuje od vztahu k věci, je společenství jmění poměrem osob, které je na existenci věci
nezávislé (například nezaniká zánikem věci).
Z hlediska daně z příjmů fyzických osob nachází společenství jmění uplatnění především při
zániku společného jmění manželů, kdy v době, kdy společné jmění manželů zaniklo, je
zrušeno nebo je zúžen jeho rozsah a dosud nedošlo k jeho vypořádání, není zřejmé, kterému
z manželů jaký konkrétní majetek bude náležet. Další uplatnění nachází tento institut
v případě řady smluv, typicky ze smlouvy, kterou se zakládá společnost, nebo ze smlouvy, na
jejímž základě věřitelé likvidované obchodní společnosti převezmou likvidační podstatu, dále
pak i u smluv nepojmenovaných. Při vypořádání společného jmění manželů v souvislosti se
zánikem společenství jmění se postupuje podle § 3 odst. 4 zákona.
K bodu 160

(§ 13)

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ a další legislativně technické změny provedené v § 7.
V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 161

(§ 13)

Vzhledem k tomu, že z daného ustanovení je i bez výslovného odkazu na § 35c a § 35d
zřejmé, jaké daňové zvýhodnění je zde myšleno, byly oba odkazy pro nadbytečnost
vypuštěny.
K bodu 162

(§ 15 odst. 1)

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů se rozšiřuje možnost
uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě odpočtu od základu daně i na další
bezúplatná plnění.
Dále zákon o daních z příjmů navazuje na právní úpravu tzv. „veřejné prospěšnosti“, která
bude kodifikována v zákonu o veřejné prospěšnosti. Proto současný výčet účelů a činností, na
které lze v režimu odpočtu od základu daně poskytovat dary nahrazuje univerzálním textem
veřejně prospěšných činností, jejichž okruh příkladmo uvádí návrh zákona o statusu veřejné
prospěšnosti s akcentem na získání statusu veřejné prospěšnosti u poplatníků, kteří jej budou
moci při splnění zákonem stanoveným podmínek získat. Z definice podmínek pro získání
statusu veřejné prospěšnosti vyplývá, že požadované úkony a informace nezakládají finanční
nároky bránící získání statusu. Vazba na veřejnou prospěšnost, resp., status veřejné
prospěšnosti by měla napomoci čištění systému a eliminovat tak poskytování darů pro
účelově založené poplatníky s cílem daňové optimalizace. Tento zákon navazuje na
ustanovení § 146 až 150 NOZ.
Navrhuje se, aby poplatníci poskytující dary měli možnost uplatnit odpočet hodnoty darů od
základu daně v případě, že dar poskytli veřejně prospěšnému poplatníkovi, který nabyl status
veřejné prospěšnosti na základě zákona o veřejné prospěšnosti nebo jsou veřejně prospěšní
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prospěšnou činnost jako svou hlavní činnost. Z toho vyplývá, že např. o dary poskytnuté
různým spolkům, které nebudou disponovat statusem veřejné prospěšnosti, nebude možné
snižovat základ daně z příjmů.
Pro umožnění odpočtu hodnoty poskytnutého daru je rozhodující podmínka, že poplatník,
kterému je dar poskytnutý, je veřejně prospěšný poplatník v okamžiku poskytnutí daru.
K bodu 163

(§15 odst. 1)

Změna reaguje na zrušení vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení, novelou zákona č. 329/2011Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, ve znění pozdějších předpisů, kdy část ustanovení § 15 odst. 1 týkající se hodnoty
bezúplatného plnění na rehabilitační a kompenzační pomůcky odkazující na § 33 této
vyhlášky se tak stala obsoletní. Navrhuje se proto právní úprava, která vychází z novelizované
právní úpravy zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, podle které bude možné jako nezdanitelnou část základu daně uplatnit hodnotu
bezúplatného plnění na zvláštní pomůcky podle tohoto zákona, a to nadále nejvýše do částky
nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu.
K bodu 164

(§15 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která terminologicky upravuje znění zákona o
daních z příjmů dle textace zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákona na ochranu zvířat
proti týrání.
K bodu 165

(§ 15 odst. 1)

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů se rozšiřuje možnost
uplatnění nezdanitelné části základu daně i na další bezúplatná plnění.
K bodu 166

(§ 15 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění používání spojení „stát
Evropské unie“. V současné právní úpravě je v daňových zákonech používáno často spojení
„Česká republika nebo členský stát Evropské unie“, které není zcela logické. Z tohoto důvodu
se napříč daňovými zákony provádí změna, která Českou republiku již v právní normě
nevyčleňuje mimo spojení „stát Evropské unie“.
K bodu 167

(§ 15 odst. 1)

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů se rozšiřuje možnost
uplatnění nezdanitelné části základu daně i na další bezúplatná plnění.
K bodu 168

(§ 15 odst. 1)

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů se rozšiřuje možnost
uplatnění nezdanitelné části základu daně i na další bezúplatná plnění.
K bodu 169

(§ 15 odst. 1)

Daná úprava vychází ze snahy unifikovat některá spojení napříč daňovými zákony. Zákon o
DPH totiž pracuje se spojením „jiný členský stát Evropské unie“, ale tato norma není v
některých případech ve smyslu „jiný stát než Česká republika“, ale jiný stát než stát, o kterém
dané ustanovení předtím pojednává. V tomto kontextu vyvstala potřeba upřesnit spojení „jiný
členský stát Evropské unie“, aby byl výklad vždy jasný. Tato změna se uskutečňuje napříč
daňovými zákony. Jedná se o legislativně technickou úpravu bez záměru ovlivnit věcné
daňové řešení.
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(§ 15 odst. 1)

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů se rozšiřuje možnost
uplatnění nezdanitelné části základu daně i na další bezúplatná plnění.
K bodu 171

(§ 15 odst. 1)

Navrhovaná úprava by měla zamezit účelovému poskytování darů spolkům a pobočným
spolkům, jejichž členy jsou zejména osoby blízké poskytovateli daru, tj. tzv. rodinné spolky
pro provozování sportovních aktivit, kdy dar poskytuje osoba samostatně výdělečně činná
nebo kapitálová společnost, kterou vlastní osoby blízké k okruhu členů spolku, stejně jako
v případě darů soukromým školám nebo zdravotnickým zařízením, kde dar může nahradit
například placení školného nebo úhradu za poskytnutou zdravotní péči. Existenci takového
chování poplatníků potvrzují mj. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 107/200453 ze dne 10.11.2005, č.j. 1 Afs 11/2010-94 ze dne 13.5.2010 a 1 Afs 10/2012-38 ze dne
7.3.2012 a smyslem návrhu je takovému chování předcházet. Obdobně nebude umožněn
odpočet v případě darů pro nadace založené zakladatelem k podpoře osob blízkých - tzv.
rodinné nadace. U poplatníků se statusem veřejné prospěšnosti bude možné zpochybnění
učinit pouze na základě důkazů ze strany správce daně, což by mělo eliminovat obavy
potencionálních dárců poskytujících dary poplatníkům se statusem veřejné prospěšnosti, což
by současně mělo podpořit zájem o získání statusu veřejné prospěšnosti. Pro umožnění
odpočtu hodnoty poskytnutého daru je rozhodující podmínka, že poplatník, kterému je dar
poskytnutý, je veřejně prospěšný poplatník v okamžiku poskytnutí daru a má v okamžiku
poskytnutí daru status veřejné prospěšnosti.
K bodu 172

(§ 15 odst. 2)

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů se rozšiřuje možnost
uplatnění nezdanitelné části základu daně i na další bezúplatná plnění.
K bodu 173

(§ 15 odst. 3 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologické sjednocení pojmu banka upravené v § 21e odst. 1 zákona.
K bodu 174

(§ 15 odst. 3 úvodní část ustanovení)

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
K bodu 175

(§ 15 odst. 3 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 176

(§ 15 odst. 3 úvodní část ustanovení)

Navrhuje se nahradit pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná, pojmem „nájem“.
Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 177

(§ 15 odst. 3 písm. a))

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
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(§ 15 odst. 3 písm. c))

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
Změna nastává pouze v bodě 4, body 1 až 3 přebírají dosavadní úpravu v zákoně o daních
z příjmů.
K bodu 179

(§ 15 odst. 3 písm. d))

Nový občanský zákoník používá pro označení personálního obsazení právnické osoby pojem
„člen“. Toto se dá dovodit např. z ustanovení § 141 odst. 1 a 2 NOZ.
Vzhledem k tomu se vypouští označení společník, které je pouze podmnožinou pojmu „člen“.
K bodu 180

(§ 15 odst. 3 písm. e))

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
K bodu 181

(§ 15 odst. 3 písm. f))

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 182

(§ 15 odst. 3 písm. f))

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
K bodu 183

(§ 15 odst. 3 písm. g))

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení pojmů přijatých zákonem o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Právní úprava členských práv a povinností podle zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nahrazena institutem družstevního
podílu. Podíl v obchodní korporaci zahrnuje nejen podíl v obchodní společnosti ale i podíl
v družstvu, resp. družstevní podíl.
K bodu 184

(§ 15 odst. 3 písm. h))

Cílem navrhované úpravy je sjednotit pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s pojmy
přijatými novým občanským zákoníkem, který nahrazuje pojem půjčka pojmem zápůjčka.
K bodu 185

(§ 15 odst. 3 písm. h))

Z důvodů právní jistoty poplatníků i správců daně se navrhuje doplnit, že i v případě splácení
úvěru nebo půjčky na bytové potřeby uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) až g) musí být splněny
podmínky pro příslušné bytové potřeby uvedené v § 15 odst. 4.
K bodu 186

(§ 15 odst. 3 závěrečná část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 187

(§ 15 odst. 3 závěrečná část ustanovení)

Označení „pronájem“ je nepřesné zejména v ohledu, že se jako soukromoprávní institut
nepoužívá. V tomto ohledu byl zvolen pojem „nájem“, který dle § 21c odst. 4 zahrnuje krom
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tedy o ryze legislativně technickou úpravu.
K bodu 188

(§ 15 odst. 4)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 189

(§ 15 odst. 4)

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 190

(§ 15 odst. 5 písm. a))

Navrhovaná úprava navazuje na transformaci penzijních fondů na penzijní společnosti a
transformované fondy, která proběhla k 1. 1. 2013. Původní penzijní fondy přestaly existovat,
a proto se tento pojem v ustanovení ruší.
K bodu 191

(§ 15 odst. 9)

Jedná se o úpravu, kterou se z legislativně-technických důvodů přesouvá změna provedená
zákonem č. 458/2011 Sb. do zákona o daních z příjmů. Věcný rozsah, který byl projednán a
schválen v rámci legislativního procesu k zákonu č. 458/2011 Sb. zůstává beze změny.
K bodu 192

(§ 16b)

Zařazení ustanovení o zdaňovacím období na konec hmotněprávních ustanovení odpovídá
obvyklému řazení konstrukčních prvků daně v daňových zákonech. Argumentem pro tuto
legislativně technickou operaci je sjednocení tohoto řazení ve všech daňových zákonech.
K bodu 193

(§ 17 odst. 1 a 2)

Úprava odstavce 1 písm. e) je pouze legislativní a vychází ze záměru sjednotit terminologii
daňových zákonů a navázat na úpravu zákona o účetnictví. Nejedná se tedy o žádnou věcnou
změnu a mezi fondy penzijní společnosti dále patří všechny fondy obhospodařované penzijní
společností tj. fondy druhého i třetího pilíře důchodového spoření včetně transformovaného
fondu.
Navrhovaná úprava v odst. 1 písm. f) reaguje nový institut zavedený novým občanským
zákoníkem – tzv. „svěřenský fond“ (§ 1448 až 1474). Dle ustanovení § 1448 svěřenský fond
vzniká vyčleněním majetku z majetku zakladatele. Svěřenský fond je určen k zakladatelem
stanovenému účelu. Vzhledem k různorodosti účelu, ke kterému bude svěřenský fond
založen, je potřeba zajistit vhodný daňový režim, který by na jednu stranu neomezil možnost
vzniku a rozvoje těchto fondů, ale který by na druhou stranu neotvíral možnost pro nevhodné
daňové plánování. Obecně by měl být dodržen princip daňové neutrality, tj. aby investice
v rámci těchto fondů byla zdaňována ve srovnatelné výši s investicí provedenou individuálně.
Byť svěřenský fond nemá právní subjektivitu, tak zákonem o daních z příjmů je mu přiznáno
postavení poplatníka daně z příjmů (tj. daňová subjektivita) obdobně jako je tomu u
podílových fondů. Navrhuje se, aby svěřenské fondy měly obdobný daňový režim jako běžný
poplatník daně z příjmu právnických osob. To znamená, že vyčlenění majetku do fondu
nebude podléhat zdanění daní z příjmů, zisk z hospodaření s majetkem fondu bude podléhat
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a typu vypláceného plnění. Obmyšlený je osoba (může být fyzická i právnická), ve prospěch
které je fond zřízen (§ 1457 a následující občanského zákoníku). Navrhovaná úprava stanoví,
že pokud obmyšlený přijme plnění ze svěřenského fondu, je toto plnění z pohledu zákona o
daních z příjmů zdanitelným příjmem.
Pokud bude svěřenský fond založen podle nového zákona o investičních společnostech a
investičních fondech a splní parametry základního investičního fondu (§ 21f), bude tomu
odpovídat i jeho daňový režim. V běžnější situaci, kdy svěřenský fond nebude splňovat
podmínky základního investičního fondu, bude příjem fondu průběžně zdaňován běžnou
sazbou daně z příjmů právnických osob a podle nově navrženého ustanovení § 19a odst. 1
písm. k) upravujícího osvobození dividendových příjmů bude plnění ze zisku po zdanění od
daně osvobozeno. Toto osvobození vychází ze záměru vyloučit dvojí ekonomické zdanění
zisku, protože vyplácený podíl na zisku již byl na úrovni fondu jednou zdaněn a není žádoucí
ho zdanit i podruhé na úrovni příjemce.
Jiná situace je v případě, že fond vyplácí plnění, které není podílem na zisku, ale je částí
původně vloženého majetku nebo majetku, který byl do fondu vložen smlouvou. V tomto
případě se jedná o příjem, který je srovnatelný s darem, resp. s dědictvím (zakladatel či další
přispěvovatel bezúplatně vložil část svého majetku do fondu a tento majetek je nyní předán
bezúplatně obmyšlenému). Proto i při zdanění tohoto příjmu se bude postupovat stejně jako u
zdaňování darů, resp. dědictví.
Stejným způsobem jako při výplatě plnění bude postupováno i v případě zániku svěřenského
fondu, kdy svěřenský správce vydá zbylý majetek fondu tomu, kdo na něj má podle statutu
fondu právo.
Veškerá práva a povinnosti vykonává za svěřenský fond svěřenský správce.
Pro komplexní postižení všech forem poplatníků, kde u nerezidentů se jejich označení nemusí
krýt s terminologií právních předpisů platných v ČR, se pro zbytkovou podmnožinu navrhuje
označení jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena,
poplatníkem.
V odstavci 2 se zavádí pojmy „daňový rezident České republiky“ a „daňový nerezident“,
které jsou definovány v § 17 odst. 3 zákona (daňový rezident České republiky) a v § 17 odst.
4 (daňový nerezident). Takové vymezení umožní používání pojmů jednak v rámci zákona o
daních z příjmů (namísto odkazování na příslušná ustanovení zákona), ale též v jiných
právních předpisech napříč celým právním řádem.
Ustanovení, jímž se od daně z příjmů právnických osob osvobozuje ústřední banka České
republiky, je přesunuto do § 19 upravujícího osvobození.
K bodu 194

(§ 17 odst. 3)

Zavádí se pojem „daňový rezident České republiky“, který je možné v kontextu daně z příjmů
právnických osob použít namísto dosud užívaného označení „poplatník podle § 17 odst. 3“ a
zároveň je pojmem použitelným i v jiných právních předpisech.
K bodu 195

(§ 17 odst. 3 poslední věta)

Podílové fondy, fondy penzijní společnosti a nově i svěřenské fondy jsou poplatníci, kteří
nemají právní osobnost, a nelze tedy u nich jednoznačně určit jejich sídlo. Proto toto
ustanovení stanoví, že pokud jsou tito poplatníci založeni nebo zřízeni podle právních
předpisů platných na území České republiky, mají na tomto území své sídlo a jsou považováni
za daňové rezidenty České republiky.
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(§ 17 odst. 4)

Zavádí se pojem „daňový nerezident“, který je možné v kontextu daně z příjmů právnických
osob použít namísto dosud užívaného označení „poplatník podle § 17 odst. 4“ a zároveň je
pojmem použitelným i v jiných právních předpisech.
K bodu 197

(§ 17a)

Ke zrušení dosavadního § 17a: Tato změna navazuje na vymezení zdaňovacího období
v novém ustanovení § 21a zákona. Obdobné ustanovení v § 17a je nadbytečné. Proto je v
§ 17a navržena nová úprava, která vymezuje veřejně prospěšného poplatníka. Záměrem je
využít § 146 a násl. nového občanského zákoníku, které upravují veřejnou prospěšnost.
Vymezení těchto poplatníků v písm. a) tak zahrnuje i nadále spolky (dosud občanská
sdružení) včetně odborových organizací, (pokud budou splňovat podmínky veřejně prospěšné
činnosti, tj. činnost poskytována za stejných podmínek pro všechny předem neurčeného počtu
příjemců z řad veřejnosti), politické strany, registrované církve a náboženské společnosti,
včetně evidovaných právnických osob církví a náboženských společností, fundace (nadace, a
to i smíšené a nadační fondy s výjimkou tzv. rodinných nadací, které jsou zřízeny za účelem
podpory osob zakladateli blízkých, což nenaplňuje základní znaky veřejné prospěšnosti),
veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle školského
zákona a nový pojem „ústav“. Současné obecně prospěšné společnosti se i nadále budou řídit
dosavadními předpisy (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech). Obecně
prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci či nadační fond.
Nově však vzniknout obecně prospěšná společnost nemůže.
V důsledku vazby na institut veřejné prospěšnosti došlo k některým změnám v současném
vymezení poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, kteří by nově neměli čerpat
daňové benefity ve formě snížení základu daně podle § 20 odst. 7, resp. obdržené dary by
neměli možnost dárci odečítat od základu daně podle § 20 odst. 8. Naopak zahrnutí
obchodních korporací se statusem veřejné prospěšnosti zajistí, aby i nadále dary poskytované
např. zdravotnickým zařízením v postavení a.s. nebo s.r.o. bylo možné u dárců odečítat od
základu daně z příjmů.
Ustanovení § 17a odst. 3 tak vyjmenovává poplatníky, kteří nespadají mezi veřejně prospěšné
poplatníky z důvodu, že nesplňují podmínky stanovené návrhem zákona o statusu veřejné
prospěšnosti, protože účel, za kterým byli založeni, není účelem veřejně prospěšným nebo
činnost není poskytována pro předem neomezený počet příjemců. Jedná se zejména o
obchodní korporace bez statusu veřejné prospěšnosti, poplatníky, kteří jsou založeni za
účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, Svaz českých a moravských
spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz českých a
moravských bytových družstev nebo Svaz průmyslu a dopravy, Českou televizi, Český
rozhlas, Českou tiskovou kancelář, profesní komory s povinným i nepovinným členstvím a
zájmová sdružení právnických osob, u nichž jsou členské příspěvky zdaňovány a členové je
mají daňově uznatelné nebo zdravotní pojišťovny. Výčet poplatníků, kteří nejsou veřejně
prospěšnými, je speciálním ustanovením vůči ustanovení odstavce 1. Jedná se převážně o
poplatníky, kteří představují střešní organizace běžných podnikatelských subjektů, a proto
není odůvodněné jim poskytovat daňové benefity. Tento přístup dále podporuje skutečnost, že
u nich jsou předmětem daně veškeré příjmy s uplatněním tzv. „širokého základu daně“, pokud
zákon nestanoví systémovou výjimku jako v případě zdravotních pojišťoven nebo
společenství vlastníků jednotek. Nově nebudou veřejně prospěšnými poplatníky, byť jsou
dosud považovány za neziskové poplatníky, společenství vlastníků jednotek, které svojí
logickou uzavřeností nemohou naplnit veřejnou prospěšnost. Negativní vymezení veřejně
prospěšných poplatníků (dříve tzv. neziskových poplatníků) je důležité pro aplikaci § 20 odst.
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pro zachování kontinuity právní úpravy a vyloučení případných pochybností se výslovně
navrhuje uvést, že veřejně prospěšným poplatníkem je organizační složka státu, obec, kraj,
dobrovolný svazek obcí, Regionální rada regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a státní
fondy, což má význam zejména pro případné poskytování darů těmto poplatníkům, které i
nadále bude možné odečítat od základu daně. Přitom tato skupina poplatníků je
charakteristická tím, že je veřejně prospěšná již ze své podstaty, a proto nebude podrobena
proceduře získání statusu veřejné prospěšnosti.
K bodu 198

(Nadpis § 18)

V souvislosti s vyčleněním ustanovení o neziskových organizacích, které nově nahradí pojem
veřejně prospěšný poplatník, do § 17a a o osobních společnostech do nových § 18a resp.
§ 18b, se mění název dosavadního § 18, který bude nově upravovat obecná ustanovení o
předmětu daně. Ustanovení § 18a a § 18b jsou vůči těmto ustanovením speciální, to znamená
subjekty, které podléhají ustanovením § 18a a § 18b, použijí obecnou úpravu podle § 18 a
zároveň speciální úpravu obsaženou v § 18a nebo § 18b.
K bodu 199

(§ 18 odst. 1)

Navrhovaná změna souvisí s úpravou § 23 odst. 1 (viz odůvodnění k § 23 odst. 1).
K bodu 200

(§ 18 odst. 2 písm. a))

V souvislosti s inkorporací daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů byl vytvořen
nový režim zdaňování příjmů z darů a z dědictví. V souvislosti s tím je nutné v ustanovení
§ 18 odst. 2 písm. a) zrušit úpravu vylučující tyto příjmy z předmětu daně z příjmů.
Dosavadní vzájemný vztah daně z příjmů a daně darovací byl řešen v ustanovení § 6 odst. 4
zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, vylučujícím z předmětu daně darovací bezúplatná nabytí majetku, která
jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů. Přijaté dary ve formě věci nemovité, movité
anebo majetkového práva (s výjimkou z nich plynoucích příjmů) nebyly předmětem daně
z příjmů, ale daně darovací podle výše uvedeného zákona, který dále upravoval relativně
širokou škálu možností osvobození (to se týkalo i obchodních společností, neboť byl kladen
důraz na účel daru, nikoliv právní formu příjemce daru).
Přijatý dar, včetně peněžního, je nově předmětem daně z příjmů. Přijatý dar ovlivní výsledek
hospodaření podle způsobu jeho zaúčtování, buď prostřednictvím výnosů, nebo v případě
rozvahového účtování darů bude o částku daru výsledek hospodaření zvýšen podle úpravy
navržené v ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 s výjimkou darů, které jsou osvobozeny od
daně a s výjimkou účelově poskytnutých darů na pořízení hmotného majetku. Rozsah
osvobození je nově upraven v ustanovení § 19b zákona.
Navrhovaná právní úprava dále umožní odstranit dosavadní daňovou distorzi spočívající v
rozdílném uplatňování daňových odpisů v případě darovaného hmotného majetku
vyloučeného z odpisování podle ustanovení § 27 písm. ch) zákona o daních z příjmů
(bezúplatně nabytý majetek, který byl předmětem daně darovací, ale jeho nabytí bylo od daně
darovací osvobozeno) a v případě přijatého peněžního daru osvobozeného od darovací daně s
následným pořízením hmotného majetku, kdy je možno daňové odpisy u takto pořízeného
hmotného majetku podle platné úpravy uplatňovat.
K bodu 201

(§ 18 odst. 2 písm. e) až h))

Právní úprava navazuje na navrhovanou úpravu v § 17 odst. 1 písm. f) a stanoví, že vklad
majetku do svěřenského fondu není považován za zdanitelný příjem svěřenského fondu. Tyto
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nepodléhají zdanění.
V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů je v celém
zákoně zaveden nový pojem „bezúplatný příjem“, který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu
dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění. K vyloučení
pochybností o tom, že pro účely zákona o daních z příjmů se nezvyšuje u poplatníka, který je
právnickou osobou, základ daně o tzv. jiný majetkový prospěch, který byl předmětem daně
darovací, navrhuje se jednoznačně stanovit, že předmětem daně z příjmů není „výhoda“ při
bezúročné zápůjčce, při výpůjčce a výprose spočívající v neposkytnutí protiplnění. Obdobná
úprava je provedena u daně z příjmů fyzických osob.
Ustanovení § 18 odst. 2 písm. g) upravuje předmět daně u zdravotní pojišťovny v intencích
platné právní úpravy. Zdravotní pojišťovna nenaplňuje znaky veřejné prospěšnosti, a proto
nově nebude zahrnuta do skupiny veřejně prospěšných poplatníků (dříve neziskových
poplatníků).
Společenství vlastníků jednotek nově také nebude považováno za veřejně prospěšného
poplatníka (dříve tzv. neziskového poplatníka), nebude tak moci snižovat případný základ
daně o určené částky, tedy využívat režim daňové výhody primárně cílené na poplatníky se
statusem veřejné prospěšnosti. Aby však nemuselo společenství vlastníků jednotek podávat
daňové přiznání i v situaci, kdy nevykáže základ daně, navrhuje se jednoznačně určit, že
dotace, úhrady nákladů na správu domu a pozemku od vlastníků jednotek a úhrady za plnění
spojená s užíváním bytu a nebytových prostor nejsou u společenství vlastníků jednotek
předmětem daně z příjmů.
V návaznosti na tuto úpravu se navrhuje v § 36 odst. 9 doplnit, že úrokový příjem z účtu u
společenství vlastníků jednotek bude podléhat zvláštní sazbě daně a v § 38mb, který
nahrazuje dosavadní úpravu v § 38m odst. 7 uvést, že pokud společenství vlastníků jednotek
má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, případně příjmy od daně osvobozené nebo
podléhající srážkové dani, nemusí podávat daňové přiznání. Navrhovaná úprava, tak s
výjimkou možnosti snížit základ daně jako veřejně prospěšní poplatníci, dříve tzv. neziskoví
poplatníci, by měla zachovat v ostatních povinnostech společenství vlastníků jednotek
dosavadní režim, který eliminuje zbytečnou administrativu s podáváním daňových přiznání
bez vykázání daňové povinnosti.
K bodu 202

(§ 18 odst. 3 až 15)

Dosavadní právní úprava obsažená v odstavcích 3 až 15 se přesouvá do nových § 18a a § 18b.
Cílem tohoto legislativního řešení je dosažení větší přehlednosti a lepší orientace v textu
zákona, zejména díky užívání kratších paragrafů.
K bodu 203

(§ 18a a § 18b)

V souvislosti s vyčleněním ustanovení o neziskových organizacích nově označených jako
veřejně prospěšní poplatníci a o osobních společnostech do nových § 18a, resp. 18b se mění
název dosavadního § 18, který bude nově upravovat obecná ustanovení o předmětu daně.
Ustanovení § 18a a § 18b jsou vůči těmto ustanovením speciální, tj. subjekty, které
ustanovením § 18a a § 18b podléhají, použijí obecnou úpravu dle § 18 a zároveň speciální
úpravu obsaženou v § 18a nebo § 18b.
Ustanovením § 18a se navrhuje úprava pro neziskové poplatníky, kteří jsou nově označeni
jako veřejně prospěšní poplatníci. Tímto ustanovením se provádějí jednak terminologické
změny v NOZ, který zavádí nové pojmy, názvy pro neziskové poplatníky, například „spolek,
fundace, ústav“ a jednak změny týkající se předmětu daně pro vybrané neziskové poplatníky.
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vymezení příjmů v § 18 odst. 4, které nejsou u neziskových poplatníků – nově veřejně
prospěšných poplatníků předmětem daně, rozvádí pro přehlednost do více písmen, tak i
věcnou změnu. O věcnou změnu se jedná ve vymezení příjmů, které nejsou předmětem daně,
a to v případě úroků z běžného účtu, které se navrhuje nově podrobit dani. Nový občanský
zákoník již nepracuje s termínem běžný účet, ale pouze účet, a je velmi složité vymezit obsah
účtu srovnatelného s dosud používaným běžným účtem, a proto se navrhuje úroky z účtu, tj.
jak srovnatelného s dosavadním běžným účtem, tak ale i např. z vkladového, spořícího
případně dalšího obdobného účtu zdaňovat srážkovou daní, což obsahuje navrhovaná úprava
v § 36 odst. 9. Uplatnění srážkové daně na tento druh příjmů se bude týkat pouze veřejně
prospěšných poplatníků s tzv. úzkým základem daně a u těchto poplatníků zajistí, aby neměli
stejně jako dosud podle § 38m odst. 7 (nově § 38mb) povinnost podávat daňové přiznání.
Navrhovaná úprava tak v žádném případě nezakládá zvýšenou administrativu na straně těchto
poplatníků ani správců daně. Ta může být přenesena na stranu bank, které budou mít
povinnost daň srazit a odvést. Vzhledem k tomu, že tento režim výběru daně u úrokových
příjmů je dlouhodobě uplatňován u fyzických osob, zásahy do softwarového vybavení bank
by měly být minimální a zvýšení administrativy na straně bank by se mělo projevit jen ve
velmi omezené míře. Srážková daň u úrokových příjmů nebude však uplatňována u veřejně
prospěšných poplatníků, u nichž jsou předmětem daně veškeré příjmy s výjimkou investičních
dotací, a kteří uplatňují režim tzv. širokého základu daně, neboť úroky u nich budou zdaněny
v obecném základu daně stejně jako u běžných podnikatelských subjektů-právnických osob.
Ustanovení § 18a odst. 2 je legislativně technickou úpravou, která obsahuje současný výčet
příjmů v § 18 odst. 3, které jsou vždy předmětem daně u neziskového poplatníka – nově
veřejně prospěšného poplatníka.
Ustanovení § 18a odst. 3 přebírá současné ustanovení § 18 odst. 6 bez věcné změny s tím, že
se nově používá pojem „veřejně prospěšný poplatník“. V souvislosti se změnou označení
platného ustanovení § 18 odst. 4 písm. a) na nově § 18a odst. 1 je nutné provést také změnu
odkazu. Podle platné i navrhované úpravy tak i nadále dotčení poplatníci budou povinni
sledovat ekonomické výsledky jednotlivých činností v rámci téhož druhu činnosti, aby ztráty
z činností představujících základní poslání nebyly umořovány proti ziskům ze stejných
činností. Tato úprava, byť administrativně náročná, zajišťuje srovnatelné podmínky pro
podnikání. V návaznosti na souběžně připravovaný zákon o veřejné prospěšnosti a statusu
veřejné prospěšnosti se navrhuje, aby poplatníci, kteří získají status veřejné prospěšnosti, toto
klíčování podle jednotlivých činností v rámci téhož druhu činnosti neměli povinnost provádět.
Toto určité zvýhodnění, zejména v oblasti administrativní činnosti, ale i s možným pozitivním
dopadem na celkové disponibilní zdroje těchto poplatníků, by mělo představovat určitý
motivační prvek zájmu o získání statusu veřejné prospěšnosti. Nově nebude mít veřejně
prospěšný poplatník se statusem veřejné prospěšnosti povinnost rozlišovat mezi jednotlivými
druhy činností. Zde je nutné uvést, že na podporu získání statusu veřejné prospěšnosti
prozatím nelze zejména z fiskálních důvodů uvažovat se změnou parametrů při snížení
základu daně veřejně prospěšných poplatníků, které podle platné úpravy činí 30% základu
daně, maximálně však 1 mil. Kč s tím, že u veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných
institucí činí absolutní limit snížení částku 3 mil. Kč.
Ustanovení § 18a odst. 4 přebírá současné ustanovení § 18 odst. 7 bez věcné změny s tím, že
se nově používá pojem „veřejně prospěšný poplatník“.
Ustanovení § 18a odst. 5 upravuje předmět daně neziskových poplatníků, resp. nově veřejně
prospěšných poplatníků s tzv. širokým základem daně, kde se z věcného pohledu navrhují
úpravy u veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a poplatníků
poskytujících zdravotní služby, u nichž budou předmětem daně všechny příjmy (s výjimkou
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příjem z úroků z vkladů na účtu (NOZ již nepoužívá pojem běžný účet). Tato skupina
poplatníků je dále rozšířena o obchodní korporace se statusem veřejné prospěšnosti, obecně
prospěšné společnosti a ústavy. Uvedení poplatníci ke všem zdanitelným příjmům uplatní
daňově uznatelné výdaje/náklady a nebudou mít nadále povinnost klíčovat k příjmům, které
nejsou předmětem daně, související výdaje/náklady, což bylo mj. předmětem judikátu KS
v Brně sp. zn. 31 AF 2/101-58 ze dne 14. července 2010 k daňové uznatelnosti bankovních
poplatků v situaci, kdy úroky z vkladu na běžném účtu u tzv. neziskových poplatníků nejsou
předmětem daně z příjmů. Navržená úprava nebude zakládat ani zvýšení administrativní
zátěže spočívající v navýšení počtu podání daňových přiznání, neboť se jedná o poplatníky,
kteří daňová přiznání standardně podávají.
Důvodem navrhovaných úprav je jednak zjednodušení postupu při zjištění základu daně a tím
i snížení administrativní náročnosti a jednak stanovení srovnatelných daňových režimů pro
poplatníky provozující stejné nebo srovnatelné činnosti, bez ohledu na to, zda je vykonávají
běžné podnikatelské subjekty nebo jako poplatníci, kteří nebyli založeni za účelem podnikání.
Ustanovení § 18b přejímá současná ustanovení § 18 odst. 9, 11 a 12 vymezující předmět daně
z příjmů u veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností. Na
tomto místě je třeba poznamenat, že pokud jde o ustanovení odstavce 2, tak předmětem daně
společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti mají
být příjmy dané obchodní společnosti, nikoliv příjmy společníka z dané obchodní společnosti.
Pokud by se zvolila varianta „příjmy z“, pak by v situacích, kdy není vyplácen podíl na zisku
dané obchodní společnosti, vůbec nenastával jejímu společníkovi předmět daně, což by byl
věcně zcela rozdílný stav oproti dosavadnímu.
K bodu 204

(§ 19 odst. 1 písm. a) bod 2)

Navrhovaná úprava reaguje na zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, kdy zároveň dochází ke sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních
z příjmů s novým občanským zákoníkem, který pojem občanské sdružení nahrazuje pojmem
spolek.
Za spolek je považován i tzv. pobočný spolek podle ustanovení § 228 a násl. NOZ.
Z ustanovení § 228 NOZ totiž vyplývá, že spolek může být buď hlavní, nebo vedlejší. Termín
spolek bez tohoto odlišujícího označení zahrnuje obě dvě kategorie.
K bodu 205

(§ 19 odst. 1 písm. c))

Na základě připomínky Družstevní asociace ČR, že družstevní byt a družstevní nebytový
prostor jsou definovány v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na člena a jeho
majetkovou účast na pořízení bytu (nebytového prostoru) bez ohledu na to, zda jde o fyzickou
nebo právnickou osobu, a nájemné bude stanovováno podle shodných zásad pro všechny
nájemce – členy, kteří se svým členským vkladem podíleli na pořízení bytu (na úrovni
skutečných nákladů - viz § 744 zákona o obchodních korporacích) se navrhuje daňový režim
pro nájemníky fyzické osoby a právnické osoby sjednotit.
Navrhovaná úprava dále reaguje na zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, kdy
zároveň dochází ke sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem, který pojem občanské sdružení již nepoužívá a nově upravuje institut
spolků.
Za spolek je považován i tzv. pobočný spolek podle ustanovení § 228 a násl. NOZ. Z
ustanovení § 228 NOZ totiž vyplývá, že spolek může být buď hlavní, nebo vedlejší. Termín
spolek bez tohoto odlišujícího označení tak zahrnuje obě dvě kategorie.
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(§ 19 odst. 1 písm. d) bod 1)

Navrhovaná úprava navazuje na transformaci penzijních fondů na penzijní společnosti a
transformované fondy, která proběhla k 1. 1. 2013. Původní penzijní fondy přestaly existovat,
a proto se tento pojem v ustanovení ruší.
K bodu 207

(§ 19 odst. 1 písm. h))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 208

(§ 19 odst. 1 písm. m))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy je v důsledku posunu účinnosti zákona č.
458/2011 Sb. na rok 2015 nutné dílčí změny, které jsou v zákoně o daních z příjmů
provedeny, uskutečnit již od 1. ledna 2014.
K bodu 209

(§ 19 odst. 1 písm. o))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy je v důsledku posunu účinnosti zákona č.
458/2011 Sb. na rok 2015 nutné dílčí změny, které jsou v zákoně o daních z příjmů
provedeny, uskutečnit již od 1. ledna 2014.
K bodu 210

(§ 19 odst. 1 písm. r))

Úprava § 19 odst. 1 písm. r) je nejen legislativně technickou, ale i věcnou a sleduje
zjednodušení ustanovení. Podle nového občanského zákoníku se již nebude do veřejného
rejstříku zapisovat složení nadační jistiny. Bylo by tedy nadbytečné rozlišovat různé druhy
příjmů plynoucí z nadační jistiny pro účely jejich zdanění, resp. osvobození od zdanění. Proto
se navrhuje osvobodit od daně z příjmů všechny příjmy z nadační jistiny a příjmy z prodeje
majetku vloženého do nadační jistiny. V případě nadace, která je veřejně prospěšným
poplatníkem, budou všechny výnosy z nadační jistiny osvobozeny od daně z příjmu za
podmínky, že tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace založena (nebo zřízena)
a nejedná se o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem.
K bodu 211

(§ 19 odst. 1 písm. s))

Jedná se o přesunutí právní úpravy osvobození České národní banky z § 17 odst. 2 do § 19,
jehož předmětem je právní úprava osvobození.
K bodu 212

(§ 19 odst. 1 písm. y))

Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s návrhem zákona o statusu veřejné
prospěšnosti.
K bodu 213

(§ 19 odst. 1 písm. ze))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 214

(§ 19 odst. 1 písm. zi))

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
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(§ 19 odst. 1 písm. zi))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 216

(§ 19 odst. 1 písm. zj))

Jde o terminologickou změnu reagující na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích). Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje. Dále se jedná o legislativně technickou změnu v návaznosti na vymezení
pojmu „daňový rezident České republiky v § 17 odst. 3 zákona.
K bodu 217

(§ 19 odst. 1 písm. zk))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
Dále dochází k legislativní úpravě ustanovení a definování pojmu „úvěrový finanční nástroj“.
Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo půjčku, nově zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky,
byly ponechány tyto pojmy.
K bodu 218

(§ 19 odst. 1 písm. zl))

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
K bodu 219

(§ 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 220

(§ 19 odst. 3 písm. a) úvodní část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 221

(§ 19 odst. 3 písm. a) bod 3)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
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(§ 19 odst. 3 písm. b))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 223

(§ 19 odst. 3 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 224

(§ 19 odst. 3 písm. c))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje. Dochází také
k doplnění chybějící čárky.
K bodu 225

(§ 19 odst. 3 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 226

(§ 19 odst. 5 bod 1)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na definování pojmu úvěrový finanční
nástroj v § 19 odst. 1 písm. zk). Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší
výkladové obtíže zejména v situaci, kdy je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli
ve smyslu této legislativní zkratky, ale jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje
použití nového pojmu „úvěrový finanční nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet
institutů zkrácených v platné a účinné právní úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a
jehož použitím v zákoně nebude docházet k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní
zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr nebo půjčku, nově zápůjčku. Tam, kde právní úprava
směřuje pouze na úvěry, nebo půjčky, nově zápůjčky, byly ponechány tyto pojmy.
K bodu 227

(§ 19 odst. 5 bod 2)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na definování pojmu úvěrový finanční
nástroj v § 19 odst. 1 písm. zk). Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší
výkladové obtíže zejména v situaci, kdy je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli
ve smyslu této legislativní zkratky, ale jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje
použití nového pojmu „úvěrový finanční nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet
institutů zkrácených v platné a účinné právní úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a
jehož použitím v zákoně nebude docházet k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní
zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr nebo půjčku, nově zápůjčku. Tam, kde právní úprava
směřuje pouze na úvěry, nebo půjčky, nově zápůjčky, byly ponechány tyto pojmy.
K bodu 228

(§ 19 odst. 5 bod 3)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na definování pojmu úvěrový finanční
nástroj v § 19 odst. 1 písm. zk). Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší
výkladové obtíže zejména v situaci, kdy je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli
ve smyslu této legislativní zkratky, ale jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje
použití nového pojmu „úvěrový finanční nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet
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jehož použitím v zákoně nebude docházet k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní
zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr nebo půjčku, nově zápůjčku. Tam, kde právní úprava
směřuje pouze na úvěry, nebo půjčky, nově zápůjčky, byly ponechány tyto pojmy.
K bodu 229

(§ 19 odst. 5 bod 4)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na definování pojmu úvěrový finanční
nástroj v § 19 odst. 1 písm. zk). Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší
výkladové obtíže zejména v situaci, kdy je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli
ve smyslu této legislativní zkratky, ale jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje
použití nového pojmu „úvěrový finanční nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet
institutů zkrácených v platné a účinné právní úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a
jehož použitím v zákoně nebude docházet k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní
zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr nebo půjčku, nově zápůjčku. Tam, kde právní úprava
směřuje pouze na úvěry, nebo půjčky, nově zápůjčky, byly ponechány tyto pojmy.
K bodu 230

(§ 19 odst. 6)

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 231

(§ 19 odst. 6)

Jde o legislativně-technickou úpravu navazující na definování pojmu úvěrový finanční nástroj
v § 19 odst. 1 písm. zk). Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové
obtíže zejména v situaci, kdy je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu
této legislativní zkratky, ale jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití
nového pojmu „úvěrový finanční nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů
zkrácených v platné a účinné právní úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož
použitím v zákoně nebude docházet k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku
a kdy o samostatné pojmy úvěr nebo půjčku, nově zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje
pouze na úvěry, nebo půjčky, nově zápůjčky, byly ponechány tyto pojmy.
K bodu 232

(§ 19 odst. 7)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 233

(§ 19 odst. 8)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 234

(§ 19 odst. 8)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
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důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 235

(§ 19 odst. 9 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 236

(§ 19 odst. 9 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 237

(§ 19 odst. 9 úvodní část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 238

(§ 19 odst. 9 bod 3)

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 239

(§ 19 odst. 9 bod 3)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 240

(§ 19 odst. 9 bod 4)

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 241

(§ 19 odst. 9 bod 4)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 242

(§ 19 odst. 9 závěrečná část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 243

(§ 19 odst. 9 závěrečná část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 244

(§ 19 odst. 9 závěrečná část ustanovení)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
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(§ 19 odst. 10)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 246

(§ 19 odst. 10)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 247

(§ 19a odst. 1 písm. a))

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá. Zákon o obchodních korporacích nově
připouští při splnění určitých podmínek výplatu záloh na podíly na zisku (viz § 40 ZOK). Pro
výplatu těchto záloh se uplatní stejná pravidla jako pro příjem v podobě podílu na zisku,
neboť se jedná o stejný druh příjmu.
K bodu 248

(§ 19a odst. 1 písm. a))

Navrhovaná úprava navazuje na ustanovení § 21 odst. 2, které nově podle závěrů z projednání
návrhu novely vládou dne 17. 4. 2013 stanoví pro investiční fondy sazbu daně ve výši 5 %.
Návazně bude i výplata podílu na zisku u těchto fondů osvobozena stejně jako u ostatních
společností. Navrhovaná úprava by měla být výrazným impulsem pro investice
prostřednictvím subjektů kolektivního investování, které tak budou zatíženy pouze 5%, což
zakládá předpoklady pro to, aby se Česká republika stala významným fondovým centrem a
vytváří další pozitivní multiplikačními efekty. Pro výplatu záloh na podíl na zisku se uplatní
stejná pravidla jako pro příjem v podobě podílu na zisku, neboť se jedná o stejný druh příjmu.
K bodu 249

(§ 19a odst. 1 písm. e))

Navrhovaná úprava navazuje na ustanovení § 21 odst. 2, které nově podle závěrů z projednání
návrhu novely vládou dne 17. 4. 2013 stanoví pro investiční fondy sazbu daně ve výši 5 %.
Návazně bude i výplata podílu na zisku u těchto fondů osvobozena stejně jako u ostatních
společností. Proto se navrhuje přidat mezi osvobozené příjmy i příjmy z podílu na
likvidačním zůstatku podílového fondu, aby byl zajištěn stejný daňový režim jako u ostatních
poplatníků.
K bodu 250

(§ 19a odst. 1 písm. h))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 251

(§ 19a odst. 1 písm. k))

Navrhovaná úprava vychází ze záměru popsaného v § 17 odst. 1 písm. f), podle kterého bude
pro účely zákona o daních z příjmů svěřenskému fondu přiznána daňová subjektivita.
Navrhuje se stanovit, že příjem obmyšleného, pokud je vyplácen ze zisku svěřenského fondu,
je při splnění zákonných podmínek od daně osvobozen, obdobně jako je tomu u
dividendových příjmů.
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(§ 19a odst. 2 písm. a))

Daná úprava vychází ze snahy unifikovat některá spojení napříč daňovými zákony. Zákon o
DPH totiž pracuje se spojením „jiný členský stát Evropské unie“, ale tato norma není v
některých případech ve smyslu „jiný stát než Česká republika“, ale jiný stát než stát, o kterém
dané ustanovení předtím pojednává. V tomto kontextu vyvstala potřeba upřesnit spojení „jiný
členský stát Evropské unie“, aby byl výklad vždy jasný. Tato změna se uskutečňuje napříč
daňovými zákony. Jedná se o legislativně technickou úpravu bez záměru ovlivnit věcné
daňové řešení.
K bodu 253

(§ 19a odst. 2 písm. a))

Změna reaguje na novou úpravu § 19a odst. 1, která přidává mezi osvobozené příjmy i podíly
na zisku poplatníků, kteří nemají právní subjektivitu (podílové fondy a svěřenské fondy).
Proto se rozšiřuje platnost i tohoto ustanovení na všechny typy poplatníků.
K bodu 254

(§ 19a odst. 2 písm. b))

Změna reaguje na novou úpravu § 19a odst. 1, která přidává mezi osvobozené příjmy i podíly
na zisku poplatníků, kteří nemají právní subjektivitu (podílové fondy a svěřenské fondy).
Proto se rozšiřuje platnost i tohoto ustanovení na všechny typy poplatníků.
K bodu 255

(§ 19a odst. 2 písm. b) bod 1)

Ustanovení § 19a odst. 2 písm. b) bod 1 je upraveno tak, aby odpovídalo výčtu subjektů, u
kterých je možné osvobodit příjem z podílů na zisku a obdobných příjmů u daně z příjmů
fyzických osob v § 4a odst. 2 písm. b) bod 1.
K bodu 256

(§ 19a odst. 2 písm. b) bod 2)

Daná úprava vychází ze snahy unifikovat některá spojení napříč daňovými zákony. Zákon o
DPH totiž pracuje se spojením „jiný členský stát Evropské unie“, ale tato norma není v
některých případech ve smyslu „jiný stát než Česká republika“, ale jiný stát než stát, o kterém
dané ustanovení předtím pojednává. V tomto kontextu vyvstala potřeba upřesnit spojení „jiný
členský stát Evropské unie“, aby byl výklad vždy jasný. Tato změna se uskutečňuje napříč
daňovými zákony. Jedná se o legislativně technickou úpravu bez záměru ovlivnit věcné
daňové řešení.
K bodu 257

(§ 19a odst. 3)

Dosavadní odstavec 4 je z legislativně technických důvodů přesunut před dosavadní odstavec
3. Je tak dosaženo shodné právní úpravy jako u osvobození podílů na zisku a obdobných
příjmů u daně z příjmů fyzických osob v § 4a zákona.
Osvobození dividend a jiných podílů na zisku se navrhuje z důvodu odstranění dvojího
ekonomického zdanění zisku. Proto se v tomto ustanovení stanoví, že pro podíly na zisku
vyplácené poplatníky, kteří jsou od daně z příjmu osvobozeni nebo mají nízkou sazbu daně z
příjmu, nebude osvobození navrhované v odstavci 1 platit. To vyloučí situace dvojího
nezdanění zisku.
K bodu 258

(§ 19a odst. 4 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
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(§ 19a odst. 4 úvodní části ustanovení)

Změna reaguje na novou úpravu § 19a odst. 1, která přidává mezi osvobozené příjmy i podíly
na zisku poplatníků, kteří nemají právní subjektivitu (podílové fondy a svěřenské fondy).
Proto se rozšiřuje platnost i tohoto ustanovení na všechny typy poplatníků.
K bodu 260

(§ 19a odst. 4 písm. b))

Změna reaguje na novou úpravu § 19a odst. 1, která přidává mezi osvobozené příjmy i podíly
na zisku poplatníků, kteří nemají právní subjektivitu (podílové fondy a svěřenské fondy).
Proto se rozšiřuje platnost i tohoto ustanovení na všechny typy poplatníků.
K bodu 261

(§ 19a odst. 4 písm. c))

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 262

(§ 19a odst. 4 písm. c))

Změna reaguje na novou úpravu § 19a odst. 1, která přidává mezi osvobozené příjmy i podíly
na zisku poplatníků, kteří nemají právní subjektivitu (podílové fondy a svěřenské fondy).
Proto se rozšiřuje platnost i tohoto ustanovení na všechny typy poplatníků.
K bodu 263

(§ 19a odst. 5 a 6)

Právní úprava v odstavci 5 je přesunuta do nového odstavce 3 tak, aby odpovídala právní
úpravě osvobození podílů na zisku a obdobných příjmů u daně z příjmů fyzických osob v § 4a
zákona. Odstavec 6 je podle navrhované úpravy zdaňování investičních fondů obsoletní.
K bodu 264

(§ 19b)

Navrhuje se, obdobně jako u fyzických osob, univerzální osvobození příjmů z dědictví a
odkazu. U právnických osob jsou tyto příjmy vykazovány poměrně výjimečně, a proto
definování úpravy, která by zajistila stejný daňový režim pro rezidenty i nerezidenty by bylo
neúměrně složité a bez odpovídajícího efektu. Toto osvobození se promítá i do daňového
režimu svěřenských fondů, kdy jak vyčlenění majetku do fondu pořízením pro případ smrti,
tak výplata z takto vloženého majetku obmyšlenému, budou osvobozeny od daně z příjmů.
Dále se navrhuje osvobození příjmů z darování u veřejně prospěšných poplatníků, pokud
takto získané prostředky použijí pro veřejně prospěšné činnosti vymezené návrhem zákona o
statusu veřejné prospěšnosti, např. v oblasti ochrany dětí a mládeže, občanských a lidských
práv, ochrany ohrožených nebo zraněných živočichů nebo ochrany zdraví. V případě porušení
podmínky, že bezúplatný příjem nebude použit na veřejně prospěšnou činnost, bude tento
bezúplatný příjem dodatečně zdaněn v roce porušení podmínky, tj. v režimu navrhovaného
doplnění § 23 odst. 3 písm. a) bod 3. Obdobně bude možné osvobození také v případě darů na
kapitálové dovybavení, které přichází v úvahu u nadací, existujících obecně prospěšných
společností a nově také u ústavů. U obcí a krajů se osvobození nenavrhuje z toho důvodu, že
případně vykázaná daň z příjmů právnických osob těmito subjekty je příjmem jejich rozpočtu,
a je proto nadbytečné provádět úpravy základu daně o osvobozené dary.
Obdobně se navrhuje, v zájmu vyloučení diskriminace, osvobození u příjmů z darování u
poplatníků se sídlem v Evropské unii, Norsku a Islandu, a to za podmínky obdobné
„neziskové“ povahy, s obdobným předmětem činnosti a využitím těchto příjmů pouze
k zabezpečení veřejně prospěšných činností.
Samostatně je navrhováno osvobození příjmů z darů plynoucích České republice nebo jinému
státu Evropské unie, Norsku nebo Islandu.

- 300 Ustanovení odst. 3 dává veřejně prospěšnému poplatníkovi možnost výběru, zda bude mít
bezúplatný příjem osvobozený od daně, v tom případě se náklady (výdaje) související s
bezúplatným příjmem nebudou považovat za daňové ve smyslu § 25 odst. 1 písm. i) nebo pro
bezúplatný příjem neuplatní osvobození od daně a potom bude související výdaje/náklady
daňové.
K bodu 265

(§ 20 odst. 5 až 7)

V ustanoveních odstavců 5 a 6 v návaznosti na legislativní změnu v § 18, novém § 18a, a na
rekodifikaci soukromého práva se legislativně upřesňuje textace odstavců 5 a 6. Tyto odstavce
odpovídají právní úpravě § 7 odst. 4 a 5.
Ustanovení odstavce 7 obsahuje úpravu týkající se snížení základu daně a tím získání de facto
slevy na dani pro veřejně prospěšné poplatníky. Pro čerpání a uplatňování daňových benefitů
u veřejně prospěšných poplatníků bude základním předpokladem získání statusu veřejné
prospěšnosti. To se bude týkat zejména různých spolků, odborových organizací, nadací, církví
apod. Druhou skupinu budou představovat veřejně prospěšní poplatníci - právnické osoby
veřejného práva, zřízené jiným právním předpisem, kterým nebude možné status zapsat ze
zákona, např. příspěvkové organizace.
Úprava týkající se daňové úlevy historicky cílené na tzv. neziskové poplatníky, kteří nebyli
založeni za účelem podnikání, nově veřejně prospěšní poplatníci spočívá v tom, že u obchodní
korporace a poplatníka poskytujícího zdravotní služby, kteří vykonávají stejné či obdobné
činnosti jako podnikatelské subjekty, např. běžné obchodní korporace, soukromá zdravotnická
zařízení – poskytovatelé zdravotních služeb, dále u rodinných nadací, zájmových profesních
komor, svazových organizací družstev a organizací zaměstnavatelů sdružujících
podnikatelské subjekty, u nichž jsou všechny příjmy předmětem daně, není důvod jednu
skupinu poplatníků zvýhodňovat, byť v rozsahu, který v maximální výši nepřekročí 190 000
Kč za zdaňovací období, tj. daň vztahující se k maximálnímu snížení základu daně ve výši 1
000 000 Kč. Proto v zájmu nastavení srovnatelných podmínek uvedení poplatníci již nebudou
moci snižovat základ daně z příjmů v režimu § 20 odst. 7 ZDP.
U veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí bude současné snížení základu
daně zachováno z důvodu vládní priority v této oblasti. Obdobné postavení budou mít i
obecně prospěšné společnosti a ústavy pokud budou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou
výzkumnou institucí. V případě, že zmíněnou formu mít nebudou, uplatní se na ně režim jako
u veřejně prospěšných poplatníků, tj. s limitem maximálního snížení základu daně o 1 mil.
Kč.
Navrhuje se rovněž zrušit možnost uplatnit daňové zvýhodnění spočívající ve snížení základu
daně u obcí a krajů. Daň z příjmů obcí a krajů je příjmem rozpočtu obce a kraje na základě
rozpočtového určení daní. Případnou úpravou základu daně dochází tak pouze
k administrativnímu snížení jejich příjmů. Obce a kraje z tohoto důvodu daňový benefit
nevyužívají ani v současnosti.
Lze tak shrnout, že podle navrhované úpravy bude odpočet možný pouze v případě, že se
jedná o veřejně prospěšného poplatníka, který nabyl status veřejné prospěšnosti nebo, že se
jedná o poplatníka, který je veřejně prospěšný ze zákona, neboť takovým osobám nebude
možné status veřejné prospěšnosti zapsat. Umožnění odpočtu pouze vybrané skupině veřejně
prospěšných poplatníků má za cíl motivovat poplatníky k získání statusu veřejné prospěšnosti,
který by měl být do budoucna základním předpokladem získání, resp. čerpání daňových
benefitů.
Pro uplatnění odpočtu bude rozhodující postavení poplatníka na konci zdaňovacího období.

- 301 K bodu 266

(§ 20 odst. 8)

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů se rozšiřuje možnost
uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě odpočtu od základu daně i na další
bezúplatná plnění.
Dále zákon o daních z příjmů navazuje na právní úpravu tzv. „veřejné prospěšnosti“, která
bude kodifikována v zákonu o veřejné prospěšnosti. Proto současný výčet účelů a činností, na
které lze v režimu odpočtu od základu daně poskytovat dary nahrazuje univerzálním textem
veřejně prospěšných činností, jejichž okruh příkladmo uvádí návrh zákona o statusu veřejné
prospěšnosti s akcentem na získání statusu veřejné prospěšnosti u poplatníků, kteří jej budou
moci při splnění zákonem stanoveným podmínek získat. Z definice podmínek pro získání
statusu veřejné prospěšnosti vyplývá, že požadované úkony a informace nezakládají finanční
nároky bránící získání statusu. Vazba na veřejnou prospěšnost, resp., status veřejné
prospěšnosti by měla napomoci čištění systému a eliminovat tak poskytování darů pro
účelově založené poplatníky s cílem daňové optimalizace. Tento zákon navazuje na
ustanovení § 146 až 150 NOZ.
Navrhuje se, aby poplatníci poskytující dary měli možnost uplatnit odpočet hodnoty darů od
základu daně jen v případě, že dar poskytli veřejně prospěšnému poplatníkovi, který nabyl
status veřejné prospěšnosti na základě zákona o veřejné prospěšnosti nebo jsou veřejně
prospěšní poplatníci na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci a vykonávají
veřejně prospěšnou činnost jako svou hlavní činnost, např. příspěvková organizace Z toho
vyplývá, že např. o dary poskytnuté různým spolkům, které nebudou disponovat statusem
veřejné prospěšnosti, nebude možné nově snižovat základ daně z příjmů.
K bodu 267

(§ 20 odst. 8)

Změna reaguje na zrušení vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení, novelou zákona č. 329/2011Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, ve znění pozdějších předpisů, kdy část ustanovení § 15 odst. 1 týkající se hodnoty
bezúplatného plnění na rehabilitační a kompenzační pomůcky odkazující na § 33 této
vyhlášky se tak stala obsoletní. Navrhuje se proto právní úprava, která vychází z novelizované
právní úpravy zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, podle které bude možné jako nezdanitelnou část základu daně uplatnit hodnotu
bezúplatného plnění na zvláštní pomůcky podle tohoto zákona, a to nadále nejvýše do částky
nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu.
K bodu 268

(§ 20 odst. 8)

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů je v celém
zákoně zaveden nový pojem „bezúplatně nabyté příjmy“, který zahrnuje jak příjmy nabyté
z titulu dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění. Věcně
zůstává zachován stav, kdy se ustanovení o stanovení hodnoty darovaného hmotného majetku
použijí obdobně na stanovení hodnoty darovaného nehmotného majetku, a to na základě
ustanovení § 32a.
K bodu 269

(§ 20 odst. 8)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění používání spojení „stát
Evropské unie“. V současné právní úpravě je v daňových zákonech používáno často spojení
„Česká republika nebo členský stát Evropské unie“, které není zcela logické. Z tohoto důvodu
se napříč daňovými zákony provádí změna, která Českou republiku již v právní normě
nevyčleňuje mimo spojení „stát Evropské unie“.

- 302 K bodu 270

(§ 20 odst. 8)

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na nové vymezení veřejně prospěšného
poplatníka v § 17a.
K bodu 271

(§ 20 odst. 8)

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů je v celém
zákoně zaveden nový pojem „bezúplatně nabyté příjmy“, který zahrnuje jak příjmy nabyté
z titulu dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění.
Navrhovaná úprava by dále měla zamezit účelovému poskytování darů spolkům a pobočným
spolkům, jejichž členy jsou zejména osoby blízké poskytovateli daru. Jde například o tzv.
rodinné spolky pro provozování sportovních aktivit, kdy dar poskytuje osoba samostatně
výdělečně činná nebo kapitálová společnost, kterou vlastní osoby blízké členům spolku,
obdobně pak v případě darů soukromým školám nebo zdravotnickým zařízením, kde dar
nahrazuje placení školného nebo úhradu za poskytnutou zdravotní péči. Existenci takového
chování poplatníků potvrzují mj. rozsudky Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 107/200453 ze dne 10.11.2005, č.j. 1 Afs 11/2010-94 ze dne 13.5.2010 a 1 Afs 10/2012-38 ze dne
7.3.2012 a smyslem návrhu je takovému chování předcházet. Obdobně nebude umožněn
odpočet v případě darů pro nadace založené zakladatelem k podpoře osob blízkých, tj. pro tzv.
rodinné nadace.
Slovní spojení „věděl nebo vědět měl a mohl“ je ustálené spojení, které se vyskytuje např. v
§ 16 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku pro označení nevědomé nedbalosti. V zákoně o dani z
příjmů se toto slovní spojení používá pro označení toho, že poplatník byl s něčím seznámen
(„věděl“) nebo že poplatník byl natolik nedbalý, že při obvyklé míře pečlivosti by s danou
skutečností byl seznámen („mohl a měl“). V daňových předpisech je již toto spojení použito v
§ 109 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.
Ustanovení zabraňuje možnosti odečtení takového bezúplatného plnění, které bylo poskytnuto
zištně za účelem získání nějakého protiplnění, lhostejno, zda toto protiplnění plyne
samotnému poskytovateli tohoto plnění či osobě jemu blízké. Pokud však příjemce
bezúplatného plnění poskytuje plnění, které nemá vztah k poskytnutému bezúplatného plnění,
pak lze odpočet uplatnit.
Pro umožnění odpočtu hodnoty poskytnutého bezúplatného plnění je rozhodující podmínka,
že poplatník, kterému je bezúplatné plnění poskytnuto, je veřejně prospěšným poplatníkem
v okamžiku poskytnutí daru. Pokud má veřejně prospěšný poplatník možnost získat status
veřejné prospěšnosti, pak musí být zároveň naplněna podmínka, že daný status musí mít buď
ke dni obdržení daru nebo do konce zdaňovacího období, ve kterém toto bezúplatné plnění
obdrží. Pro nově vzniklé veřejně prospěšné poplatníky a jako přechodný režim pro rok 2014
platí rovněž fikce statusu v případě, že poplatník o tento status již v okamžiku nabytí
bezúplatného plnění požádal a na základě této žádost tento status získá.
K bodu 272

(§ 20 odst. 9)

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů je v celém
zákoně zaveden nový pojem „bezúplatně nabyté příjmy“, který zahrnuje jak příjmy nabyté
z titulu dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění.
K bodu 273

(§ 20 odst. 10)

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů je v celém
zákoně zaveden nový pojem „bezúplatně nabyté příjmy“, který zahrnuje jak příjmy nabyté
z titulu dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění.

- 303 K bodu 274

(§ 20 odst. 12)

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů je v celém
zákoně zaveden nový pojem „bezúplatně nabyté příjmy“, který zahrnuje jak příjmy nabyté
z titulu dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění.
Daná úprava vychází ze snahy unifikovat některá spojení napříč daňovými zákony. Zákon o
DPH totiž pracuje se spojením „jiný členský stát Evropské unie“, ale tato norma není v
některých případech ve smyslu „jiný stát než Česká republika“, ale jiný stát než stát, o kterém
dané ustanovení předtím pojednává. V tomto kontextu vyvstala potřeba upřesnit spojení „jiný
členský stát Evropské unie“, aby byl výklad vždy jasný. Tato změna se uskutečňuje napříč
daňovými zákony. Jedná se o legislativně technickou úpravu bez záměru ovlivnit věcné
daňové řešení.
K bodu 275

(§ 20a úvodní část ustanovení)

Navrhovaná úprava navazuje na záměr stanovit sníženou sazbu daně pouze pro vybrané
investiční fondy, které splňují dané podmínky – základní investiční fondy (viz § 21 odst. 2) a
§ 21f) a proto se ustanovení nově vztahuje pouze na tyto základní investiční fondy.
K bodu 276

(§ 20a písm. a))

Navrhovaná úprava navazuje na záměr stanovit sníženou sazbu daně pouze pro vybrané
investiční fondy, které splňují dané podmínky – základní investiční fondy (viz. § 21 odst. 2 a
§ 21f), a proto ustanovení nově vztahuje pouze na tyto základní investiční fondy.
K bodu 277

(§ 20b odst. 1)

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 278

(§ 20b odst. 1)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 279

(§ 20b odst. 1)

Navrhovaná úprava navazuje na transformaci penzijních fondů na penzijní společnosti a
transformované fondy, která proběhla k 1. 1. 2013. Původní penzijní fondy přestaly existovat,
a proto se tento pojem v ustanovení ruší.
K bodu 280

(§ 20c)

V návaznosti na zrušení obchodního zákoníku a přijetí nového občanského zákoníku, který
upouští od definování pojmu „obchodní majetek“ a namísto něj definuje pouze pojem
„majetek“, je třeba vymezit v zákoně o daních z příjmů, co se rozumí obchodním majetkem
pro účely daně z příjmů právnických osob. Obdobné ustanovení ostatně obsahuje zákon o
daních z příjmů i v § 4 odst. 4, v němž se vymezuje obchodní majetek pro účely daní z příjmů
fyzických osob. Vzhledem k tomu, že navrhovaná definice má platit pro účely daní z příjmů,
uplatní se i pro zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který pojem „obchodní
majetek“ také používá v § 4 odst. 4.
Sousloví majetek, který osobě patří, navazuje na § 495 občanského zákoníku, který definuje
majetek jako souhrn všeho, co osobě patří.

- 304 Pro účely daně z příjmů právnických osob je nezbytné rozlišit majetek, který patří
poplatníkovi, který je právnickou osobou, nebo poplatníkovi, který právnickou osobou není
(například svěřenský fond, podílový fond, apod.). U poplatníků, kteří nemají právní osobnost,
se uvádí, že obchodním majetkem je majetek, který k němu patří, jelikož poplatník bez právní
osobnosti nemůže nabývat práva a povinnosti a jako takový ani stricto sensu vlastnit majetek.
Například majetek, který je spravován správcem svěřenského fondu, není majetkem
svěřenského fondu, ale majetkem ve svěřenském fondu (§ 1448 odst. 3 NOZ), vlastnická
práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský
správce.
K bodu 281

(§ 21 odst. 2)

Podle závěrů z projednání návrhu novely vládou dne 17. dubna 2013 se navrhuje pro
investiční fondy sazba daně ve výši 5 %. Návazně bude i výplata podílu na zisku u těchto
fondů osvobozena stejně jako u ostatních společností. Navrhovaná úprava by měla být
výrazným impulsem pro investice prostřednictvím subjektů kolektivního investování, které
tak budou zatíženy pouze 5 %, což zakládá předpoklady pro to, aby se Česká republika stala
významným fondovým centrem, a přináší další pozitivní multiplikační efekty.
K bodu 282

(§ 21 odst. 3)

Navrhovaná úprava navazuje na transformaci penzijních fondů na penzijní společnosti a
transformované fondy, která proběhla k 1. 1. 2013. Původní penzijní fondy přestaly existovat,
a proto se tento pojem v ustanovení ruší.
K bodu 283

(§ 21 odst. 5)

Navrhovaná úprava navazuje na záměr stanovit sníženou sazbu daně pouze pro vybrané
investiční fondy, které splňují dané podmínky – základní investiční fondy (viz. § 21 odst. 2 a
§ 21f), a proto ustanovení nově vztahuje pouze na tyto základní investiční fondy.
K bodu 284

(§ 21a)

Zařazení ustanovení o zdaňovacím období na konec hmotněprávních ustanovení odpovídá
obvyklému řazení konstrukčních prvků daně v daňových zákonech. Argumentem pro tuto
legislativně technickou operaci je sjednocení tohoto řazení ve všech daňových zákonech.
K bodu 285

(§ 21b až § 21i)

Do části třetí zákona upravující ustanovení společná pro daň z příjmů fyzických i právnických
osob se vkládají ustanovení obsahující vymezení některých pojmů pro účely zákona a další
obecná společná ustanovení.
K § 21b: Pro účely ZDP je v odstavci 1 rozšiřováno pojetí věci oproti občanskému zákoníku,
a to z toho důvodu, že daňové právo musí reagovat na širší okruh vztahů, nežli jsou vztahy
popsané v občanském zákoníku. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník u těchto kategorií
nestanoví, že se jedná o věci hmotné a movité (protože je za věci nepovažuje, resp. u
ovladatelných přírodních sil v § 497 stanoví, že se na ně přiměřeně použijí ustanovení o
věcech hmotných), je nutné tuto skutečnost v zákoně o daních z příjmů výslovně upravit, aby
nedocházelo k nejasnostem.
V odstavci 2 se normuje, že ustanovení o obchodním závodu se pro účely daní z příjmů
použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku. Důvodem je
skutečnost, aby v textu zákona o daních z příjmů nemuselo být na všech místech uváděno
dlouhé slovní spojení.
Odstavec 3 reaguje na nový občanský zákoník, který rozlišuje mezi cennými papíry ve smyslu
listinném a zaknihovanými cennými papíry. Zaknihované cenné papíry, které již na rozdíl od
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rovnocennou kategorií jako cenné papíry ve smyslu listinném, ale náhražkou cenného papíru
ve smyslu listinném. Na to je třeba reagovat změnou terminologie.
Ustanovení odstavce 4 reaguje na dichotomii jednotek založenou § 3063 nového občanského
zákoníku. Ustanovení směřuje na případy, kdy i po dni nabytí účinnosti nového občanského
zákoníku bude vlastnické právo k jednotkám nabýváno podle dosavadních právních předpisů,
zejména podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Odstavec
4 z důvodu právní jistoty poplatníků a správců daně stanoví jednotnou právní úpravu pro
jednotky, a to jak jednotky vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů, tak pro jednotky podle
nového občanského zákoníku.
Na základě tohoto ustanovení, hovoří-li zákon o jednotce, aplikují se daná ustanovení jak na
jednotky vymezené podle nového občanského zákoníku, které již zahrnují podíl na
společných částech nemovité věci, mezi které patří i pozemek, na němž je dům zřízen (§ 1158
a násl. nového občanského zákoníku), tak obdobně také na jednotky vymezené podle zákona
č. 72/1994 Sb. a spolu s nimi i na s nimi spojený podíl na společných částech domu, a pokud
je s touto jednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku.
Ustanovení odstavce 4 dále v zájmu právní jistoty normuje, že na jednotky vymezené podle
zákona č. 72/1994 Sb. (a na s nimi spojený podíl na společných částech domu, příp. podíl na
pozemku) se obdobně použijí i ustanovení o nemovitých věcech. Nový občanský zákoník v
§ 498 stanoví, že nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným
účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.
Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc
přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci,
ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. V § 1159 nový občanský zákoník
dále stanoví, že jednotka je věc nemovitá. K jednotkám vymezeným podle zákona č. 72/1994
Sb. se však v § 3063 nového občanského zákoníku uvádí toliko to, že nabyl-li vlastnického
práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů,
vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto
domě podle dosavadních právních předpisů. Samotný obsah vlastnického práva těchto
jednotek by se však po jeho vzniku již měl řídit novou právní úpravou. Je však přinejmenším
sporné, zda z uvedených ustanovení lze vyvozovat, že jsou jednotky vymezené podle zákona
č. 72/1994 Sb. podle nové právní úpravy nemovitými věcmi. Obecně není ani stanoveno, že
se tyto jednotky řídí ustanoveními o nemovitých věcech. Proto zákon o daních z příjmů
takovou normu zavádí, aby nebylo nutné v textu zákona vždy uvádět spojení „nemovitá věc a
jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.“, popř. „jednotka vymezená podle zákona č.
89/2012 Sb. a jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.“.
Zjednodušení textu zákona, kterého je tímto dosaženo, nabývá zvláště na významu v
situacích, kdy je nutné dále rozlišovat, o jakou jednotku se jedná ve smyslu toho, zda zahrnuje
byt, nebytový prostor nebo jejich kombinaci (soubor). Možnost vymezení jednotek, které
budou zahrnovat jak byt, tak nebytový prostor, zakotvuje ustanovení § 1158 odst. 2 nového
občanského zákoníku, které stanoví, že co je stanoveno v oddílu upravujícím bytové
spoluvlastnictví o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo
nebytových prostorů.
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zaveden zvláštní pojem. Např. v ustanovení § 4b písm. h) zákona o daních z příjmů se
osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob pouze bezúplatný příjem z nabytí vlastnického
práva k takové jednotce ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala
vlastníkem domu s jednotkami, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo
komoru. Dále musí být splněna podmínka, že fyzická osoba, která vlastnické právo k takové
jednotce nabývá, je nájemcem této jednotky, členem uvedené právnické osoby a podílela se
nebo její právní předchůdce se podílel svými peněžními prostředky nebo nepeněžními
plněními na pořízení domu s jednotkami. Pokud tedy bude součástí jednotky např. byt, sklep a
ateliér, bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k této jednotce od daně z příjmů
fyzických osob osvobozen nebude, neboť tato jednotka zahrnuje jiný nebytový prostor než
garáž, sklep nebo komoru, a to ateliér. Pokud by součástí jednotky ve vlastnictví právnické
osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, byl byt, garáž a sklep,
bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k ní fyzickou osobou, která je nájemcem této
jednotky, členem výše uvedené právnické osoby a podílela se nebo její právní předchůdce se
podílel svými peněžními prostředky nebo nepeněžními plněními na pořízení domu s
jednotkami, by byl od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.
Na tomto místě je nutno uvést, že na základě ustanovení § 21b odst. 4 by se tyto podmínky
obdobně aplikovaly na jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. a spolu s nimi i na s
nimi spojený podíl na společných částech domu, a pokud je s touto jednotkou spojeno i
vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku. To znamená, že tyto jednotky by
mohly být pouze bytem nebo nebytovým prostorem, který je garáží, sklepem nebo komorou,
aby byl bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k nim od daně z příjmů fyzických osob
osvobozen.
Zákon o daních z příjmů dále ve svých ustanoveních hovoří o jednotce, která nezahrnuje
nebytový prostor, a to např. v § 15 odst. 3 písm. f). Analogicky výše uvedenému se podle
ustanovení § 15 odst. 3 písm. f) bytovou potřebou pro účely zákona o daních z příjmů rozumí
vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem
vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový
prostor. Takovou jednotkou může být:
•
jednotka podle nového občanského zákoníku, která zahrnuje jeden byt nebo soubor
bytů, avšak nezahrnuje žádný nebytový prostor, a která kromě bytu nebo souboru bytů na
základě nového občanského zákoníku zahrnuje také podíl na společných částech nemovité
věci, mezi které patří i pozemek, na němž je dům zřízen, nebo
•
jednotka podle zákona o vlastnictví bytů, tj. jednotka dosud označovaná jako „byt“,
přičemž na základě ustanovení § 21b odst. 4 zákona o daních z příjmů se ustanovení § 15
odst. 3 písm. f) vztahuje spolu s jednotkou podle zákona o vlastnictví bytů i na s ní spojený
podíl na společných částech domu, a pokud je s touto jednotkou spojeno i vlastnictví k
pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku.
Odstavec 5 reaguje na zavedení nového institutu závdavek v občanském zákoníku, a to vedle
dosud používaného institutu záloha. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která
jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.
K § 21c: Odstavec 1 stanoví pro režim výplat plnění ze svěřenského fondu podmínku, že
nejdříve je zdrojem vypláceného plnění zisk po zdanění a až poté, co jsou tyto zdroje
vyčerpány, se plnění vyplácí z majetku vloženého do svěřenského fondu.
Odstavec 3 navazuje na právní úpravu vzájemného darování v zákoně o dani z nabytí
nemovitých věcí, která stanoví speciální režim k ustanovení § 2061 NOZ upravujícímu
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navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné
strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany“. Část plnění, jehož hodnota nepřevyšuje
hodnotu plnění druhé strany, je tak považována za smlouvu kupní nebo směnnou, ve zbytku
se jedná o dar. Z obavy ze zneužívání tohoto ustanovení pro obcházení daňové povinnosti k
dani z nabytí nemovitých věcí zastíráním právních úkonů vzájemným darováním, obsahuje
zákon o dani z nabytí nemovitých věcí zvláštní úpravu, podle níž bude sjednané vzájemné
darování vždy považováno za smlouvu kupní (v případě, že jeden z dárců daruje peněžní
prostředky) nebo směnnou, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění převyšuje hodnotu
plnění druhé strany. Vzhledem k jednotě právního řádu byl stejný přístup zvolen i pro daň
z příjmů.
Odstavec 4 navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém občanském
zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému (§ 2332 a následující).
Stejně jako nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, na rozdíl od nájmu je
však jeho předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu,
že převážná většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude
nově vztahovat též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří
o nájmu, myslí se tím i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu
obchodního závodu). Na základě argumentu a maiori ad minus se ustanovení § 21c odst. 4
použije také pro podnájem a analogický závazkový právní vztah, ze kterého je pachtýř
zavázán zřídit třetí osobě užívací a požívací právo, neboli podpacht.
K § 21d: Ustanovení § 21d vymezuje pro účely zákona o daních z příjmů finanční leasing.
V českém právním prostředí neexistuje ani po přijetí nového občanského zákoníku zákonná
úprava leasingu jako typové smlouvy. Podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu je
leasingová smlouva smlouvou nepojmenovanou (inominátní). Přesto je nutné pro daňové
účely institut leasingové smlouvy vymezit, aby bylo jednoznačně určitelné, na jaká smluvní
ujednání se vztahují ustanovení zákona o daních z příjmů používající pojem finanční leasing.
Pojem „finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku, resp. hmotné věci“
je v návaznosti na institut pachtu nadále nevhodný. Proto byl zvolen pojem „finanční leasing“
a jeho definiční znaky byly navázány na terminologii nového občanského zákoníku.
Podle judikatury Nejvyššího soudu lze finanční leasing vymezit jako závazkový vztah, jehož
podstatou je závazek poskytovatele leasingu (pronajímatele, propachtovatele, aj.) předat
příjemci leasingu (nájemci, pachtýři, aj.) na určitou dobu do užívání věc či jinou majetkovou
hodnotu a závazek uživatele věci (nájemce, resp. pachtýře, apod.) uhradit náklady spojené s
pořízením leasingu prostřednictvím leasingových splátek. Uživatel věci má obvykle právo po
splnění smluvních podmínek na převod předmětu leasingu do svého vlastnictví. Převod
vlastnictví je u finančního leasingu většinou zajištěn opčním právem, tedy na základě výzvy
nájemce, resp. pachtýře, nebo k němu může dojít automaticky. V této souvislosti se hovoří o
pořizovací funkci finančního leasingu, která jej kvalitativně odlišuje od nájmu nebo pachtu, u
něhož je primární funkce užívací, resp. užívací a požívací. Hlavní funkcí leasingu je účelové
pořízení věci, práva či jiné majetkové hodnoty podle potřeb, výběru a určení uživatele
leasingu s využitím cizích zdrojů – zdrojů poskytovatele předmětu leasingu. Smyslem tohoto
specifického soukromoprávního institutu je zajištění financování věci za úplatu, přičemž
uživatel věci se k ní od okamžiku jejího předání chová jako k věci vlastní se všemi riziky
(obvykle nese rizika spojená s předmětem leasingu i náklady spojené s jeho provozem,
údržbou a opravami). Leasingový pronajímatel, resp. propachtovatel, sice zůstává po celou
dobu trvání leasingu vlastníkem předmětu leasingu, jeho práva a povinnosti související s
vlastnictvím předmětu leasingu (s výjimkou dílčích práv) však náležejí uživateli. V rámci
finančního leasingu je na nájemce či pachtýře přenášena odpovědnost za předmět leasingu i
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(a nelze je tudíž bez dalšího poměřovat). Obdobně jej nelze přirovnávat k úvěrové smlouvě,
ke které je však de facto alternativou. Jeho ekonomický účel je obdobný - jde o finanční
službu, která se od úvěru liší tím, že tu nedochází k poskytnutí peněžních prostředků
dlužníkovi. Další odlišnost spočívá v tom, že u smlouvy o finančním leasingu je předmět
leasingu až do okamžiku jeho převodu ve vlastnictví poskytovatele leasingu.
Leasing s popsanými prvky je označován za leasing finanční, protože závazky poskytovatele
leasingu se omezují na finanční služby (pořízení věci, předání do užívání a převedení do
vlastnictví leasingového uživatele na konci leasingového vztahu)(více viz rozhodnutí
Nejvyššího soudu Cpjn 204/2007).
Finančním leasingem jsou pak pouze ty smlouvy o přenechání věci k užívání, ve kterých je
při jejich uzavření ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci
vlastnické právo na uživatele věci nebo je ujednáno opční právo uživatele zvolit si, zda se na
něj vlastnické právo převede či nikoli. Toto ujednání musí být ve smlouvě obsaženo již
v okamžiku jejího sjednání a nikoli později za doby trvání smluvního vztahu.
Ustanovení definující pojem finanční leasing pro účely tohoto zákona obsahuje rovněž
vyloučení nehmotného majetku z vymezení tohoto pojmu. Tato skutečnost je potvrzením
záměru definovat finanční leasing pouze pro hmotný majetek, ke kterému jsou pak vázána
další speciální ustanovení zákona týkající se podmínek pro uplatnění tohoto smluvního vztahu
v základu daně z příjmů. Vyjmutí nehmotného majetku z definice finančního leasingu bylo
vyvoláno zejména vymezením věci v právním smyslu podle nového občanského zákoníku,
které pokládá i nehmotný majetek za věc. Protože nelze ve všech případech vyloučit
převoditelnost vlastnického práva k nehmotnému majetku na nového uživatele, bylo třeba
platnost příslušné definice finančního leasingu jen pro hmotný majetek v návrhu explicitně
upravit. To však neznamená, že by inominátní smlouvy, jejichž předmětem je leasing
nehmotného majetku, nebyly platným závazkovým právním vztahem (ve smyslu NOZ
závazkem), případné uplatnění výdajů z nich plynoucích v základu daně z příjmů však není
upraveno v žádném ustanovení návrhu zákona, kde je pro jeho platnost užita definice
finančního leasingu ve smyslu citovaného ustanovení. Výdaje poplatníka, který by byl
příjemcem leasingu nehmotného majetku, vzniklé ze splátek poskytovateli, budou
uplatňovány v základu daně z příjmů návazně na to, jak o nich bude poplatníkem účtováno
v souladu s právními předpisy, které účetnictví poplatníka upravují.
V definici uvedený pojem úplata má zahrnout majetkový prospěch, který je s určitou
pravidelností poskytován vlastníku věci uživatelem. Svou povahou se může jednat o nájemné,
pachtovné nebo jiný druh úplaty, pokud naplní v definici vymezené znaky. Zákon dále
stanoví, že k předmětu finančního leasingu je po uplynutí sjednané doby převedeno vlastnické
právo na uživatele věci za smluvenou kupní cenu nebo bezúplatně. Pokud bude mezi
smluvními stranami sjednána kupní cena, bude doplacena nad rámec výše sjednané úplaty.
Pokud nad rámec výše úplaty nebude již nic uživatelem za převod vlastnického práva
doplaceno, bude vlastnické právo převedeno bezúplatně (resp. úplatou bude úplata hrazená
uživatelem po sjednanou dobu). Tuto terminologii respektuje zákon o daních z příjmů i
v dalších ustanoveních týkajících se finančního leasingu.
V odstavci 2 se v zájmu jednoznačnosti a právní jistoty navrhuje stanovit, že v odstavci 1
definovaný finanční leasing se nepovažuje za nájem.
Odstavec 3 přejímá bez věcných změn část dosavadní úpravy § 24 odst. 6, která systematicky
patří do obecných společných ustanovení.
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daní z příjmů rozumí banka včetně zahraniční banky, a to zejména s ohledem na vymezení
banky v zákoně o bankách.
Ustanovení odstavce 2 navazuje na dosavadní úpravu obsaženou v § 17 odst. 3 zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpis. S nabytím účinnosti NOZ dojde ke zrušení i uvedeného zákona.
Paragraf 21e odst. 2 tak zajišťuje kontinuitu právního postavení soukromých vysokých škol
pro účely zákona o daních z příjmů i po zrušení uvedeného zákona. Toto ustanovení zároveň
reaguje na úpravu obsaženou v § 3050 NOZ, podle kterého mohou obecně prospěšné
společnosti změnit svoji právní formu na ústav.
Odstavec 3 stanoví, že samostatná jurisdikce, která není státem, se pro účely daní z příjmů za
stát považuje.
Odstavec 4 zavádí pro registrované partnery stejný režim jako pro manžele. Registrovaní
partneři tak například nově budou moci uplatňovat slevu na manžela.
Odstavec 5 v návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“,
reaguje na situaci, kdy je nutné odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost
spolužijících osob“ a kde se „domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde
se v zákoně o daních z příjmů za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“,
použije se nově pojem „společně hospodařící domácnost“. Absencí definice tohoto pojmu v
NOZ vznikla potřeba tento pojem definovat alespoň pro účely daně z příjmů. Použitá definice
je původní definicí „domácnosti“ ze zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je
logicky zařazena mezi ostatní výkladová ustanovení.
K § 21f: Z legislativně technických důvodů se zavádí nový termín „základní investiční
fondy“, který je vymezen pouze pro účely zákona o daních z příjmů. Tento termín zahrnuje
všechny tuzemské investiční fondy založené podle nového zákona o investičních
společnostech a investičních fondech a vybrané zahraniční investiční fondy, které splňují
stanovené podmínky. Pro tyto typy fondů bude platit snížená sazba daně z příjmů právnických
osob.
Část ustanovení, která se týká zahraničních fondů, vychází z nové definice „zahraničního
investičního fondu“ v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech a stanoví,
za jakých podmínek může zahraniční investiční fond uplatnit sníženou sazbu daně. I nadále
bude platit, že ustanovení se nevztahuje na fondy, které jsou daňově transparentní. V
ustanovení se nově používá termín domovský stát, který je přebrán ze zákona o investičních
společnostech a investičních fondech, ve kterém je definován jako stát, podle jehož práva byl
fond založen nebo kde má své sídlo. Praktický postup při prokazování daňové
netransparentnosti bude řešen v návazném metodickém pokynu Generálního finančního
ředitelství.
K bodu 286

(§ 22 odst. 1 písm. d))

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 287

(§ 22 odst. 1 písm. e))

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 288

(§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
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důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 289

(§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3)

Jde o nápravu chyby vzniklé v důsledku posunu písmen v § 25 odst. 1, kdy § 22 odst. 1 písm.
g) bod 3 navazuje na písmeno zl) a nikoli zm).
K bodu 290

(§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3)

Daná úprava vychází ze snahy unifikovat některá spojení napříč daňovými zákony. Zákon o
DPH totiž pracuje se spojením „jiný členský stát Evropské unie“, ale tato norma není v
některých případech ve smyslu „jiný stát než Česká republika“, ale jiný stát než stát, o kterém
dané ustanovení předtím pojednává. V tomto kontextu vyvstala potřeba upřesnit spojení „jiný
členský stát Evropské unie“, aby byl výklad vždy jasný. Tato změna se uskutečňuje napříč
daňovými zákony. Jedná se o legislativně technickou úpravu bez záměru ovlivnit věcné
daňové řešení.
K bodu 291

(§ 22 odst. 1 písm. g))

Navrhovaná úprava doplňuje titul pro zdanění příjmů plynoucích zahraničním daňovým
rezidentům, a to jednak v souvislosti se zrušením zákona upravujícího dosud daň darovací,
kdy nově budou dotčené příjmy spadat do režimu zákona o daních z příjmů, a jednak
v souvislosti se zavedením institutu svěřenského fondu novým občanským zákoníkem.
K bodu 292

(22 odst. 1 písm. g) bod 4)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na definování pojmu úvěrový finanční
nástroj v § 19 odst. 1 písm. zk). Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší
výkladové obtíže zejména v situaci, kdy je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli
ve smyslu této legislativní zkratky, ale jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje
použití nového pojmu „úvěrový finanční nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet
institutů zkrácených v platné a účinné právní úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a
jehož použitím v zákoně nebude docházet k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní
zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje
pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly ponechány tyto pojmy.
K bodu 293

(§ 22 odst. 1 písm. g) bod 7)

Doplněním daného ustanovení se sleduje odstranění výkladových nejasností § 22 ze strany
správců daně i daňových subjektů, a to v kontextu možného konfliktu při aplikaci písmene g)
nebo písmene h).
K bodu 294

(§ 22 odst. 1 písm. g) body 13 a 14)

Navrhovaná úprava doplňuje titul pro zdanění příjmů plynoucích zahraničním daňovým
rezidentům, a to jednak v souvislosti se zrušením zákona pojednávajícího o dani darovací, kdy
nově budou dotčené příjmy spadat do režimu zákona o daních z příjmů, a jednak v souvislosti
se zavedením institutu svěřenského fondu novým občanským zákoníkem.
K bodu 295

(§ 22 odst. 1 písm. h))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
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(§ 22 odst. 1 písm. i))

Navrhovaná úprava doplňuje titul pro zdanění příjmů plynoucích zahraničním daňovým
rezidentům, ať rezidentům států, se kterými má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu
zdanění, či rezidentům států bezesmluvních, a to v souvislosti s prodejem obchodního závodu
(dnešního podniku) umístěného v ČR nebo jeho části umístěné v ČR.
K bodu 297

(§ 22 odst. 3)

Navrhovaná úprava reaguje na zavedení nového institutu společnost nahrazujícím v novém
občanském zákoníku institut sdružení bez právní subjektivity. Obchodní korporací se zde
myslí veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, společností pak sdružení osob na
základě smlouvy o společnosti bez právní osobnosti. Daňovým nerezidentem je poplatník
podle § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4. Zároveň se jedná o legislativně-technickou úpravu navazující
na definování pojmu úvěrový finanční nástroj v § 19 odst. 1 písm. zk).
K bodu 298

(§ 23 odst. 1)

Při vypracování nové úpravy zdaňování příjmů v roce 1991, která nabyla účinnosti od roku
1993, se pro pravidla zdanění právnických osob mj. vycházelo z osvědčené vazby na
účetnictví a tím v plynulém pokračování v úpravě při zdaňování poplatníků, kteří vedou
účetnictví v intencích pravidel nastavených ke konci roku 1992 zrušených zákonů o odvodech
do státního rozpočtu a důchodové dani. Byl uplatněn princip neutrality a univerzálnosti, který
je v dané oblasti charakteristický pro standardní daňové systémy nejen v Evropě. Tento
princip tak bezproblémově dlouhou dobu zajišťovala stávající úprava § 18 odst. 1, podle
které jsou u právnických osob předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a
z nakládání s veškerým majetkem se zavedením legislativní zkratky pro obě kategorie
„příjmy“. Výslovně zmíněná kategorie výnosů potvrzuje vazbu na účetní zachycení, kategorie
příjmů reaguje na ostatní položky, o které se naopak výsledek hospodaření upravuje pro
finální zjištění základu daně z příjmů.
Zákon o daních z příjmů od počátku své existence neobsahoval přesnou a vyčerpávající
definici pojmu „příjem“, užitého zejména v ustanovení § 18 zákona, který se týká vymezení
předmětu daně v části druhé zákona – daň z příjmů právnických osob. Legislativní zkratka
„příjem“ užitá v zákoně o daních z příjmů ve zmíněném širším pojetí předmětu daně (příjmy
z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem) pak vedla v případě poplatníků –
právnických osob, kteří vedou účetnictví podle právních předpisů upravujících účetnictví
k tomu, že pod příjmy tvořící předmět daně poplatníka byly zahrnuty veškeré výnosy týkající
se zdanitelných příjmů s výjimkou výnosů týkajících se příjmů, které nebyly předmětem daně.
Vazba na účetnictví byla dále v ZDP promítnuta v ustanovení zákona v § 23 odst. 2,
odkazujícího se na výsledek hospodaření jako účetní kategorii u poplatníků vedoucích
účetnictví a na rozdíl mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří účetnictví nevedou a dále v § 23
odst. 10 odkazujícího se pro účely zjištění základu daně na právní předpis, podle kterého se
účetnictví vede. Pro nerealizované položky zisků byla zvolena úprava, která výslovně uvádí,
že např. o změny v ocenění reálnou hodnotou se výsledek hospodaření neupravuje – což
dokládá úprava § 23 odst. 9, pro kursové rozdíly těsnou vazbu na účetní zachycení potvrzuje
§ 38 odst. 1 první věta, podle které je pro daňové účely v případě kursových rozdílů
rozhodující účetní zachycení. Tato úprava je vyvážená a symetrická, neboť zohledňuje jak
dopady na straně výnosů-příjmů, tak na straně nákladů-výdajů. Kategorie příjem měla
historicky význam také pro poplatníky – právnické osoby, které vedly a dosud také vedou
jednoduché účetnictví. Pro univerzální pojetí byla zvolena legislativní zkratka příjmy, která
postihuje jak výnosy, tak příjmy.

- 312 Navržená změna ustanovení reaguje na nejasnosti, které se objevují v diskuzích mezi
odbornou veřejností ohledně tzv. „kurzových rozdílů“. Tyto nejasnosti spočívají v uchopení
vazby účetních předpisů na zákon o daních z příjmů. Určitý názorový proud totiž chápe tuto
vazbu tak, že je v případě každého výnosu z kurzových rozdílů vždy třeba posuzovat, zda se
jedná či nejedná o příjem pro účely daní z příjmů. Tento přístup však není zamýšlenou vazbou
účetnictví a daně z příjmů, neboť by přinesl další dodatečné administrativní zatížení daňovým
subjektům, kteří by existenci příjmu či výdaje museli v případě kurzových rozdílů posuzovat
u každé z položek výnosů. Zamýšlený přístup spočívá v těsném propojení, a to v té vazbě, že
každý výnos je třeba pro účely daní z příjmů pojímat jako příjem. V této souvislosti se
navrhuje úprava, která tuto skutečnost potvrzuje.
Tato norma je inkorporována přímo do § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů a de facto za
oblast, o které se účtuje, definuje příjem a výdaj. Za oblast, za kterou se účtuje, tedy platí
vazba, že příjmem se rozumí výnos a výdajem náklad. Takto vzniklé příjmy a výdaje poté
procházejí např. testem, zda nejsou osvobozené (v případě příjmů) nebo testem zda jsou
výdaji daňovými (případ výdajů). Toto ustanovení je obecné povahy a nevyřazuje tedy
z aplikace např. ustanovení § 23 odst. 6 (nepeněžní příjem pronajímatele), kde rovněž dochází
k vymezení příjmů. Ustanovení v § 23 odst. 6 je tak speciální a definici příjmů v odstavci 1
doplňuje.
To, že výnosem (nákladem) se rozumí výnos (náklad) dle právních předpisů upravujících
účetnictví plyne z ustanovení § 23 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
V kontextu provazeb na další části zákona je třeba říci, že takto vzniklý základ podléhá
korekcím dle dalších ustanovení zákona. V návaznosti na toto byl legislativně upraven text
odstavce 1, který odkazoval pouze na korekce dle ustanovení § 23 zákona o daních z příjmů.
K bodu 299

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 3)

V souvislosti s nastavenými podmínkami pro osvobození příjmů z darů, dědictví nebo odkazu
se navrhuje rozšířit povinnost zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji i
na ty situace, kdy poplatník nesplní podmínky požadované pro uplatnění tohoto osvobození, a
to v období, ve kterém podmínky poruší.
K bodu 300

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 3)

V souvislosti s nastavenými podmínkami pro osvobození příjmů z darů, dědictví nebo odkazu
se navrhuje rozšířit povinnost zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji i
na ty situace, kdy poplatník nesplní podmínky požadované pro uplatnění tohoto osvobození, a
to v období, ve kterém podmínky poruší.
K bodu 301

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 6)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku). V případě započtení podle § 1982 a násl. nového
občanského zákoníku dochází terminologicky k vzájemnému započtení pohledávek, nikoli
dluhů, proto navrhované ustanovení slovo „závazek“, respektive „dluh“, vypouští.
K bodu 302

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 8)

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
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části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“, či jiná obdobná spojení spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 303

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 8)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 304

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 9)

Navrhuje se zpřesnění textu, aby bylo jednoznačně zřejmé, že úprava výsledku hospodaření se
týká části základu daně vypočtené z nevyčerpané úspory daňové povinnosti, kterou veřejně
prospěšný poplatník získal při uplatnění odpočtu podle § 20 odst. 7 ZDP. Příklad: Snížení
základu daně činilo 100, při sazbě daně ve výši 20% činila úspora daňové povinnosti 20.
Poplatník během tří let použil pouze 15 z této úspory. Předmětem zvýšení výsledku
hospodaření bude částka 25. Platná úprava svádí ke zvýšení o částku 85, neboť stanoví, že od
100 se odečte použitých 15, což je nesporně v neprospěch poplatníka.
K bodu 305

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 10)

Jedná se o legislativně technickou změnu v zájmu srozumitelnosti ustanovení.
K bodu 306

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 10)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 307

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 10)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 308

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 10)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 309

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 10)

Jedná se o legislativně technickou změnu v zájmu srozumitelnosti ustanovení.
K bodu 310

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 11)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
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úpravu reflektuje.
Navržená úprava dále navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod
pojmem závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku
plněno (§ 1721 nového občanského zákoníku). Věcně nedochází k žádné změně oproti platné
úpravě a i nadále zvýšení výsledku hospodaření provádí člen obchodní korporace.
K bodu 311

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 312

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 313

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12)

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 314

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 315

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 316

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 14)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 317

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 14)

Z důvodu zamezení účelovému obcházení daně se dále navrhuje zrušit možnost nezvyšovat
základ daně o závazek zaniklý z titulu dohody mezi věřitelem a dlužníkem, na základě které
poplatníci dosavadní závazek nahradí závazkem novým, často podstatně nižším.
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(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 14)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 319

(§ 23 odst. 3 písm. a) bod 16 a 17)

V souvislosti se zrušením zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
se navrhuje v § 23 upravit povinnost poplatníka zvýšit základ daně o přijatý bezúplatný
příjem, pokud o něm nebude účtovat ve výnosech a současně se nebude jednat o příjem
osvobozený od daně, což se týká veřejně prospěšných poplatníků, kteří budou mít možnost se
rozhodnout, zda příjem zdaní nebo u něho uplatní osvobození. Při uplatnění osvobození
nebudou však výdaje (náklady) hrazené z takto získaných prostředků daňové. Pokud bude o
bezúplatném příjmu účtováno rozvahově, rozumí se jeho hodnotou částka ve výši ocenění
v účetnictví, pokud o bezúplatném příjmu účtováno nebude, ocení se podle oceňovacích
předpisů.
V případě, kdy bude o bezúplatném příjmu účtováno výsledkově, výsledek hospodaření nebo
rozdíl mezi příjmy a výdaji upravován nebude. Zvýšení základu daně podle navrženého
ustanovení nenastane u poplatníka, který sice přijal bezúplatný příjem, o kterém nebylo
účtováno výsledkově, ale tento příjem byl ve formě daru účelově poskytnutého poplatníkovi
na pořízení hmotného a nehmotného majetku. V takovém případě je aplikován postup snížení
vstupní ceny takto pořizovaného hmotného majetku v souladu s navrženým doplnění
ustanovení § 29 odst. 1 ZDP.
Navržená úprava reaguje na stávající nejednotný postup v českém účetnictví, které umožňuje
některým účetním jednotkám účtovat o přijatém daru nikoliv výsledkovým způsobem, ale
rozvahovým. Pro většinu právnických osob plynulo dosud faktické vyjmutí příjmů z daru z
konstrukce základu daně, pro jehož zjištění se vychází ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 a 10
zákona o daních z příjmů z účetnictví. V českém účetnictví není přijatý dar většinou výnosem
– v současných účetních předpisech se účtuje o přijatých darech u podnikatelů, finančních
institucí a pojišťoven kapitálovým, nikoliv výnosovým, způsobem. V prováděcích
vyhláškách k zákonu o účetnictví pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem
podnikání (tj. jsou veřejně prospěšnými poplatníky) nebo pro některé vybrané účetní jednotky
(např. územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti),
příspěvkové organizace, státní fondy, Pozemkový fond České republiky a organizační složky
státu, je však rovněž uveden výnosový způsob zaúčtování přijatého daru.
Z důvodu zamezení účelovému obcházení daně se navrhuje zrušit možnost nezvyšovat základ
daně o závazek, podle nového občanského zákoníku dluh, zaniklý z titulu dohody mezi
věřitelem a dlužníkem, na základě které poplatníci dosavadní dluh nahradí dluhem novým,
často podstatně nižším.
Pokud např. dluh činí 10 000 Kč s tím, že podnikatelé se dohodli dosavadní dluh nahradit
dluhem novým ve výši 8 000 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji dlužníka se zvýší o částku 2 000
Kč, neboť pouze v této výši dluh zaniká jinak než splněním, započtením, splynutím práva s
povinností u jedné osoby a narovnáním. V případě, kdy se poplatníci dohodnou a dosavadní
dluh ve výši 10 000 Kč nahradí dluhem novým stejné hodnoty, tj. dluhem 10 000 Kč, nemá
tato skutečnost na rozdíl mezi příjmy a výdaji dlužníka žádný dopad.
K bodu 320

(§ 23 odst. 3 písm. b) bod 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který používá
pojem podíl v obchodní společnosti, resp. korporaci, nikoli pojem obchodní podíl.
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(§ 23 odst. 3 písm. b) bod 5)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 322

(§ 23 odst. 3 písm. c) bod 5)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 323

(§ 23 odst. 3 písm. c) bod 5)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 324

(§ 23 odst. 3 písm. c) bod 6)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku). Není explicitně nutné hovořit o části dluhu, neboť
z povahy věci pojem dluh zahrnuje i část dluhu.
K bodu 325

(§ 23 odst. 3 písm. c) bod 7 a 8)

Podle nového občanského zákoníku je dárce oprávněn odvolat dar a žádat po obdarovaném
jeho vrácení (§ 2068 a následující NOZ). V takovém případě bude mít obdarovaný možnost
snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o částku maximálně ve výši
daňové zůstatkové ceny nebo o částku zachycenou v účetnictví při vrácení ostatního majetku.
Výjimkou jsou situace, kdy bude o této částce účtováno do nákladů nebo kdy původní dar byl
u obdarovaného osvobozen od daně. Při splnění této podmínky bude za daňově uznatelný
náklad považováno i zaplacení obvyklé ceny daru v penězích.
S ohledem na zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné zahrnuje i
příjmy nabyté z titulu dědění a darování, je zde na místě zmínit, že ponechání slova „dar“
v tomto ustanovení je dáno zavedením institutu „odvolání daru“ v novém občanském
zákoníku.
Obecně v návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů bude
poplatník povinen zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu
bezúplatného příjmu (daru), pokud o tomto příjmu nebude účtovat ve výnosech nebo pokud se
nebude jednat o příjem osvobozený resp. nebude předmětem daně. V situaci, kdy tento
bezúplatný příjem využije k dosažení dalších příjmů, navrhuje se, aby mohl o hodnotu tohoto
příjmu výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snížit. Pokud bezúplatný
příjem obdrží poplatník, který ho nevyužije pro dosahování dalších zdaňovaných příjmů (v
podnikání), výsledek hospodaření ani rozdíl mezi příjmy a výdaji snižovat nebude.
K bodu 326

(§ 23 odst. 4 písm. h))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
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(§ 23 odst. 4 písm. i))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 328

(§ 23 odst. 4 písm. j))

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“, či jiná obdobná spojení spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 329

(§ 23 odst. 7)

Ustanovení obecně dopadá a bude dopadat na situace, kdy jsou mezi sdruženými osobami
sjednány ceny „neobvyklé“. V návaznosti na zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí bude ustanovení dopadat také na situace, kdy cena mezi
sdruženými osobami je sjednána v nulové výši. Výjimku tvoří, tak jako dosud, nízkoúročené
půjčky a nově i bezúročné půjčky v případě, kdy je věřitelem daňový nerezident a z daňových
rezidentů člen obchodní korporace (společník obchodní společnosti a člen družstva) nebo
poplatník fyzická osoba.
V ostatních případech bude zachován stejný postup jako je používán podle dosavadní právní
úpravy. Např. pokud správce daně zjistí, že mezi spojenými osobami byla sjednána vyšší
hodnota úroku, než jaká by byla sjednána mezi nespojenými osobami, musí daňový subjekt
odůvodnit takto stanovenou výši úroku, a není-li tato uspokojivě doložena, pak správce daně
upraví základ daně o zjištěný rozdíl (viz např. názor NSS uveřejněný v rozsudku 8 Afs
80/2007-105, který předpokládá, že správce daně stanoví cenu běžnou v prostředí fungující
hospodářské soutěže. Jen v případech, ve kterých tuto cenu nelze podle § 23 odst. 7 určit, se
použije cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku. To ovšem neznamená, že určení její
výše závisí na libovůli správce daně. Zákonodárce mu poskytl značný prostor pro posouzení,
díky kterému může postupovat s ohledem na specifika každého konkrétního případu. Je na
jeho uvážení, které subjekty zahrne do vzorku pro zjištění ceny obvyklé, na druhou stranu
však zvolené subjekty musí korespondovat se situací daňového subjektu (osoby blízké či jinak
spojené), a své úvahy o výběru musí odůvodnit. Jsou na něj kladeny takové požadavky, aby
případné zvýšení daňové povinnosti bylo zákonné a spravedlivé a jeho rozhodnutí
přezkoumatelné.)
Nenavrhuje se proto žádný konkrétní způsob oceňování pro účely úprav základu daně z
příjmů ve vztahu k převodním cenám, m.j. i proto, že zákon o daních z příjmů do 31.12.2007
obsahoval pravidlo, že pro stanovení výše úroků u půjček se považuje za „obvyklý“ úrok ve
výši 140 % diskontní úrokové sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy. V době rušení
tohoto ustanovení o ceně obvyklé u půjček odpovídala takto stanovená cena obvyklá výši
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reálných ekonomických podmínkách finančního trhu, neboť aktuální tržní cena obvyklá v té
době byla zhruba dvojnásobná.
Dále je nově navrhováno pro jednoznačnost zapsat do zákona, že v případě, kdy je mezi
spojenými osobami sjednána cena „neobvyklá“ a rozdíl od ceny „obvyklé“ není uspokojivě
doložen (nově doložitelný), může upravit základ daně jak správce daně tak samozřejmě i
poplatník. Dosud tato možnost byla dovozována výkladem.
Pro jednoznačnost se také navrhuje zapsat, že základ daně z příjmů se nikdy nebude
upravovat při uzavření smlouvy o výpůjčce, která je ze zákona vždy bezúplatná, to z toho
důvodu, že zákon o daních z příjmů upravuje základ daně ve vazbě na hledání obvyklosti, což
je u smluv o výpůjčce zcela jistě bezplatnost. V návaznosti na přijetí nového občanského
zákoníku je stejný daňový režim navrhován i pro smlouvy o výprose.
Termín cena „určená“ navazuje na změnu § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, který obsahuje základní rozlišení v oblasti cen. Vedle cen sjednávaných jsou ještě
ceny zjišťované, podle novely určené, právě podle oceňovacího předpisu.
K bodu 330

(§ 23 odst. 8 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Navrhovaná změna dále navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 331

(§ 23 odst. 8 písm. b) bod 1)

Navrhuje se pro právní jistotu poplatníků i správců daně doplnit, že je-li hodnota zálohy, o
kterou se upravuje základ daně při ukončení činnosti poplatníka, který je účetní jednotkou, již
obsažena v zaúčtovaných dohadných účtech, o příslušnou zálohu se základ daně již upravovat
nebude. Jednalo-li by se například o přijatou zálohu, která by v účetnictví byla zaúčtována
v aktivním účtu dohadném, tedy do výnosů, a zvýšil by se základ daně o tuto zálohu, byla by
příslušná částka u poplatníka zdaněna dvakrát. V případě zálohy zaplacené, zaúčtované
v pasivním účtu dohadném, by se naopak základ daně o tutéž částku dvakrát snížil. Dále se
navrhuje doplnit, že výsledek hospodaření se upravuje pouze o zálohy, které by při
vyúčtování byly zaúčtovány do nákladů nebo výnosů, tj. nejedná se například o zálohy na
nákup hmotného majetku, respektive dlouhodobého hmotného majetku.
K bodu 332

(§ 23 odst. 8 písm. b) bod 1)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.

- 319 Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 333

(§ 23 odst. 8 písm. b) bod 1)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 334

(§ 23 odst. 8 písm. b) bod 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 335

(§ 23 odst. 8 písm. b) bod 2)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 336

(§ 23 odst. 8 písm. b) bod 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 337

(§ 23 odst. 8 písm. b) bod 2)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.

- 320 K bodu 338

(§ 23 odst. 8 závěrečná část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 339

(§ 23 odst. 8 závěrečná část ustanovení)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 340

(§ 23 odst. 8 závěrečná část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 341

(§ 23 odst. 8 závěrečná část ustanovení)

Pro právní jistotu poplatníků se doplňuje, že obdobným způsobem, jakým musí základ daně
upravit poplatník, který přechází z uplatňování výdajů paušální částkou z dosažených příjmů
na uplatňování výdajů ve skutečné vynaložené výši na základě vedení účetnictví nebo daňové
evidence, musí postupovat i poplatník s příjmy z nájmu podle § 9 zákona, který přechází
z uplatňování výdajů paušální částkou z dosažených příjmů z nájmu na uplatňování výdajů ve
skutečné vynaložené výši na základě evidence příjmů a výdajů.
K bodu 342

(§ 23 odst. 8 závěrečná část ustanovení)

Navrhovaná změna navazuje na obecnou úpravu daňových povinností osoby spravující
pozůstalost upravenou daňovým řádem v § 239b až § 239d (ve znění účinném ke dni
účinnosti navrhovaného zákona). Osoba spravující pozůstalost plní daňové povinnosti
vlastním jménem na účet pozůstalosti, příslušným správcem daně je správce daně spravující
daňové povinnosti zůstavitele (§ 239b daňového řádu). Ustanovení § 239c daňového řádu
stanoví, že osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců
ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho
smrti. Povinnost podávat řádná a dodatečná daňová tvrzení plní podle § 239d odst. 2 a 3, a to
do 15 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti za část zdaňovacího období, která uplynula
do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Daňový řád zavádí právní fikci, že
na daňovou povinnost zůstavitele vzniklou ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni
skončení řízení o pozůstalosti se hledí tak, jako by vznikala zůstaviteli (§ 239d odst. 1). Ke
dni skončení řízení o pozůstalosti osoba spravující pozůstalost, která podává daňové přiznání,
upraví základ daně podle § 23 odst. 8 zákona.
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(§ 23 odst. 9 písm. a))

Navrhovaná úprava zajišťuje, aby při držbě a prodeji podílu na společnosti s ručením
omezeným, kdy tento podíl nově může mít i podobu kmenových listů, nebyl základ daně
ovlivňován v případě jejich ocenění reálnou hodnotou a daňová uznatelnost jejich nabývací
ceny byla i nadále limitována výší příjmu z jejich prodeje. Navrhovaná úprava tak naplňuje
jeden ze základních daňových principů, a to upřednostnění obsahu nad formou.
K bodu 344

(§ 23 odst. 9 písm. b))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 345

(§ 23 odst. 9 písm. c))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 346

(§ 23 odst. 13)

Z důvodu právní jistoty poplatníků i správců daně se navrhuje doplnit, že zdanitelným
příjmem je hodnota pohledávky v případě jejího vkladu nebo postoupení na straně poplatníka,
který o pohledávce neúčtuje, pokud nejde o pohledávku vzniklou z titulu příjmů, které nejsou
předmětem daně (např. z titulu půjčky) nebo příjmů od daně osvobozených. Jde o případy,
kdy podnikatel fyzická osoba vede daňovou evidenci, která není účetnictvím, nebo vede
účetnictví s tím, že o dané pohledávce neúčtuje (např. pohledávku z titulu úroků z půjčky,
pohledávku z titulu prodeje majetku nevloženého v obchodním majetku, kde nebyly splněny
podmínky pro osvobození příjmu) a tuto pohledávku postoupí nebo vloží do obchodní
společnosti. Při postoupení pohledávek v rámci rodiny dochází i k obcházení daně z titulu
uplatňování slev a nezdanitelných částek na straně fyzických osob.
Dále se uvedené ustanovení bude vztahovat i na případy, kdy poplatník přejde z vedení
účtování na vedení daňové evidence, při zahájení daňové evidence příslušné pohledávky sníží
základ daně a poté je poplatník postoupí nebo vloží do obchodní korporace
K bodu 347

(§ 23 odst. 13)

Z důvodů právní jistotu poplatníků i správce daně se navrhuje doplnit, že příjmem není
hodnota vložené nebo postoupené pohledávky vzniklé z titulu příjmu, který není předmětem
daně, nebo je od daně osvobozen.
K bodu 348

(§ 23 odst. 14)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 349

(§ 23 odst. 15)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).

- 322 K bodu 350

(§ 23 odst. 15)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 351

(§ 23 odst. 15)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
Navrhovaná úprava dále navazuje na změnu provedenou v § 23 odst. 1 (více viz odůvodnění k
§ 23 odst. 1).
K bodu 352

(§ 23 odst. 15 věta šestá)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak.
V případě pachtu obchodního závodu je zvláštní ustanovení nezbytné, protože obchodní
závod je podle občanského zákoníku možné pouze propachtovat a nikoli pronajmout (srovnej
§ 2349 a následující NOZ). Vzhledem k neexistenci nájmu obchodního závodu je tak
v ustanoveních upravujících podle účinné právní úpravy nájem podniku nutné tento pojem
nahradit pojmem pacht obchodního závodu.
K bodu 353

(§ 23 odst. 15)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 354

(§ 23 odst. 16)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 355

(§ 23 odst. 16)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 356

(§ 23 odst. 17)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 357

(§ 23 odst. 17)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).

- 323 K bodu 358

(§ 23 odst. 17)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 359

(§ 23 odst. 17)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 360

(§ 23 odst. 17)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 361

(nadpis nad § 23a)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 362

(§ 23a)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ). Změna dále navazuje na terminologii
nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez přívlastku používá ve smyslu
uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se jako společníci za společným
účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je do ustanovení zákona o
daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních korporacích, potřeba doplnit
přívlastek „obchodní“.
K bodu 363

(§ 23a odst. 1)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ). Změna dále navazuje na terminologii
nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez přívlastku používá ve smyslu
uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se jako společníci za společným
účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je do ustanovení zákona o
daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních korporacích, potřeba doplnit
přívlastek „obchodní“.
K bodu 364

(§ 23a odst. 1)

Změna dále navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost
bez přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 365

(§ 23a odst. 1)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 366

(§ 23a odst. 1)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se

- 324 jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 367

(§ 23a odst. 2)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 368

(§ 23a odst. 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 369

(§ 23a odst. 2)

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 370

(§ 23a odst. 3)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 371

(§ 23a odst. 3)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 372

(§ 23a odst. 3)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 373

(§ 23a odst. 4)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 374

(§ 23a odst. 5 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 375

(§ 23a odst. 5 písm. a))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se

- 325 jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 376

(§ 23a odst. 5 písm. a))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 377

(§ 23a odst. 5 písm. a))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 378

(§ 23a odst. 5 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve sjednocení terminologie u
konstrukčních prvků zahraničních daní. Před provedenou změnou byla právní úprava
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahraničních
konstrukčních prvků daně nejednotná: např. v § 32c odst. 2 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními
předpisy příslušného státu. Naproti tomu v § 32c odst. 3 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí. Pro označení zahraničních
konstrukčních prvků daní je zvoleno sousloví „zahraniční položky obdobného charakteru jako
…“. Argumentace, ze které tento přístup vychází, spočívá v tom, že pokud se hovoří o
konstrukčních prvcích daně (např. základ, sazba, osvobození), pak se mají na mysli pouze ty,
které jsou upraveny podle českého práva. Opačná argumentace by vedla k absurdním
závěrům, tj. např. by se mohl daňový subjekt domáhat na základě ustanovení § 23 odst. 1
(„Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a
příjmů osvobozených od daně, ….) domáhat aplikace zahraničních ustanovení o předmětu
daně či osvobození. V tomto kontextu je třeba uvést, že se legislativní text staví
ke konstrukčním prvkům daně jinak než k nedaňovým institutům zahraničního práva. Např.
pokud se v daňovém zákoně hovoří o úroku, pak je jím myšlen jak úrok podle českého
soukromého práva, tak úrok podle zahraniční právní úpravy.
Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě zahraničních konstrukčních prvků daně je třeba
vždy uvést, že jde o zahraniční instituty, zatímco u nedaňových institutů je princip opačný, tj.
pokud není označeno, že jde o český institut, jde o český i zahraniční, pokud však není
implicitně dovoditelné (ze smyslu ustanovení) něco jiného. U nedaňových institutů se pro
označení ryze českého institutu používá označení zákona(ů), které danou problematiku
upravují, např. „…podle právních předpisů upravujících důchodové pojištění“, „podle
občanského zákoníku“ atd.
Cílem provedené úpravy je tak zavedení jednotného označování zahraničních konstrukčních
prvků v zákoně o daních z příjmů. Z hlediska věcného řešení nedochází k žádnému posunu,
jedná se o ryze legislativně technické řešení.
K bodu 379

(§ 23a odst. 5 písm. a))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).

- 326 K bodu 380

(§ 23a odst. 5 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 381

(§ 23a odst. 5 písm. b))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 382

(§ 23a odst. 5 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 383

(§ 23a odst. 5 písm. b))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 384

(§ 23a odst. 5 písm. b))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 385

(§ 23a odst. 5 písm. b))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 386

(§ 23a odst. 5 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 387

(§ 23a odst. 5 písm. c))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 388

(§ 23a odst. 5 písm. c))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.

- 327 K bodu 389

(§ 23a odst. 5 písm. c))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 390

(§ 23a odst. 5 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve sjednocení terminologie u
konstrukčních prvků zahraničních daní. Před provedenou změnou byla právní úprava
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahraničních
konstrukčních prvků daně nejednotná: např. v § 32c odst. 2 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními
předpisy příslušného státu. Naproti tomu v § 32c odst. 3 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí. Pro označení zahraničních
konstrukčních prvků daní je zvoleno sousloví „zahraniční položky obdobného charakteru jako
…“. Argumentace, ze které tento přístup vychází, spočívá v tom, že pokud se hovoří o
konstrukčních prvcích daně (např. základ, sazba, osvobození), pak se mají na mysli pouze ty,
které jsou upraveny podle českého práva. Opačná argumentace by vedla k absurdním
závěrům, tj. např. by se mohl daňový subjekt domáhat na základě ustanovení § 23 odst. 1
(„Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a
příjmů osvobozených od daně, …“) domáhat aplikace zahraničních ustanovení o předmětu
daně či osvobození. V tomto kontextu je třeba uvést, že se legislativní text staví
ke konstrukčním prvkům daně jinak než k nedaňovým institutům zahraničního práva. Např.
pokud se v daňovém zákoně hovoří o úroku, pak je jím myšlen jak úrok podle českého
soukromého práva, tak úrok podle zahraniční právní úpravy.
Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě zahraničních konstrukčních prvků daně je třeba
vždy uvést, že jde o zahraniční instituty, zatímco u nedaňových institutů je princip opačný, tj.
pokud není označeno, že jde o český institut, jde o český i zahraniční, pokud však není
implicitně dovoditelné (ze smyslu ustanovení) něco jiného. U nedaňových institutů se pro
označení ryze českého institutu používá označení zákona(ů), které danou problematiku
upravují, např. „…podle právních předpisů upravujících důchodové pojištění“, „podle
občanského zákoníku“ atd.
Cílem provedené úpravy je tak zavedení jednotného označování zahraničních konstrukčních
prvků v zákoně o daních z příjmů. Z hlediska věcného řešení nedochází k žádnému posunu,
jedná se o ryze legislativně technické řešení.
K bodu 391

(§ 23a odst. 6 písm. a))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 392

(§ 23a odst. 6 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.

- 328 K bodu 393

(§ 23a odst. 6 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 394

(§ 23a odst. 6 písm. c))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
Rovněž dochází k legislativně technické úpravě, jejímž účelem je zpřesnění daného
ustanovení. Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny
členské státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 395

(§ 23a odst. 6 písm. c))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 396

(§ 23a odst. 6 písm. c))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 397

(§ 23b odst. 1)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 398

(§ 23b odst. 2)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 399

(§ 23b odst. 3)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
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(§ 23b odst. 4)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 401

(§ 23b odst. 5)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 402

(§ 23b odst. 6 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
Rovněž dochází k legislativně technické úpravě, jejímž účelem je zpřesnění daného
ustanovení. Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny
členské státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 403

(§ 23b odst. 6 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 404

(§ 23b odst. 6 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 405

(nadpis § 23c)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 406

(§ 23c odst. 1 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
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korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 407

(§ 23c odst. 1 písm. a))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 408

(§ 23c odst. 1 písm. a))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 409

(§ 23c odst. 1 písm. b))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 410

(§ 23c odst. 1 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 411

(§ 23c odst. 1 písm. c))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 412

(§ 23c odst. 1 písm. c))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 413

(§ 23c odst. 2 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 414

(§ 23c odst. 2 písm. a))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
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(§ 23c odst. 2 písm. a))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 416

(§ 23c odst. 2 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 417

(§ 23c odst. 3)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 418

(§ 23c odst. 4)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 419

(§ 23c odst. 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 420

(§ 23c odst. 4)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 421

(§ 23c odst. 5 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
Navržená úprava dále navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod
pojmem závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku
plněno (§ 1721 nového občanského zákoníku).
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(§ 23c odst. 5 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 423

(§ 23c odst. 6)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 424

(§ 23c odst. 7)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 425

(§ 23c odst. 8 úvodní část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 426

(§ 23c odst. 8 písm. a))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 427

(§ 23c odst. 8 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve sjednocení terminologie u
konstrukčních prvků zahraničních daní. Před provedenou změnou byla právní úprava
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahraničních
konstrukčních prvků daně nejednotná: např. v § 32c odst. 2 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními
předpisy příslušného státu. Naproti tomu v § 32c odst. 3 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí. Pro označení zahraničních
konstrukčních prvků daní je zvoleno sousloví „zahraniční položky obdobného charakteru jako
…“. Argumentace, ze které tento přístup vychází, spočívá v tom, že pokud se hovoří o
konstrukčních prvcích daně (např. základ, sazba, osvobození), pak se mají na mysli pouze ty,
které jsou upraveny podle českého práva. Opačná argumentace by vedla k absurdním
závěrům, tj. např. by se mohl daňový subjekt domáhat na základě ustanovení § 23 odst. 1
(„Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a
příjmů osvobozených od daně, …“) domáhat aplikace zahraničních ustanovení o předmětu
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ke konstrukčním prvkům daně jinak než k nedaňovým institutům zahraničního práva. Např.
pokud se v daňovém zákoně hovoří o úroku, pak je jím myšlen jak úrok podle českého
soukromého práva, tak úrok podle zahraniční právní úpravy.
Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě zahraničních konstrukčních prvků daně je třeba
vždy uvést, že jde o zahraniční instituty, zatímco u nedaňových institutů je princip opačný, tj.
pokud není označeno, že jde o český institut, jde o český i zahraniční, pokud však není
implicitně dovoditelné (ze smyslu ustanovení) něco jiného. U nedaňových institutů se pro
označení ryze českého institutu používá označení zákona(ů), které danou problematiku
upravují, např. „…podle právních předpisů upravujících důchodové pojištění“, „podle
občanského zákoníku“ atd.
Cílem provedené úpravy je tak zavedení jednotného označování zahraničních konstrukčních
prvků v zákoně o daních z příjmů. Z hlediska věcného řešení nedochází k žádnému posunu,
jedná se o ryze legislativně technické řešení.
K bodu 428

(§ 23c odst. 8 písm. a))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 429

(§ 23c odst. 8 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 430

(§ 23c odst. 8 písm. c))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 431

(§ 23c odst. 8 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve sjednocení terminologie u
konstrukčních prvků zahraničních daní. Před provedenou změnou byla právní úprava
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahraničních
konstrukčních prvků daně nejednotná: např. v § 32c odst. 2 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními
předpisy příslušného státu. Naproti tomu v § 32c odst. 3 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí. Pro označení zahraničních
konstrukčních prvků daní je zvoleno sousloví „zahraniční položky obdobného charakteru jako
…“. Argumentace, ze které tento přístup vychází, spočívá v tom, že pokud se hovoří o
konstrukčních prvcích daně (např. základ, sazba, osvobození), pak se mají na mysli pouze ty,
které jsou upraveny podle českého práva. Opačná argumentace by vedla k absurdním
závěrům, tj. např. by se mohl daňový subjekt domáhat na základě ustanovení § 23 odst. 1
(„Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a
příjmů osvobozených od daně, …“) domáhat aplikace zahraničních ustanovení o předmětu
daně či osvobození. V tomto kontextu je třeba uvést, že se legislativní text staví
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pokud se v daňovém zákoně hovoří o úroku, pak je jím myšlen jak úrok podle českého
soukromého práva, tak úrok podle zahraniční právní úpravy.
Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě zahraničních konstrukčních prvků daně je třeba
vždy uvést, že jde o zahraniční instituty, zatímco u nedaňových institutů je princip opačný, tj.
pokud není označeno, že jde o český institut, jde o český i zahraniční, pokud však není
implicitně dovoditelné (ze smyslu ustanovení) něco jiného. U nedaňových institutů se pro
označení ryze českého institutu používá označení zákona(ů), které danou problematiku
upravují, např. „…podle právních předpisů upravujících důchodové pojištění“, „podle
občanského zákoníku“ atd.
Cílem provedené úpravy je tak zavedení jednotného označování zahraničních konstrukčních
prvků v zákoně o daních z příjmů. Z hlediska věcného řešení nedochází k žádnému posunu,
jedná se o ryze legislativně technické řešení.
K bodu 432

(§ 23c odst. 9 písm. a))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 433

(§ 23c odst. 9 písm. b))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 434

(§ 23c odst. 9 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na všechny členské
státy Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 435

(§ 23c odst. 9 písm. c))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
Navržená úprava dále navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod
pojmem závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku
plněno (§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 436

(§ 23d odst. 1)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 437

(§ 23d odst. 1)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
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do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 438

(§ 23d odst. 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 439

(§ 23d odst. 2)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 440

(§ 23d odst. 3)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 441

(§ 23d odst. 4)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 442

(§ 23d odst. 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 443

(§ 23d odst. 4)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 444

(§ 23d odst. 5)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 445

(§ 24 odst. 2 písm. f))

Pojem „pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“ je v rámci celého právního řádu
nahrazován pojmem „pojistné na veřejné zdravotní pojištění“.
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(§ 24 odst. 2 písm. h) úvodní část ustanovení)

Navrhovaná úprava je vyvolána zavedením institutu finanční leasing v zákoně o daních
z příjmů.
K bodu 447

(§ 24 odst. 2 písm. h) bod 1)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak.
V případě pachtu obchodního závodu je zvláštní ustanovení nezbytné, protože obchodní
závod je podle občanského zákoníku možné pouze propachtovat a nikoli pronajmout (srovnej
§ 2349 a následující NOZ). Vzhledem k neexistenci nájmu obchodního závodu je tak
v ustanoveních upravujících podle účinné právní úpravy nájem podniku nutné tento pojem
nahradit pojmem pacht obchodního závodu.
Navrhovaná úprava dále navazuje na zavedení institutu finanční leasing v zákoně o daních
z příjmů.
K bodu 448

(§ 24 odst. 2 písm. h) bod 2)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 449

(§ 24 odst. 2 písm. h) bod 2)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 450

(§ 24 odst. 2 písm. h) bod 3)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 451

(§ 24 odst. 2 písm. h) závěrečná část ustanovení)

Navrhovaná úprava navazuje na nové vymezení pojmu finanční leasing v § 21d zákona o
daních z příjmů. Úplatou u finančního leasingu může být například nájemné, pachtovné či jiné
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leasingu vymezené v § 21d.
K bodu 452

(§ 24 odst. 2 písm. h) závěrečná část ustanovení)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 453

(§ 24 odst. 2 písm. ch))

Navrhovaná úprava navazuje na zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Právní úprava daně
z převodů nemovitostí je předmětem nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí.
S ohledem na rušení institutu ručení při zdaňování transakcí s nemovitými věcmi (původní
zákon o dani z převodu nemovitostí je nahrazován zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí)
se pro nadbytečnost vypouští i právní úprava možnosti uplatnění výdaje v podobě zaplacené
daně z převodu nemovitostí na straně prodávajícího. Novou daň z nabytí nemovitých věcí
bude totiž povinen platit nabyvatel, který však tuto daň zohlední v daňových výdajích
postupně formou odpisů podle ZDP vypočtených z ocenění včetně této daně v souladu
s postupem nastaveným pro daň z nabytí nemovitých věcí v příslušných účetních předpisech.
K bodu 454

(§ 24 odst. 2 písm. ch))

Navrhovaná úprava souvisí se zrušením zákona upravujícího daň darovací, kdy nově budou
dotčené příjmy spadat do režimu zákona o daních z příjmů. Navrhuje se, vzhledem ke
skutečnosti, že vůči případné dani darovací zaplacené v zahraničí nelze v ČR uplatňovat
metody vyloučení mezinárodního dvojího zdanění příjmu, toto mezinárodní dvojí zdanění
zmírnit tak, že tato darovací daň zaplacená v zahraničí bude uplatňována jako daňový výdaj
(náklad).
K bodu 455

(§ 24 odst. 2 písm. k) bod 2)

Legislativně technická úprava, která navazuje na novou terminologii nového občanského
zákoníku, konkrétně na zavedení pojmu sídlo podnikatele (§ 429 NOZ).
Rovněž se jedná o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu
„příjmy ze samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné
činnosti“ je činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto
příjmy plynou aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné
činnosti zpravidla). Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k
záměně pojmu „závislá činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 456

(§ 24 odst. 2 písm. k) bod 3)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
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(§ 24 odst. 2 písm. k) bod 3)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti s přijetím nového občanského
zákoníku. Navrhovaná úprava reaguje na zavedení nového institutu výprosy, zahrnující
případy, kdy půjčitel přenechá někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po
kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat (§ 2189 a následující NOZ).
K bodu 458

(§ 24 odst. 2 písm. s))

Z důvodu inkorporace daně darovací do zákona o daních z příjmů se navrhuje pro
nadbytečnost zrušit ustanovení, které stanoví, že na straně poplatníka, který vede účetnictví, je
daňovým výdajem hrazená daň darovací u pohledávky nabyté bezúplatně, a to do výše příjmu
plynoucího z jejího postoupení.
K bodu 459

(§ 24 odst. 2 písm. s) závěrečná část ustanovení)

Jde o terminologickou změnu navazující na úpravu nového občanského zákoníku, který
důsledně rozlišuje mezi pojmy „doba“ a „lhůta“.
K bodu 460

(§ 24 odst. 2 písm. t))

Nově navrhované znění ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) obsahuje věcnou změnu ve vymezení
rozsahu majetku, u kterého je ZDP limitován daňový výdaj do výše příjmu z jeho prodeje.
Vypuštění dosavadního limitování uznatelnosti pořizovací ceny pozemků u právnických osob
je z důvodů jeho nadbytečnosti jako zábrany pro nežádoucí daňové optimalizace (a to i s
ohledem na stabilizaci cenového vývoje pozemků). Pořizovací cena pozemků pro poplatníky,
kteří jsou účetní jednotkou, je touto úpravou navázána na účetnictví a je uznatelná v okamžiku
prodeje ve výši nákladu zaúčtovaného v účetnictví a dotčení poplatníci tak nebudou muset
provádět korekce výsledku hospodaření. Pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou, je
dosavadní limitování daňového výdaje pořizovací ceny pozemků v zákoně zachováno.
Nově se limit daňových výdajů do výše příjmů z prodeje stanoví také pro vstupní
(zůstatkovou) cenu hmotného majetku veřejně prospěšného poplatníka, který majetek
využíval zcela nebo z části k veřejně prospěšným činnostem, z nichž dosahované příjmy
nejsou předmětem daně z příjmů. Míra, v jaké veřejně prospěšný poplatník použije majetek
k veřejně prospěšným činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně
z příjmů, není pro aplikaci návrhu rozhodná, podstatné je, že jej k těmto činnostem použije.
V souladu s logikou odděleného vykazování příjmů těchto poplatníků, které jsou předmětem
daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny, se ve
smyslu nově navrhovaného ustanovení § 18a odstavce 1 (nahradí platný § 18 odst. 3 ZDP)
posuzují odděleně rovněž náklady. Navrhuje se promítnutí této logiky v explicitním doplnění
ustanovení, které se týká nákladu ve formě vstupní (zůstatkové) ceny, resp. doplnění limitu
výše její daňové uznatelnosti do výše příjmů z prodeje i pro tyto poplatníky. Případná ztráta
z prodeje takto využívaného hmotného majetku veřejně prospěšným poplatníkem, nebude
nově daňově uplatnitelná. Ostatní úpravy ve znění citovaného ustanovení jsou legislativnětechnického rázu a spočívají v oddělení případů vlastní limitace daňového výdaje do výše
příjmů z prodeje od ostatních situací řešených ve stávajícím znění.
K bodu 461

(§ 24 odst. 2 písm. ta) a tb))

Převod některých ustanovení z dosavadního znění § 24 odst. 2 písm. t) ZDP do nových
ustanovení pod písmeny ta) a tb) je úpravou legislativně-technického rázu s tím, že text
ustanovení nově upraveného písmene t) a nově navržených písmen ta) a tb) vylučuje
dosavadní duplicitu, kterou v sobě v případě pozemků zahrnovala stávající ustanovení § 24
odst. 2 písm. t) a ustanovení § 24 odst. 11 ZDP pokrývající celý rozsah neodpisovaných aktiv
a zároveň všechny příslušné operace s podnikem. Zamezení tzv. oceňovacímu efektu při
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přeměnách společnosti, bude tedy řešeno již jen v ustanovení § 24 odst. 11 ZDP.
K bodu 462

(§ 24 odst. 2 písm. u))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 463

(§ 24 odst. 2 písm. u))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na změny v § 24 odst. 2 písm. u).
K bodu 464

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 1)

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení, spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 465

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 1)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 466

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 2)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování.
K bodu 467

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 2)

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení, spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
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společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 468

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 2)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 469

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 470

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 471

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 2)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 472

(§ 24 odst. 2 písm. v) bod 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 473

(§ 24 odst. 2 písm. y) úvodní část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
Dále vzhledem k tomu, že u pohledávek vyšších než 200 000 Kč nabytých postoupením
zůstává v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, nutná
podmínka pro tvorbu daňově uznatelné opravné položky, povinnost vymáhat pohledávku
rozhodčím řízením, soudním řízením nebo správním řízením (§ 8a odst. 2 zákona č. 593/1992
Sb.), navrhuje se, aby při odpisu této pohledávky podle § 24 odst. 2 písm. y) bodu 1 až 6
nebylo nutné vyžadovat splnění podmínky. Navržená úprava zajistí pro pohledávky nabyté
postoupení stejné zacházení jako platí v současné době.
K bodu 474

(§ 24 odst. 2 písm. za))

Jde o legislativně technickou změnu v návaznosti na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového
občanského zákoníku.
Dále dochází k legislativně technické úpravě navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
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Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Dále změna reaguje na to, že označení „pronájem“ je nepřesné zejména v ohledu, že se jako
soukromoprávní institut nepoužívá. V tomto ohledu byl zvolen pojem „nájem“, který dle
§ 21c odst. 4 zahrnuje krom nájmu samotného také institut pachtu, čímž bude zachován
současný věcný stav. Jedná se tedy také o ryze legislativně technickou úpravu.
Dále změna navazuje na úpravu § 23 odst. 1 (více viz odůvodnění k § 23 odst. 1).
K bodu 475

(§ 24 odst. 2 písm. zi))

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 476

(§ 24 odst. 2 písm. zl))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 477

(§ 24 odst. 2 písm. zp))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění používání spojení „stát
Evropské unie“. V současné právní úpravě je v daňových zákonech používáno často spojení
„Česká republika nebo členský stát Evropské unie“, které není zcela logické. Z tohoto důvodu
se napříč daňovými zákony provádí změna, která Českou republiku již v právní normě
nevyčleňuje mimo spojení „stát Evropské unie“.
K bodu 478

(§ 24 odst. 2 písm. zr))

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na nové vymezení veřejně prospěšného
poplatníka v § 17a.
K bodu 479

(§ 24 odst. 2 písm. zt))

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na nové vymezení veřejně prospěšného
poplatníka v § 17a.
K bodu 480

(§ 24 odst. 2 písm. zv bod 1)

Jde o vypuštění nadbytečné části textu. Ustanovení se vztahuje na jakýkoli úvěr poskytnutý
bankou.
K bodu 481

(§ 24 odst. 2 písm. zv bod 2)

Jde o vypuštění nadbytečné části textu. Ustanovení se vztahuje na jakoukoli bankovní záruku.
K bodu 482

(§ 24 odst. 3)

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na nové vymezení veřejně prospěšného
poplatníka v § 17a. Zároveň dochází ke gramatické úpravě ustanovení, a to opravou chybně
umístěné čárky.
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(§ 24 odst. 4 úvodní část ustanovení)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 484

(§ 24 odst. 4 písm. a))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 485

(§ 24 odst. 4 písm. b))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 486

(§ 24 odst. 4 písm. c))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 487

(§ 24 odst. 4 závěrečná část ustanovení)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 488

(§ 24 odst. 5 úvodní část ustanovení)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
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neboť i dosavadní znění tohoto ustanovení mělo jednak za cíl bránit spekulativnímu
pořizování hmotného majetku cestou vysokého nájmu a následného odkoupení majetku za
nízkou cenu oproti jeho pořízení a uplatnění výdajů na pořízení formou daňových odpisů, ale
také stanovilo postup pro případ, že si poplatník najal majetek na základě smlouvy o
finančním pronájmu a smlouva byla předčasně ukončena při nesplnění podmínek uvedených
v ustanovení § 24 odst. 4 ZDP. V režimu ustanovení § 24 odst. 5 ZDP se postupovalo dosud
také v případě, že smlouva o finančním leasingu byla uzavřena na kratší dobu, než jsou
podmínky stanovené v ZDP pro uznání splátek v základu daně, a tato aplikace je potvrzena i
v podmínkách smluv o finančním leasingu navrhované novely.
K bodu 489

(§ 24 odst. 5 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 490

(§ 24 odst. 5 písm. b))

Navrhovaná změna reaguje na zavedení pojmu finanční leasing do zákona o daních z příjmů.
Podle § 506 nového občanského zákoníku je stavba zřízená na pozemku jeho součástí.
Smlouva, jejímž předmětem by byla koupě samotného stavebního díla umístěného na
pozemku, nemůže podle nové soukromoprávní úpravy vzniknout.
Z věcného hlediska nedochází ke změně v dosavadním obsahu ustanovení, které má za cíl
bránit skrytému pořizování pozemku ve formě vysokého nájemného, přičemž kupní cena
pozemku by byla nízká. V druhé větě ustanovení se stanoví podmínka pro výši kupní ceny
také pro pozemek, který by byl před jeho převodem (a to v souvislosti s finančním leasingem
stavebního díla na pozemku) předmětem nájemní smlouvy. Nájemné v takovém případě je
uznatelné v základu daně příjmů poplatníka při splnění podmínky týkající se výše kupní ceny
a základní podmínky pro uplatnění daňových výdajů podle § 24 odst. 1 ZDP. Přestože je
stavba součástí pozemku ve smyslu „superficiální“ zásady NOZ, z hlediska daňové jde o dvě
oddělené majetkové složky.
K bodu 491

(§ 24 odst. 5 písm. c))

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 492

(§ 24 odst. 5 závěrečná část ustanovení)

Dosavadní úprava § 24 odst. 5 závěrečné části ustanovení byla přesunuta do § 21d, kam
systematicky patří.
K bodu 493

§ 24 odst. 6)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
Část věty před středníkem byla z důvodu systematičnosti bez věcné změny přesunuta do
§ 21d.
K bodu 494

(§ 24 odst. 7 úvodní část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
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úpravu reflektuje.
K bodu 495

(§ 24 odst. 7 písm. a))

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení, spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 496

(§ 24 odst. 7 písm. a))

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení, spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 497

(§ 24 odst. 7 písm. b) bod 1)

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 498

(§ 24 odst. 7 písm. b) bod 1)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování.
K bodu 499

(§ 24 odst. 7 písm. b) bod 1)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 500

(§ 24 odst. 7 písm. b) bod 1)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování.
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(§ 24 odst. 7 písm. b) bod 1)

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a inkorporaci daně
dědické a darovací do zákona o daních z příjmů. V důsledku toho je do zákona třeba doplnit
ocenění majetku získaného děděním nebo darem, pro účely stanovení nabývací ceny podílu v
obchodní společnosti nebo družstvu, resp. obchodní korporaci.
K bodu 502

(§ 24 odst. 7 písm. c))

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 503

(§ 24 odst. 7 písm. c))

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování.
K bodu 504

(§ 24 odst. 7 závěrečná část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 505

(§ 24 odst. 7 závěrečná část ustanovení)

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení, spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 506

(§ 24 odst. 7 závěrečná část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 507

(§ 24 odst. 7 závěrečná část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
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korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení, spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 508

(§ 24 odst. 7 závěrečná část ustanovení)

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Ohledně
personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě
obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení, spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech. Pojem „společník“ pak bude používán
pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující NOZ) (s výjimkou
situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací, pak bude pojem
společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost, např. společník
společnosti s ručením omezeným, apod.).
K bodu 509

(§ 24 odst. 8)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 510

(§ 24 odst. 9)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
společnosti a družstva. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto
úpravu reflektuje.
K bodu 511

(§ 24 odst. 11)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 512

(§ 24 odst. 11)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 513

(§ 24 odst. 11)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon o obchodních
korporacích. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní
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úpravu reflektuje.
K bodu 514

(§ 24 odst. 12 úvodní část ustanovení)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 515

(§ 24 odst. 12 písm. h))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 516

(§ 24 odst. 12 písm. h))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 517

(§ 24 odst. 12 písm. i))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 518

(§ 24 odst. 13)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 519

(§ 24 odst. 15 úvodní část ustanovení)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 520

(§ 24 odst. 15 písm. a))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
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vlastnického práva.
K bodu 521

(§ 24 odst. 15 písm. b))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 522

(§ 24 odst. 15 písm. b))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 523

(§ 24 odst. 15 písm. b))

Navrhovaná úprava navazuje na definici finančního leasingu v § 21d, podle které musí být ve
smlouvě o finančním leasingu sjednáno, že po uplynutí sjednané doby dojde k převodu
vlastnického práva.
K bodu 524

(§ 24 odst. 16 úvodní části ustanovení)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 525

(§ 24 odst. 16 písm. a))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 526

(§ 24 odst. 16 písm. b))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
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vlastnického práva.
K bodu 527

(§ 24 odst. 16 písm. b))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 528

(§ 24 odst. 16 písm. b))

Navrhovaná úprava navazuje na definici finančního leasingu v § 21d, podle které musí být ve
smlouvě o finančním leasingu sjednáno, že po uplynutí sjednané doby dojde k převodu
vlastnického práva.
K bodu 529

(§ 24a odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 530

(§ 24a odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 429 NOZ, podle kterého se sídlem
podnikatele rozumí adresa zapsaná ve veřejném rejstříku a pokud se fyzická osoba jako
podnikatel nezapisuje do veřejného rejstříku, tak i místo, kde má hlavní obchodní závod,
popřípadě kde má bydliště.
K bodu 531

(§ 24a odst. 2 písm. b))

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na nové vymezení veřejně prospěšného
poplatníka v § 17a.
K bodu 532

(nadpis § 24b)

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 533

(nadpis 24b)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 534

(nadpis § 24b)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
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Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 535

(§ 24b odst. 1)

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 536

(§ 24b odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 537

(§ 24b odst. 1)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 538

(§ 24b odst. 1)

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 539

(§ 24b odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 540

(§ 24b odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 429 NOZ, podle kterého se sídlem
podnikatele rozumí adresa zapsaná ve veřejném rejstříku a pokud se fyzická osoba jako
podnikatel nezapisuje do veřejného rejstříku, tak i místo, kde má hlavní obchodní závod,
popřípadě kde má bydliště.
K bodu 541

(§ 24b odst. 2 písm. b))

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 542

(§ 24b odst. 2 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
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činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 543

(§ 24b odst. 2 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 544

(§ 24b odst. 2 písm. c))

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 545

(§ 24b odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 546

(§ 24b odst. 2 písm. c))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 547

(§ 24b odst. 2 písm. d))

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 548

(§ 24b odst. 2 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
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(§ 24b odst. 2 písm. d))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 550

(§ 24b odst. 2 písm. e))

Navrhovaná úprava sjednocuje pojmy užívané zákonem o daních z příjmů s novým
občanským zákoníkem.
K bodu 551

(§ 24b odst. 2 písm. e))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 552

(§ 24b odst. 2 písm. e))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 553

(§ 25 odst. 1 písm. a))

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 554

(§ 25 odst. 1 písm. b))

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 555

(§ 25 odst. 1 písm. f))

Pojem „pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“ se v rámci celého právního řádu nahrazuje
pojmem „pojistné na veřejné zdravotní pojištění“.
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(§ 25 odst. 1 písm. g))

Pojem „pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“ se v rámci celého právního řádu nahrazuje
pojmem „pojistné na veřejné zdravotní pojištění“.
K bodu 557

(§ 25 odst. 1 písm. g))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 558

(§ 25 odst. 1 písm. g))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. Věcný rozsah příjmů podle § 7 zůstává nezměněn.
K bodu 559

(§ 25 odst. 1 písm. g))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 560

(§ 25 odst. 1 písm. i))

Navržené doplnění neumožňuje uplatnit výdaje (náklady) související s reprodukcí majetku,
který byl pořízen ze zdroje, který byl od daně z příjmů osvobozen jako bezúplatný příjem
(dědictví, odkaz, dar) nebo nebyl předmětem daně.
Navrhované doplnění výjimky pro výdaje vynaložené u veřejně prospěšných poplatníků na
úrokové příjmy sleduje snížení administrativy jak na straně poplatníků, tak i správců daně v
případě, kdy by bylo nutné vylučovat ze základu daně výdaje/náklady související s úrokovými
příjmy podléhajícími srážkové dani. Jedná se zpravidla o zcela zanedbatelné částky, které
však při absenci navrhovaného doplnění by měl poplatník povinnost identifikovat a ze
základu daně vyloučit.
K bodu 561

(§ 25 odst. 1 písm. s))

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů se pro
nadbytečnost ruší ustanovení, které stanoví, že daňovým výdajem není daň dědická a
darovací.
K bodu 562

(§ 25 odst. 1 písm. t))

Jedná se o legislativně technickou úpravu nahrazující pojem dar označením bezúplatné plnění.
Z věcného hlediska nedochází k žádné změně.
K bodu 563

(§ 25 odst. 1 písm. t))

Změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, kdy nový občanský zákoník jako „jméno“
označuje jméno fyzické osoby, název právnické osoby i obchodní firmu u podnikatelů
zapsaných do obchodního rejstříku. Dosud v právu užívanou formuli „jméno fyzické osoby
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slovem „jméno“.
Ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) se vztahuje jak na podnikatele zapsané v obchodním
rejstříku, tak i na podnikatele, kteří v obchodním rejstříku zapsáni nejsou. Z toho důvodu se
navrhuje pojem „obchodní firmou“ nahradit nadřazeným pojmem „jménem“.
K bodu 564

(§ 25 odst. 1 písm. u))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 565

(§ 25 odst. 1 písm. w))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 566

(§ 25 odst. 1 písm. w))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet k
záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr nebo
zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly ponechány
tyto pojmy.
K bodu 567

(§ 25 odst. 1 písm. w))

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 568

(§ 25 odst. 1 písm. w))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.

- 355 K bodu 569

(§ 25 odst. 1 písm. zc))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 570

(§ 25 odst. 1 písm. zd))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 571

(§ 25 odst. 1 písm. ze))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 572

(§ 25 odst. 1 písm. zi))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 573

(§ 25 odst. 1 písm. zi))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 574

(§ 25 odst. 1 písm. zk))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 575

(§ 25 odst. 1 písm. zk))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet k
záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr nebo
zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly ponechány
tyto pojmy.

- 356 K bodu 576

(§ 25 odst. 1 písm. zk))

Změna navazuje na terminologii zákona o obchodních korporacích, který obsahuje pouze
obecný pojem podíl na zisku a důsledně jej používá.
K bodu 577

(§ 25 odst. 1 písm. zl))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 578

(§ 25 odst. 1 písm. zn))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 579

(§ 25 odst. 1 písm. zp) a zq))

Navrhovaná úprava zajistí, aby v případě osvobození peněžních i nepeněžních bezúplatných
příjmů z darování, dědictví a odkazu nebo u fyzických osob např. i z přijatých dotací nebo v
případě příjmů, které nejsou předmětem daně, výdaje (náklady) související s reprodukcí
bezúplatně získaného majetku osvobozeného od daně nebo majetku, který nebyl předmětem
daně, t.j. účetní odpisy nebo hodnota u neodpisovaného majetku daňově ani účetně (zásoby)
neovlivňovaly základ daně..
K bodu 580

(§ 25 odst. 3)

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 581

(§ 25 odst. 3)

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 582

(§ 25 odst. 3)

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na nové vymezení veřejně prospěšného
poplatníka v § 17a.
K bodu 583

(§ 26 odst. 2 písm. b))

V souvislosti s novým jednoznačným vymezením jednotky jako samostatné věci nemovité (§
1159 NOZ) se navrhuje legislativně technická změna spočívající v náhradě pojmu byty a
nebytové prostory za přesnější pojem jednotky, která zahrnuje byt nebo nebytový prostor
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nemovité věci. V návaznosti na to se upravuje i ustanovení § 29 odst. 9 písm. c) upravující
vstupní cenu majetku a příloha č. 1 zákona v položkách (4-22) a (5-39).
Zároveň se ruší poznámka pod čarou č. 28d, která odkazuje na novým občanským zákoníkem
zrušovaný zákon o vlastnictví bytů.
K bodu 584

(§ 26 odst. 3 písm. c))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 585

(§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Navrhovaná změna dále navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 586

(§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 587

(§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na nové vymezení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
K bodu 588

(§26 odst. 7 písm. a) bod 3)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
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většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 589

(§ 26 odst. 7 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 590

(§ 26 odst. 7 písm. b))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 591

(§ 26 odst. 7 písm. d))

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na přesun ustanovení o zdaňovacím období
do § 21a.
K bodu 592

(§ 26 odst. 7 závěrečná část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 593

(§ 27 písm. a))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 594

(§ 27 písm. h))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 595

(§ 27 písm. h))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.

- 359 K bodu 596

(§ 27 písm. ch))

Navržená úprava navazuje na zrušení zákona č. 357/1192 Sb., o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a na inkorporaci daně dědické a
darovací do zákona o daních z příjmů.
K bodu 597

(§ 27 písm. i))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 598

(§ 27 písm. j))

Z důvodu zrušení daně dědické a darovací, které by měla nahradit daň z příjmů, se navrhuje z
odpisování vyloučit hmotný majetek nabytý bezúplatně (například darem nebo děděním),
který byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl předmětem daně z příjmů. Současně se do
ZDP doplňuje přechodné ustanovení, které stanoví, že podle stávající právní úpravy se z
odpisování vylučuje hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí před nabytím účinnosti tohoto
zákona bylo předmětem daně dědické nebo darovací a bylo v době nabytí od jedné z těchto
daní osvobozeno.
U právnických osob dopadá působnost navrženého ustanovení mimo jiné na veřejně
prospěšné poplatníky při splnění příslušných podmínek osvobození (například použití daru na
zabezpečování veřejně prospěšných činností, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem
daně z příjmů). Za předpokladu, že příjmy těchto poplatníků daně z příjmů právnických osob
jsou předmětem daně z příjmů ve smyslu stávajícího ustanovení § 18 odst. 4 ZPD, dochází k
situaci, kdy je na místě aplikace navrženého ustanovení také pro tyto právnické osoby.
Aplikace navrženého ustanovení § 27 písm. j) ZDP také pro nehmotný majetek, jehož
bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, vyplývá
z ustanovení § 32a odst. 7 ZDP.
Na straně poplatníků fyzických osob se navrhuje současný stav v odpisování zděděného
hmotného majetku neměnit. To znamená, že poplatník, který nabyl hmotný majetek děděním,
by tento hmotný majetek i nadále daňově odpisoval. V případě, že by zůstavitel již odpisování
zahájil, pokračoval by dědic v započatém odpisování v souladu se stávajícím ustanovení § 30
odst. 10 písm. a) zákona. V souladu s NOZ se navrhuje do zákona pouze doplnit, že obdobně
postupuje poplatník fyzická osoba i u hmotného majetku nabytého odkazem, u hmotného
majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo u
hmotného majetku, který zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti.
Implicitním důsledkem vyloučení tohoto majetku z odpisování u dědiců právnických osob je
nemožnost pokračovat v odpisování započatém zůstavitelem, resp. původním vlastníkem, u
dědice – právnické osoby podle § 30 odst. 10 písm. a) zákona o daních z příjmů. To znamená,
že přestože ustanovení § 30 odst. 10 písm. a) stanoví, že právní nástupce poplatníka pokračuje
v odpisování započatém původním vlastníkem, na odpisování majetku nabytého dědictvím
nebo odkazem u dědice právnické osoby se toto pravidlo nepoužije, jelikož odpisování tohoto
majetku je vyloučeno.
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(§ 28 odst. 1)

Navržené znění zavádí nový pojem „odpisovatel“, kterým je zde nahrazena dosud používaná
legislativní zkratka „vlastník“ zahrnující ve vymezení odpisujících osob také poplatníky,
kteří vlastníky v právním smyslu slova nejsou. Tento pojem je pak nadále užíván i v jiném
místě návrhu zákona (§ 27 písm. i)).
Vzhledem k tomu, že se svěřenským fondům přiznává daňová subjektivita, navrhuje se pro ně
uplatnit obecný režim v oblasti odpisování majetku a umožnit jim tak odpisování majetku.
Zároveň se navrhuje stejný přístup aplikovat i u podílových fondů.
Ustanovení § 28 odst. 1 písm. f) zajišťuje, že v případě přeměny obchodní korporace je
odpisovatelem hmotného majetku nástupnická obchodní korporace zanikající obchodní
korporace (t.j. i obchodní korporace, která zaniká rozdělením) a také nástupnická obchodní
korporace rozdělované obchodní korporace, která nezaniká (t.j. obchodní korporace
rozdělované odštěpením). Jedná se o hmotný majetek, který zanikající nebo rozdělovaná
obchodní korporace vlastnila k rozhodnému dni přeměny a o hmotný majetek, který zanikající
nebo rozdělovaná obchodní korporace nabyla v období od rozhodného dne do dne zápisu do
obchodního rejstříku.
K bodu 600

(§ 28 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 601

(§ 28 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 602

(§ 28 odst. 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 603

(§ 28 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 604

(§ 28 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
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Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 605

(§ 29 odst. 1 a))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 606

(§ 29 odst. 1 písm. a))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 607

(§ 29 odst. 1 a))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 608

(§ 29 odst. 1 písm. b))

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 609

(§ 29 odst. 1 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 610

(§ 29 odst. 1 písm. d))

Navrhovaná změna dále navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
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(§ 29 odst. 1 písm. d))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 612

(§ 29 odst. 1 písm. e))

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na inkorporaci daně dědické a darovací do
zákona o daních z příjmů a zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné
zahrnuje i příjmy nabyté z titulu dědění a darování.
K bodu 613

(§ 29 odst. 1 písm. e))

Navrhovaná změna dále navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 614

(§ 29 odst. 1 písm. e))

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 615

(§ 29 odst. 1 závěrečná část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 616

(§ 29 odst. 1 závěrečná část ustanovení)

Pro účelově poskytnuté dary na pořízení hmotného a nehmotného majetku se navrhuje stejný
režim vyloučení jejich daňové reprodukce u poplatníka, který je přijal, jako je tomu u
poskytnutých dotací v případech, kdy o nich není u příjemce v souladu s právními předpisy
upravujícími účetnictví účtováno ve výnosech.
K bodu 617

(§ 29 odst. 4)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 618

(§ 29 odst. 6 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
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„odpisovatel“.
K bodu 619

(§ 29 odst. 6 úvodní část ustanovení)

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 620

(§ 29 odst. 6 závěrečná část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 621

(§ 29 odst. 8)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 622

(§ 29 odst. 8)

Dané ustanovení reaguje na sjednocení terminologie v rámci zákona o daních z příjmů, kdy
jsou příjmy z dědění a darování označovány souhrnným pojmem příjmy nabyté bezúplatně.
K bodu 623

(§ 29 odst. 8)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 624

(§ 29 odst. 8)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 625

(§ 29 odst. 9 písm. a))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 626

(§29 odst. 9 písm. c))

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
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(§ 30 odst. 1)

Jde o formálně technickou úpravu spočívající v náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA.
Odůvodnění této změny je stejné jako u novelizačního bodu, který se týká Přílohy č. 1 ZDP.
K bodu 628

(§ 30 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 629

(§ 30 odst. 5)

Jde o formálně technickou úpravu spočívající v náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA.
Odůvodnění této změny je stejné jako u novelizačního bodu, který se týká Přílohy č. 1 ZDP.
K bodu 630

(§ 30 odst. 10 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 631

(§ 30 odst. 10 písm. a))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 632

(§ 30 odst. 10 písm. b))

Navrhuje se stávající ustanovení § 30 odst. 10, které řeší režim odpisování v případě vkladů,
doplnit i pro vklady do podílového nebo svěřenského fondu, a to návazně na skutečnost, že
podílové fondy mají již přiznanou daňovou subjektivitu a pro svěřenské fondy se tato
subjektivita navrhuje a pro oba uvedené typy fondů bude platit obecný režim odpisování
hmotného majetku.
K bodu 633

(§ 30 odst. 10 písm. f))

Navrhovaná změna navazuje na nový soukromoprávní institut pacht, který je v novém
občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému. Stejně jako
nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho
předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Vzhledem k tomu, že převážná
většina ustanovení zákona o daních z příjmů vztahujících se na nájem se bude nově vztahovat
též na pacht, ustanovení § 21c odst. 4 stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí
se i pacht, pokud není výslovně stanoveno jinak (například u pachtu obchodního závodu).
Dále je v rámci celého zákona nahrazen pojem „pronájem“, který soukromé právo nezná,
pojmem „nájem“. Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 634

(§ 30 odst. 10 písm. g))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
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Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 635

(§ 30 odst. 10 písm. h))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 636

(§ 30 odst. 10 písm. i))

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 637

(§ 30 odst. 10 písm. l))

Terminologie zákona o daních z příjmů navazuje na pojmy soukromého práva. Pojem
„společník“ je použit pro osoby sdružující se smlouvou o společnosti (§ 2716 a následující
NOZ) (s výjimkou situací, kdy bude potřeba rozlišit členy jednotlivých obchodních korporací,
pak bude pojem společník užit s přívlastkem vymezujícím konkrétní obchodní společnost,
např. společník společnosti s ručením omezeným, apod.). Ohledně personálního obsazení
korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V případě obchodních korporací
NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace nepojmenovává, a proto lze dovodit,
že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní korporace je obecný a zahrnuje jak pojem
společník obchodní společnosti, tak člen družstva. V ZOK se používá sice pojmu společník,
ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první části první. Vzhledem k výše uvedenému
je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá spojení „společník obchodní společnosti a člen
družstva“ či jiná obdobná spojení spojením „člen obchodní korporace“ v jeho příslušných
tvarech.
K bodu 638

(§ 30 odst. 10)

Navržené doplnění reaguje na vznik svěřenského fondu jako nového institutu občanského
zákoníku a souvisí s oprávněním tohoto fondu k odpisování hmotného majetku a s pohyby
hmotného majetku do a z tohoto fondu. Doplnění odstraňuje případnou pochybnost o režimu
odpisování hmotného majetku, ať jde o již odpisovaný majetek, který svěřenský fond nabyl a
pokračuje v jeho odpisování, nebo o odpisovaný majetek, který nabyl poplatník z tohoto
fondu.
K bodu 639

(§ 30 odst. 10 závěrečná část ustanovení)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 640

(§ 30 odst. 10 závěrečná část ustanovení)

Navržená úprava reaguje na zavedení nového institutu společnost, který v novém občanském
zákoníku nahrazuje institut sdružení bez právní subjektivity.
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(§ 30b odst. 1)

Jde o formálně technickou úpravu spočívající v náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA.
Odůvodnění této změny je stejné jako u novelizačního bodu, který se týká Přílohy č. 1 ZDP.
K bodu 642

(§ 31 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 643

(§ 31 odst. 2)

Jde o formálně technickou úpravu spočívající v náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA.
Odůvodnění této změny je stejné jako u novelizačního bodu, který se týká Přílohy č. 1 ZDP.
K bodu 644

(§ 31 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 645

(§ 31 odst. 3)

Jde o formálně technickou úpravu spočívající v náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA.
Odůvodnění této změny je stejné jako u novelizačního bodu, který se týká Přílohy č. 1 ZDP.
K bodu 646

(§ 31 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 647

(§ 31 odst. 5)

Jde o formálně technickou úpravu spočívající v náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA.
Odůvodnění této změny je stejné jako u novelizačního bodu, který se týká Přílohy č. 1 ZDP.
K bodu 648

(§ 31 odst. 6)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 649

(§ 32 odst. 2 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
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smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 650

(§ 32 odst. 2 písm. a) bod 1)

Jde o formálně technickou úpravu spočívající v náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA.
Odůvodnění této změny je stejné jako u novelizačního bodu, který se týká Přílohy č. 1 ZDP.
K bodu 651

(§ 32 odst. 2 písm. a) bod 2)

Jde o formálně technickou úpravu spočívající v náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA.
Odůvodnění této změny je stejné jako u novelizačního bodu, který se týká Přílohy č. 1 ZDP.
K bodu 652

(§ 32 odst. 4)

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na přesun ustanovení o zdaňovacím období
do § 21a.
K bodu 653

(§ 32a odst. 1 písm. a) bod 1)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který společníky
obchodních společností a členy družstva označuje souhrnným pojmem jako členy obchodní
korporace.
K bodu 654

(§ 32a odst. 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který nahrazuje
pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 655

(§ 32a odst. 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 656

(§ 32a odst. 2)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 657

(§ 32a odst. 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 658

(§ 32a odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
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(§ 32a odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů
„vlastník“ a „odpisovatel“. Tam, kde je pojem „vlastník“ použit ve smyslu vlastníka podle
vlastnického práva, nedochází k žádné změně. Oproti tomu tam, kde je „vlastník“ použit ve
smyslu „odpisovatele“, který odpisuje majetek ve smyslu § 26 či § 32a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se pojem „vlastník“ nahrazuje pojmem
„odpisovatel“.
K bodu 660

(§ 32a odst. 4)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 661

(§ 32b)

Dosavadní smluvní typ obchodního zákoníku „smlouva o nájmu podniku“ byl nahrazen
novým smluvním typem občanského zákoníku „smlouva o pachtu obchodního závodu“.
Navržený text ustanovení § 32b zachovává beze změny věcný režim a reaguje proto pouze
terminologickými změnami a náhradou pojmů pronajímatel za propachtovatel, nájemce za
pachtýř, nájemné za pachtovné, pronajatý podnik za propachtovaný obchodní závod a závazek
za dluh. Z věcného hlediska zůstávají předmětná ustanovení nezměněná. Nadále tak zůstává
zachováno přiměřené použití ustanovení ZDP o odpisování při zajištění závazku převodem
práva, stejně tak jako postupy pachtýře v případě vyššího či nižšího pachtovného než je výše
odpisů. Bez věcných změn byla upravena také ustanovení týkající se převodu dluhů i
pohledávek na pachtýře ke dni uzavření smlouvy o pachtu obchodního závodu.
K bodu 662

(§ 32c odst. 1 úvodní část ustanovení)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 663

(§ 32c odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve sjednocení terminologie u
konstrukčních prvků zahraničních daní. Před provedenou změnou byla právní úprava
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahraničních
konstrukčních prvků daně nejednotná: např. v § 32c odst. 2 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními
předpisy příslušného státu. Naproti tomu v § 32c odst. 3 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí. Pro označení zahraničních
konstrukčních prvků daní je zvoleno sousloví „zahraniční položky obdobného charakteru jako
…“. Argumentace, ze které tento přístup vychází, spočívá v tom, že pokud se hovoří o
konstrukčních prvcích daně (např. základ, sazba, osvobození), pak se mají na mysli pouze ty,
které jsou upraveny podle českého práva. Opačná argumentace by vedla k absurdním
závěrům, tj. např. by se mohl daňový subjekt domáhat na základě ustanovení § 23 odst. 1
(„Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a
příjmů osvobozených od daně, ….) domáhat aplikace zahraničních ustanovení o předmětu
daně či osvobození. V tomto kontextu je třeba uvést, že se legislativní text staví
ke konstrukčním prvkům daně jinak než k nedaňovým institutům zahraničního práva. Např.
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soukromého práva, tak úrok podle zahraniční právní úpravy.
Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě zahraničních konstrukčních prvků daně je třeba
vždy uvést, že jde o zahraniční instituty, zatímco u nedaňových institutů je princip opačný, tj.
pokud není označeno, že jde o český institut, jde o český i zahraniční, pokud však není
implicitně dovoditelné (ze smyslu ustanovení) něco jiného. U nedaňových institutů se pro
označení ryze českého institutu používá označení zákona(ů), které danou problematiku
upravují, např. „…podle právních předpisů upravujících důchodové pojištění“, „podle
občanského zákoníku“ atd.
Cílem provedené úpravy je tak zavedení jednotného označování zahraničních konstrukčních
prvků v zákoně o daních z příjmů. Z hlediska věcného řešení nedochází k žádnému posunu,
jedná se o ryze legislativně technické řešení.
K bodu 664

(§ 32c odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve sjednocení terminologie u
konstrukčních prvků zahraničních daní. Před provedenou změnou byla právní úprava
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahraničních
konstrukčních prvků daně nejednotná: např. v § 32c odst. 2 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními
předpisy příslušného státu. Naproti tomu v § 32c odst. 3 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí. Pro označení zahraničních
konstrukčních prvků daní je zvoleno sousloví „zahraniční položky obdobného charakteru jako
…“. Argumentace, ze které tento přístup vychází, spočívá v tom, že pokud se hovoří o
konstrukčních prvcích daně (např. základ, sazba, osvobození), pak se mají na mysli pouze ty,
které jsou upraveny podle českého práva. Opačná argumentace by vedla k absurdním
závěrům, tj. např. by se mohl daňový subjekt domáhat na základě ustanovení § 23 odst. 1
(„Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a
příjmů osvobozených od daně, ….) domáhat aplikace zahraničních ustanovení o předmětu
daně či osvobození. V tomto kontextu je třeba uvést, že se legislativní text staví
ke konstrukčním prvkům daně jinak než k nedaňovým institutům zahraničního práva. Např.
pokud se v daňovém zákoně hovoří o úroku, pak je jím myšlen jak úrok podle českého
soukromého práva, tak úrok podle zahraniční právní úpravy.
Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě zahraničních konstrukčních prvků daně je třeba
vždy uvést, že jde o zahraniční instituty, zatímco u nedaňových institutů je princip opačný, tj.
pokud není označeno, že jde o český institut, jde o český i zahraniční, pokud však není
implicitně dovoditelné (ze smyslu ustanovení) něco jiného. U nedaňových institutů se pro
označení ryze českého institutu používá označení zákona(ů), které danou problematiku
upravují, např. „…podle právních předpisů upravujících důchodové pojištění“, „podle
občanského zákoníku“ atd.
Cílem provedené úpravy je tak zavedení jednotného označování zahraničních konstrukčních
prvků v zákoně o daních z příjmů. Z hlediska věcného řešení nedochází k žádnému posunu,
jedná se o ryze legislativně technické řešení.
K bodu 665

(§ 32c odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve sjednocení terminologie u
konstrukčních prvků zahraničních daní. Před provedenou změnou byla právní úprava
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahraničních
konstrukčních prvků daně nejednotná: např. v § 32c odst. 2 jsou označeny jako položky
obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními
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obdobného charakteru, uplatněné vkladatelem v zahraničí. Pro označení zahraničních
konstrukčních prvků daní je zvoleno sousloví „zahraniční položky obdobného charakteru jako
…“. Argumentace, ze které tento přístup vychází, spočívá v tom, že pokud se hovoří o
konstrukčních prvcích daně (např. základ, sazba, osvobození), pak se mají na mysli pouze ty,
které jsou upraveny podle českého práva. Opačná argumentace by vedla k absurdním
závěrům, tj. např. by se mohl daňový subjekt domáhat na základě ustanovení § 23 odst. 1
(„Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a
příjmů osvobozených od daně, ….) domáhat aplikace zahraničních ustanovení o předmětu
daně či osvobození. V tomto kontextu je třeba uvést, že se legislativní text staví
ke konstrukčním prvkům daně jinak než k nedaňovým institutům zahraničního práva. Např.
pokud se v daňovém zákoně hovoří o úroku, pak je jím myšlen jak úrok podle českého
soukromého práva, tak úrok podle zahraniční právní úpravy.
Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě zahraničních konstrukčních prvků daně je třeba
vždy uvést, že jde o zahraniční instituty, zatímco u nedaňových institutů je princip opačný, tj.
pokud není označeno, že jde o český institut, jde o český i zahraniční, pokud však není
implicitně dovoditelné (ze smyslu ustanovení) něco jiného. U nedaňových institutů se pro
označení ryze českého institutu používá označení zákona(ů), které danou problematiku
upravují, např. „…podle právních předpisů upravujících důchodové pojištění“, „podle
občanského zákoníku“ atd.
Cílem provedené úpravy je tak zavedení jednotného označování zahraničních konstrukčních
prvků v zákoně o daních z příjmů. Z hlediska věcného řešení nedochází k žádnému posunu,
jedná se o ryze legislativně technické řešení.
K bodu 666

(§ 33a odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 667

(§ 33a odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 429 NOZ, podle kterého se sídlem
podnikatele rozumí adresa zapsaná ve veřejném rejstříku a pokud se fyzická osoba jako
podnikatel nezapisuje do veřejného rejstříku, tak i místo, kde má hlavní obchodní závod,
popřípadě kde má bydliště.
K bodu 668

(§ 33a odst. 3 písm. b))

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 669

(§ 34b odst. 1 písm. a) bod 5)

S účinností od zdaňovacího období započatého v roce 2005 byla do ZDP doplněna ustanovení
na podporu výzkumu a vývoje. Na základě těchto ustanovení může poplatník uplatnit odpočet
od základu daně z příjmů ve výši 100% (resp. s účinností od zdaňovacího období započatého
v roce 2014 v případě jejich meziročního přírůstku až 110%) výdajů, které vynaložil při
realizaci projektů výzkumu a vývoje. Těmito výdaji jsou v zásadě výdaje vynaložené na
výzkum prováděný samotným poplatníkem (resp. od účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o
změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a
pojistných zákonů, i na výzkum nakupovaný od vybraných poplatníků). Výjimkou jsou
výdaje na tzv. certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím výzkumu a vývoje. Možnost
zahrnutí těchto výdajů do odpočtu mělo zejména za cíl podpořit výdaje na právní ochranu
dosažených výsledků výzkumu a vývoje. V průběhu doby, kdy je odpočet poplatníky
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jsou často zaměňovány za výdaje na doložení splnění určitých kritérií nebo získání
k oprávnění určité činnosti, např. na určitém území (tzv. lokální certifikace), placená ověření
či testy, výdaje na překlady a místní poplatky apod. Také správci daně z důvodu, že tento
výdaj není jednoznačně specifikován, nepřistupují k posuzování výdajů na tzv. certifikace
jednotně. Z uvedených důvodů se proto navrhuje výdaj na tzv. certifikaci výsledků
dosažených prostřednictvím výzkumu a vývoje vyloučit z výdajů, které je možné zahrnout do
odpočtu od základu daně z příjmů. I nadále však dotčené výdaje jsou daňově uznatelné, pokud
jsou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
K bodu 670

(§ 34b odst. 1 písm. a) bod 6)

Viz odůvodnění k ustanovení § 34b odst. 1 písm. a) bod 5.
K bodu 671

(§ 34b odst. 2 písm. b) bod 3)

Viz odůvodnění k ustanovení § 34b odst. 1 písm. a) bod 5.
K bodu 672

(§ 34b odst. 2 písm. b) bod 2)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 673

(§ 34c odst. 1 písm. a) bod 2)

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 674

(§ 34c odst. 1 písm. a) bod 2)

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 429 NOZ, podle kterého se sídlem
podnikatele rozumí adresa zapsaná ve veřejném rejstříku a pokud se fyzická osoba jako
podnikatel nezapisuje do veřejného rejstříku, tak i místo, kde má hlavní obchodní závod,
popřípadě kde má bydliště.
K bodu 675

(§ 34c odst. 1 písm. e))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 676

(§ 34c odst. 1 písm. h))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 677

(§ 34d)

Tato změna je legislativně technické povahy, vnitřní obsah tohoto ustanovení zůstává stejný.
Změna navazuje na změnu textace v ustanovení § 7 odst. 4 a 5 a § 18b.
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(§ 35a odst. 1)

Právní úprava registrace je obsažena v zákoně o daních z příjmů v § 39 až § 39b. Z tohoto
důvodu je odkaz na jiný právní předpis (navíc na zákon o správě daní a poplatků, který byl
s účinností daňového řádu zrušen) neaktuální.
K bodu 679

(§ 35a odst. 2 písm. b)

Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník.
K bodu 680

(§ 35a odst. 2 písm. c))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 681

(§ 35a odst. 6)

Ustanovení § 35a odst. 2 písm. d) stanoví ochranu před úmyslným přeléváním zisků mezi
sdruženými podniky do podniku, kterému je poskytnuta sleva na dani podle § 35a resp. 35b
ZDP. Může však nastat situace, kdy poplatník v dobré víře podá žádost o závazné posouzení
podle § 38nc, tato žádost je předmětem dohadovacího řízení podle příslušné mezinárodní
smlouvy (smlouva o zamezení dvojího zdanění nebo Arbitrážní konvence), tedy je uzavírána
tzv. předběžná cenová dohoda mezi příslušnými úřady dvou či více jurisdikcí. V praxi tato
mezinárodní dohadovací řízení časově přesahují rámec vnitrostátního řízení o závazném
posouzení podle § 38nc. Poplatník je v této době nucen v souladu s DŘ podat daňové přiznání
i za období, které je pokryto žádostí o závazné posouzení, přestože rozhodnutí o závazném
posouzení ještě nebylo vydáno; pro stanovení základu daně v podaném přiznání použije
poplatník většinou způsob stanovení cen v transakcích se zahraniční spojenou osobou, který
odpovídá žádosti. Avšak způsob stanovení cen, který je sjednán v rámci mezinárodního
dohadovacího řízení se ve svém důsledku může odlišovat. V této situaci považujeme ze
neadekvátní uplatnění „sankce“ ve formě zániku celkového nároku na slevu na dani, t.j.
odebrání celkové investiční pobídky podle § 35a příp. § 35b.
K bodu 682

(§ 35a odst. 7)

Ustanovení § 35a odst. 2 písm. d) stanoví ochranu před úmyslným přeléváním zisků mezi
sdruženými podniky do podniku, kterému je poskytnuta sleva na dani podle § 35a resp. 35b
ZDP. Může však nastat situace, kdy poplatník v dobré víře podá žádost o závazné posouzení
podle § 38nc, tato žádost je předmětem dohadovacího řízení podle příslušné mezinárodní
smlouvy (smlouva o zamezení dvojího zdanění nebo Arbitrážní konvence), tedy je uzavírána
tzv. předběžná cenová dohoda mezi příslušnými úřady dvou či více jurisdikcí. V praxi tato
mezinárodní dohadovací řízení časově přesahují rámec vnitrostátního řízení o závazném
posouzení podle § 38nc. Poplatník je v této době nucen v souladu s DŘ podat daňové přiznání
i za období, které je pokryto žádostí o závazné posouzení, přestože rozhodnutí o závazném
posouzení ještě nebylo vydáno; pro stanovení základu daně v podaném přiznání použije
poplatník většinou způsob stanovení cen v transakcích se zahraniční spojenou osobou, který
odpovídá žádosti. Avšak způsob stanovení cen, který je sjednán v rámci mezinárodního
dohadovacího řízení se ve svém důsledku může odlišovat. V této situaci považujeme ze
neadekvátní uplatnění „sankce“ ve formě zániku celkového nároku na slevu na dani, t.j.
odebrání celkové investiční pobídky podle § 35a příp. § 35b.
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(§ 35ba odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jde o změnu vyvolanou změnou jednotlivých písmen § 35ba odst. 1.
K bodu 684

(§ 35ba odst. 1 písm. a))

Navrhuje se zavedení názvu u jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů
fyzických osob v § 35ba. Důvodem této změny je možnost používat pojmenování
jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů.
K bodu 685

(§ 35ba odst. 1 písm. b))

Navrhuje se zavedení názvu u jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů
fyzických osob v § 35ba. Důvodem této změny je možnost používat pojmenování
jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů.
K bodu 686

(§ 35ba odst. 1 písm. b))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 687

(§ 35ba odst. 1 písm. c))

Navrhuje se zavedení názvu u jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů
fyzických osob v § 35ba. Důvodem této změny je možnost používat pojmenování
jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů.
K bodu 688

(§ 35ba odst. 1 písm. d))

Navrhuje se zavedení názvu u jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů
fyzických osob v § 35ba. Důvodem této změny je možnost používat pojmenování
jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů.
K bodu 689

(§ 35ba odst. 1 písm. e))

Navrhuje se zavedení názvu u jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů
fyzických osob v § 35ba. Důvodem této změny je možnost používat pojmenování
jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů.
K bodu 690

(§ 35ba odst. 1 písm. f))

Navrhuje se zavedení názvu u jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů
fyzických osob v § 35ba. Důvodem této změny je možnost používat pojmenování
jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů.
K bodu 691

(§ 35ba odst. 1 písm. g))

Navrhuje se zavedení názvu u jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů
fyzických osob v § 35ba. Důvodem této změny je možnost používat pojmenování
jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů.
K bodu 692

(§ 35ba odst. 1 písm. g))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
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za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 693

(§ 35ba odst. 4)

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 694

(§ 35ba odst. 5)

Navrhovaná úprava reaguje na znění nového občanského zákoníku, který zavádí nový institut
společenství jmění a z hlediska daně z příjmů fyzických osob nachází uplatnění především při
rozvodu manželství a dědickém řízení, kdy v době, kdy je manželství již rozvedeno nebo
zůstavitel zemřel, není zřejmé komu z manželů, jaký konkrétní majetek bude náležet nebo
kterému dědici jaký konkrétní majetek připadne. Navrhované ustanovení navazuje na
navrhovanou úpravu v § 12 odst. 3 a umožňuje poplatníkovi uplatnit slevy na dani tak, jako
by podával daňové přiznání za jednotlivá zdaňovací období.
K bodu 695

(§ 35c odst. 1)

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 696

(§ 35c odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění používání spojení „stát
Evropské unie“. V současné právní úpravě je v daňových zákonech používáno často spojení
„Česká republika nebo členský stát Evropské unie“, které není zcela logické. Z tohoto důvodu
se napříč daňovými zákony provádí změna, která Českou republiku již v právní normě
nevyčleňuje mimo spojení „stát Evropské unie“.
K bodu 697

(§ 35c odst. 1)

Původní návrh změny daňové legislativy v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa
počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytovaného
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti, přičemž místo něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Konečný schválený
text zákona č. 458/2011 Sb. však zmíněné daňové osvobození stravování nezrušil a zároveň
zavedl i zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jako náhrada za zrušené osvobození
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nároky na státní rozpočet. Proto se navrhuje zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 698

(§ 35c odst. 6)

Jedná se o změnu související se změnou terminologie v novém občanském zákoníku.
K bodu 699

(§ 35c odst. 6)

Navrhovaná úprava nově umožňuje uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na vyživovaného
vnuka druhého z manželů.
K bodu 700

(§ 35c odst. 7)

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 701

(§ 35c odst. 8)

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 702

(§ 35c odst. 8)

Z důvodu právní jistoty se doplňuje, že v případě kdy manžel (manželka) nemá dostatečné
příjmy, aby mohl uplatnit slevu na vyživovanou manželku (manžela), může uplatnit daňové
zvýhodnění rodič dítěte, který s ním žije v domácnosti.
K bodu 703

(§ 35c odst. 9)

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 704

(§ 35d odst. 4)

Ustanovení § 35d odst. 4 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 35d odst. 4 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.

- 376 K bodu 705

(§ 35d odst. 6)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
Ustanovení § 35d odst. 6 rovněž navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí
funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se
podřazuje režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 35d odst. 6 „funkční požitky“
zvlášť jmenovat.
K bodu 706

(§ 35d odst. 7)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 707

(§ 35d odst. 8)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 708

(§ 35d odst. 9)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.

- 377 K bodu 709

(§ 36 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Navrhuje se jednak vypustit nadbytečný text a dále doplnit o informaci k novému režimu,
který je obsahem odstavce 9 zavádějícího zvláštní sazbu daně ve výši 19%
K bodu 710

(§ 36 odst. 1 písm. a) bod 1)

Navrhuje se, aby příjmy z darování a příjmy ze svěřenského fondu poskytnuté do zahraničí, tj.
zahraničním daňovým rezidentům (viz předmětné úpravy v § 22 zákona), byly zdaňovány
zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona.
K bodu 711

(§ 36 odst. 1 písm. b) bod 1)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 712

(§ 36 odst. 1 písm. b) bod 3)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti s přijetím zákona o obchodních
korporacích.
K bodu 713

(§ 36 odst. 1 písm. b) bod 3)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 714

(§ 36 odst. 1 písm. b) závěrečná část ustanovení)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti s přijetím zákona o obchodních
korporacích.
K bodu 715

(§ 36 odst. 1 písm. b) závěrečná část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 716

(§ 36 odst. 1 písm. c))

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 717

(§ 36 odst. 2 úvodní část ustanovení)

Navrhuje se jednak vypustit nadbytečný text a dále doplnit o informaci k novému režimu,
který je obsahem odstavce 9 zavádějícího zvláštní sazbu daně ve výši 19% pro výplaty od
subjektů kolektivního investování, pro veřejně prospěšné poplatníky s tzv. úzkým základem
daně a pro společenství vlastníků jednotek v případě úrokových příjmů.

- 378 K bodu 718

(§ 36 odst. 2 písm. a))

S ohledem na to, že zákon o obchodních korporacích nepoužívá pojem dividenda, byl v
zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem podíl na zisku. V návaznosti na to dochází
k vypuštění legislativní zkratky dividendový příjem zavedené v § 36 odst. 2 písm. a), kdy
příjmy, které jsou pod tuto zkratky zahrnuty, budou v souladu s rekodifikací soukromého
práva a též v návaznosti na zákon o investičních společnostech a investičních fondech
upraveny jako „příjmy z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém
fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem“.
K bodu 719

(§ 36 odst. 2 písm. e))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 720

(§ 36 odst. 2 písm. f))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 721

(§ 36 odst. 2 písm. i))

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti s přijetím zákona o obchodních
korporacích.
K bodu 722

(§ 36 odst. 2 písm. i))

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 723

(§ 36 odst. 2 písm. m))

Navrhovaná úprava navazuje na zrušení institutu běžného účtu v soukromém právu, který je
nahrazen pojmem účet, resp. platební a jiný než platební účet.
K bodu 724

(§ 36 odst. 2 písm. r))

Navrhovaná úprava navazuje na úpravu § 10 odst. 1 písm. k), které je měněno v reakci na
zrušení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná
právní úprava je přenesena do nového občanského zákoníku (§ 2865 odst. 2).
K bodu 725

(§ 36 odst. 2 písm. t))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na změny provedené v § 7 odst. 6.
K bodu 726

(§ 36 odst. 2 závěrečná část ustanovení)

S ohledem na to, že zákon o obchodních korporacích nepoužívá pojem dividenda, byl v
zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem podíl na zisku. V návaznosti na to dochází
k vypuštění legislativní zkratky dividendový příjem zavedené v § 36 odst. 2 písm. a), kdy
příjmy, které jsou pod tuto zkratky zahrnuty, budou v souladu s rekodifikací soukromého
práva a též v návaznosti na zákon o investičních společnostech a investičních fondech

- 379 upraveny jako „příjmy z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém
fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem“.
Dále se navrhuje vypuštění odkazu na obchodní zákoník. Jedná se o legislativně-technickou
úpravu v souvislosti s přijetím zákona o obchodních korporacích.
K bodu 727

(§ 36 odst. 2 závěrečná část ustanovení)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 728

(§ 36 odst. 3)

S ohledem na to, že zákon o obchodních korporacích nepoužívá pojem dividenda, byl v
zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem podíl na zisku. V návaznosti na to dochází
k vypuštění legislativní zkratky dividendový příjem zavedené v § 36 odst. 2 písm. a), kdy
příjmy, které jsou pod tuto zkratky zahrnuty, budou v souladu s rekodifikací soukromého
práva a též v návaznosti na zákon o investičních společnostech a investičních fondech
upraveny jako „příjmy z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém
fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem“. Tam, kde se zkratka dividendový
příjem vztahuje jen na příjmy z majetkové účasti v investičním fondu nebo podílovém fondu,
se nové vymezení vztahuje pouze k příjmům ze zisku z účasti v základním investičním fondu.
Pojem základní investiční fond navazuje na zákon o investičních společnostech a investičních
fondech a je vymezen v § 21f zákona o daních z příjmů.
K bodu 729

(§ 36 odst. 3)

Navrhovaná úprava reaguje na sjednocení právní úpravy účtů v novém občanském zákoníku,
kdy soukromé právo již nadále nerozlišuje mezi účtem běžným a vkladovým a zavádí pouze
jednu kategorii účtu. Dále se navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který v
§ 2662 vymezuje smlouvu o účtu a její smluvní strany.
K bodu 730

(§ 36 odst. 3)

S ohledem na to, že zákon o obchodních korporacích nepoužívá pojem dividenda, byl v
zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem podíl na zisku. V návaznosti na to dochází
k vypuštění legislativní zkratky dividendový příjem zavedené v § 36 odst. 2 písm. a), kdy
příjmy, které jsou pod tuto zkratky zahrnuty, budou v souladu s rekodifikací soukromého
práva a též v návaznosti na zákon o investičních společnostech a investičních fondech
upraveny jako „příjmy z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém
fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem“.
K bodu 731

(§ 36 odst. 4)

Navrhovaná úprava reaguje na novou terminologii v návrhu nového zákona o investičních
společnostech a investičních fondech a vypuštění legislativní zkratky dividendový příjem.
K bodu 732

(§ 36 odst. 5)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.

- 380 K bodu 733

(§ 36 odst. 7)

Navrhuje se doplnit do zákona možnost započítat si daň z autorských honorářů, která se
vybírá srážkou, na celkovou daň, a to v daňovém přiznání. V daňovém přiznání by si
poplatník mohl k příslušným příjmům uplatnit daňové výdaje, a to buď ve skutečně doložené
výši, nebo paušální částkou z dosažených příjmů. Jde o obdobný postup, jaký zákon
v současné době již umožňuje u příjmů zaměstnance zdaňované srážkou.
K bodu 734

(§ 36 odst. 8)

Navrhuje se, aby příjmy z darování a příjmy ze svěřenského fondu poskytnuté do zahraničí, tj.
zahraničním daňovým rezidentům (viz předmětné úpravy v § 22 zákona), které budou
zdaňovány zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona, mohli vybraní zahraniční daňoví rezidenti
(EU, EHP) uvést do daňového přiznání a postupovat jako daňoví rezidenti České republiky,
za předpokladu, že se tak rozhodnou.
K bodu 735

(§ 36 odst. 9)

Navrhovaná úprava je doplněna v souvislosti s novým zahrnováním úrokových příjmů z účtů
do základu pro zvláštní sazbu daně. Toto opatření sleduje snížení administrativy, jak na straně
poplatníků, tak i správců daně v případě, kdy by bylo nutné vylučovat ze základu daně
výdaje/náklady související s úrokovými příjmy podléhajícími srážkové dani. Jedná se
zpravidla o zcela zanedbatelné částky, které však při absenci navrhovaného doplnění by měl
poplatník povinnost identifikovat a ze základu daně vyloučit. Z důvodů daňové neutrality se
pro tyto příjmy navrhuje zvláštní sazba daně ve výši obecné sazby daně z příjmů právnických
osob.
Navrhované zdanění příjmů z úroku z účtu společenství vlastníků jednotek zvláštní sazbou
daně spolu s vynětím příjmů dotací, z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a
pozemku a z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor z předmětu daně u
těchto poplatníků zajistí, že pro společenství vlastníků jednotek je navrhován srovnatelný
daňový režim s platnou právní úpravou s jedinou výjimkou týkající se odejmutí možnosti
snížení základu daně podle § 20 odst. 7, a proto nebudou muset, stejně jako doposud, ve
velké většině podávat daňová přiznání.
K bodu 736

(§ 37a odst. 3)

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 737

(§ 37b)

Tato změna reaguje na odstranění legislativní zkratky „zapsané sídlo“ v § 38m odst. 2 písm.
d). Vzhledem k tomu, že se uplatňuje pouze v ustanovení § 37b je účelnější rozepsat její znění
i v tomto ustanovení a zkratku nepoužívat. Kromě toho by z logiky věci a s ohledem na
Legislativní pravidla vlády měla být umístěna při svém prvním výskytu v předpise, tj.
v ustanovení § 37b.

- 381 K bodu 738

(§ 37e)

Toto ustanovení reaguje na nárůst množiny poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří
nejsou obchodním korporacemi a kteří se mohou přeměňovat (fúze, rozdělení atd.). V rámci
zákona o daních z příjmů je tak nutné tyto přeměny reflektovat v řadě ustanovení, která byla
nyní koncipována výlučně pro obchodní korporace. S ohledem na tento fakt se pro přeměny
poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, použije režim přeměn obchodních
korporací obdobně.
Toto ustanovení platí zejm. pro spolky, podílové fondy a fondy penzijní společnosti.
V návaznosti na tuto změnu se odstraňují některá ustanovení, která doposud přeměny
poplatníků, kteří nejsou obchodními společnostmi, upravovala, a to např. ustanovení § 38m
odst. 2 písmena g) až j).
K bodu 739

(§ 38 odst. 2)

Navrhovaná úprava reaguje na sjednocení právní úpravy účtů v novém občanském zákoníku,
kdy soukromé právo již nadále nerozlišuje mezi účtem běžným a vkladovým a zavádí pouze
jednu kategorii účtu.
K bodu 740

(§ 38 odst. 3)

Navrhovaná úprava reaguje na sjednocení právní úpravy účtů v novém občanském zákoníku,
kdy soukromé právo již nadále nerozlišuje mezi účtem běžným a vkladovým a zavádí pouze
jednu kategorii účtu.
K bodu 741

(§ 38 odst. 4)

Ustanovení § 38 odst. 4 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, je nutné v rámci celého zákona upravit i pojem „příjmy ze
závislé činnosti a funkční požitky“.
K bodu 742

(§ 38a odst. 10)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na přesunutí ustanovení o zdaňovacím
období z § 17a do § 21a zákona o daních z příjmů.
K bodu 743

(§ 38d odst. 1)

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku. Cílem je
sjednocení pojmů užívaných zákonem o daních z příjmů s pojmy soukromého práva.
K bodu 744

(§ 38d odst. 1)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 745

(§ 38d odst. 2)

S ohledem na to, že zákon o obchodních korporacích nepoužívá pojem dividenda, byl v
zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem podíl na zisku. V návaznosti na to dochází
k vypuštění legislativní zkratky dividendový příjem zavedené v § 36 odst. 2 písm. a), kdy
příjmy, které jsou pod tuto zkratky zahrnuty, budou v souladu s rekodifikací soukromého
práva a též v návaznosti na zákon o investičních společnostech a investičních fondech
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fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem“.
K bodu 746

(§ 38d odst. 2)

Vzhledem k tomu, že podíl společníka v družstvu není představován cenným papírem, je pro
nadbytečnost vypuštěno ustanovení podmiňující srážku daně schválení účetní závěrky
členskou schůzí družstva.
K bodu 747

(§ 38d odst. 2)

S ohledem na to, že zákon o obchodních korporacích nepoužívá pojem dividenda, byl v
zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem podíl na zisku. V návaznosti na to dochází
k vypuštění legislativní zkratky dividendový příjem
K bodu 748

(§ 38d odst. 2)

S ohledem na to, že zákon o obchodních korporacích nepoužívá pojem dividenda, byl v
zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem podíl na zisku. V návaznosti na to dochází
k vypuštění legislativní zkratky dividendový příjem zavedené v § 36 odst. 2 písm. a), kdy
příjmy, které jsou pod tuto zkratky zahrnuty, budou v souladu s rekodifikací soukromého
práva a též v návaznosti na zákon o investičních společnostech a investičních fondech
upraveny jako „příjmy z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém
fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem“.
K bodu 749

(§ 38d odst. 3)

Ustanovení § 38d odst. 3 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a
funkční požitky“.
K bodu 750

(§ 38d odst. 3)

S ohledem na to, že odkaz na právní předpis v tomto znění nemá normativní význam,
navrhuje se jej vypustit.
K bodu 751

(§ 38d odst. 8)

Ustanovení § 38d odst. 8 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, je nutné na těch místech v zákoně, kde je možné pojem
„funkční požitek“ podřadit pod „závislou činnost“, tento pojem jako nadbytečný odstranit.
K bodu 752

(§ 38e odst. 1 úvodní část ustanovení)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 753

(§ 38e odst. 1 závěrečná část ustanovení)

S ohledem na lepší orientaci v zákoně byl odkaz na § 38h, který upravuje vybírání a placení
záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, nahrazen právní normou.
K bodu 754

(§ 38e odst. 2 úvodní část ustanovení)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
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(§ 38f odst. 11)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a
poplatků.
K bodu 756

(§ 38f odst. 13)

Ustanovení řeší vztah mezi smlouvami o zamezení dvojího zdanění v oblasti daně z příjmů a
smlouvami o zamezení dvojího zdanění v oblasti daně dědické a daně darovací.
K bodu 757

(§ 38fa odst. 1 písm. a) bod 1)

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 758

(§ 38fa odst. 1 písm. a) bod 1)

Navrhovaná úprava reaguje na absenci institutu běžného účtu a zavedení nového institutu účet
v novém občanském zákoníku.
K bodu 759

(§ 38fa odst. 1 písm. a) bod 2)

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 760

(§ 38fa odst. 1 závěrečná část ustanovení)

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení pojmů přijatých novým občanským zákoníkem,
který nahrazuje pojem právní subjektivita pojmem právní osobnost.
K bodu 761

(§ 38fa odst. 1 závěrečná část ustanovení)

Navrhovaná úprava reaguje na zavedení nového institutu svěřenský fond v občanském
zákoníku.
K bodu 762

(§ 38fa odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž účelem je zpřesnění daného ustanovení.
Smyslem úpravy je explicitně vyjádřit, že dané ustanovení se vztahuje na poplatníky, kteří
mají bydliště ve všech členských státech Evropské unie vyjma České republiky.
K bodu 763

(§ 38fa odst. 3 písm. b) bod 2)

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení pojmů přijatých novým občanským zákoníkem,
který nahrazuje pojem právní subjektivita pojmem právní osobnost.

- 384 K bodu 764

(§ 38fa odst. 3 písm. b) bod 2)

Změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, kdy nový občanský zákoník jako „jméno“
označuje jméno fyzické osoby, název právnické osoby i obchodní firmu u podnikatelů
zapsaných do obchodního rejstříku. Z tohoto důvodu se v § 38fa odst. 3 písm. b) bodě 2 slova
„obchodní název (firmu)“ nahrazují souhrnným pojmem „jméno“.
K bodu 765

(§ 38fa odst. 4)

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení pojmů přijatých novým občanským zákoníkem,
který nahrazuje pojem právní subjektivita pojmem právní osobnost.
K bodu 766

(§ 38fa odst. 6 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 767

(§ 38fa odst. 6 písm. b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 768

(§ 38g odst. 2)

Ustanovení § 38g odst. 2 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38g odst. 2 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 769

(§ 38g odst. 2)

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů již zákon o daních
z příjmů nepoužívá pojem „dar“, ale spolu s dalšími příjmy, za které není poskytováno
protiplnění, ho nahrazuje pojmem „bezúplatné plnění“.
K bodu 770

(§ 38g odst. 3)

Ustanovení § 38g odst. 3 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38g odst. 3 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 771

(§ 38g odst. 4)

Ustanovení § 38g odst. 3 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38g odst. 3 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 772

(§ 38ga)

Ustanovení § 38ga upravuje podmínky, za jakých je podáváno daňové přiznání k dani
z příjmů fyzických osob osobou, která spravuje pozůstalost. Obecnou úpravu daňových
povinností osoby spravující pozůstalost upravuje daňový řád v § 239b až § 239d (ve znění
účinném ke dni účinnosti navrhovaného zákona). Ustanovení navrženého zákona obsahují
speciální právní úpravu, která, obdobně jako v případě insolvenčního řízení, zohledňuje
potřebu promítnout zohledňování nároků na slevy na dani, daňové zvýhodnění a odečet
nezdanitelných částí základu daně v daňovém přiznání k příjmové dani. Vzhledem k těmto
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bez dalšího.
Osoba spravující pozůstalost plní daňové povinnosti vlastním jménem na účet pozůstalosti,
příslušným správcem daně je správce daně spravující daňové povinnosti zůstavitele (§ 239b
daňového řádu). Ustanovení § 239c daňového řádu stanoví, že osoba spravující pozůstalost je
povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část
zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti. Povinnost podávat řádná a
dodatečná daňová tvrzení plní podle § 239d odst. 2 a 3, a to do 15 dnů ode dne skončení řízení
o pozůstalosti za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni
skončení řízení o pozůstalosti. Daňový řád zavádí právní fikci, že na daňovou povinnost
zůstavitele vzniklou ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o
pozůstalosti se hledí tak, jako by vznikala zůstaviteli (§ 239d odst. 1).
Nahrazuje se znění § 38ga, které bylo do zákona o daních z příjmů vloženo zákonem č.
458/2011 Sb., upravující úhradu daně na společný osobní daňový účet. Problematika placení
daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných bude řešena v rámci II. fáze jednoho
inkasního místa při přípravě zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických
osob.
K bodu 773

(§ 38gb odst. 1)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 774

(§ 38gb odst. 1)

Navrhovaná úprava navazuje na změnu provedenou v § 23 odst. 1 (více viz odůvodnění k
§ 23 odst. 1).
K bodu 775

(nadpis § 38h)

Úprava nadpisu § 38h navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v nadpisu § 38h „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 776

(§ 38h odst. 1)

Ustanovení § 38h odst. 1 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38h odst. 1 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
Ustanovení, že zálohy se spravují, jako daň podle daňového řádu vyplývá přímo z daňového
řádu a výkladového pravidla od většího k menšímu (a maiori ad minus). Toto ustanovení bylo
jako nadbytečné a matoucí vypuštěno.

- 386 K bodu 777

(§ 38h odst. 4)

Ustanovení § 38h odst. 4 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38h odst. 4 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 778

(§ 38h odst. 6)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 779

(§ 38h odst. 7)

Ustanovení § 38h odst. 7 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38h odst. 7 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 780

(§ 38h odst. 10)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 781

(§ 38h odst. 15)

Ustanovení § 38h odst. 15 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38h odst. 15 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 782

(nadpis § 38ch)

Úprava nadpisu § 38ch navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v nadpisu § 38ch „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 783

(§ 38ch odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravou „činnosti, ze které plynou
příjmy ze samostatné činnosti“. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Ustanovení § 38ch odst. 1 dále navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí
funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Proto je i výkon funkce nově řazen do závislé
činnosti. Z toho důvodu není nutné v § 38ch odst. 1 „funkci“ zvlášť jmenovat.

- 387 K bodu 784

(§ 38ch odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravou „činnosti, ze které plynou
příjmy ze samostatné činnosti“. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Ustanovení § 38ch odst. 4 dále navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí
funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Proto je i výkon funkce nově řazen do závislé
činnosti. Z toho důvodu není nutné v § 38ch odst. 4 „funkci“ zvlášť jmenovat.
K bodu 785

(§ 38ch odst. 5)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 786

(nadpis § 38i)

Úprava nadpisu § 38i navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v nadpisu § 38i „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 787

(§ 38i odst. 2)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 788

(§ 38i odst. 4 úvodní část ustanovení)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.

- 388 K bodu 789

(§ 38i odst. 4 písm. a))

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 790

(§ 38i odst. 4 písm. b))

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 791

(§ 38i odst. 5)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 792

(§ 38i odst. 6)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 793

(nadpis § 38j)

Úprava nadpisu § 38j navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v nadpisu § 38j „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.

- 389 K bodu 794

(§ 38j odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 795

(§ 38j odst. 2 písm. d))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
K bodu 796

(§ 38j odst. 4)

Úprava § 38j odst. 4 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční požitky
pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu
příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38j odst. 4 „funkční požitky“ zvlášť jmenovat.
K bodu 797

(§ 38j odst. 6)

Úprava § 38j odst. 6 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční požitky
pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu
příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38j odst. 6 „funkční požitky“ zvlášť jmenovat.
K bodu 798

(§ 38j odst. 10)

Pojem „pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“ je v rámci celého právního řádu nahrazen
pojmem „pojistné na veřejné zdravotní pojištění“.
Úprava § 38j odst. 10 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38j odst. 10 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 799

(nadpis § 38k)

Úprava nadpisu § 38k navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v nadpisu § 38k „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 800

(§ 38k odst. 5 úvodní část ustanovení)

Původní návrh změny zákona o daních z příjmů v rámci zákona o zřízení jednoho inkasního
místa počítal se zrušením daňového osvobození hodnoty stravování poskytované
zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Namísto něj mělo být zavedeno
zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého paušálu“. Výsledkem projednání
zákona č. 458/2011 Sb., však je text zákona, který zmíněné daňové osvobození stravování
neruší a zároveň zavádí zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jen jako náhrada za
zrušené osvobození. Protože se tato dvě opatření dublují, budou po nabytí účinnosti zákona č.
458/2011 Sb., klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Vzhledem k tomu se navrhuje
zaměstnanecký paušál zrušit.
K bodu 801

(§ 38k odst. 5 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravou „činnosti, ze které plynou
příjmy ze samostatné činnosti“. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).

- 390 Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Ustanovení § 38k odst. 5 písm. a) dále navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která
řadí funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Proto je i výkon funkce nově řazen do
závislé činnosti. Z toho důvodu není nutné v § 38k odst. 5 „funkci“ zvlášť jmenovat.
K bodu 802

(§ 38k odst. 5 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravou „činnosti, ze které plynou
příjmy ze samostatné činnosti“. „Činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“ je
činností, ze které tyto příjmy plynou obvykle (tzn. není rozhodující, zda tyto příjmy plynou
aktuálně, ale zda se jedná o činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zpravidla).
Obdobným způsobem došlo v rámci celého zákona i právního řádu k záměně pojmu „závislá
činnost“ na „činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti“.
Ustanovení § 38k odst. 5 písm. b) dále navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která
řadí funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Proto je i výkon funkce nově řazen do
závislé činnosti. Z toho důvodu není nutné v § 38k odst. 5 písm. b) „funkci“ a „funkční
požitky“ zvlášť jmenovat.
K bodu 803

(§ 38k odst. 5 písm. b))

Úprava v § 38k odst. 5 písm. b) navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí
funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se
podřazuje režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38k odst. 5 písm. b) „funkční
požitky“ zvlášť jmenovat.
K bodu 804

(§ 38k odst. 5 písm. c))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 805

(§ 38k odst. 5 písm. d))

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů již zákon o daních z
příjmů nepoužívá pojem „dar“, ale spolu s dalšími příjmy, za které není poskytováno
protiplnění, ho nahrazuje pojmem „bezúplatné plnění“.
K bodu 806

(§ 38k odst. 5 písm. e))

Změna navazuje na terminologické sjednocení pojmu banka upravené v § 21e odst. 1 zákona.
K bodu 807

(§ 38k odst. 5 písm. e) bod 3))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
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věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 808

(§ 38k odst. 7)

Ustanovení § 38k odst. 7 navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v § 38k odst. 7 „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 809

(nadpis § 38l)

Úprava nadpisu § 38l navazuje na právní úpravu § 6 odst. 1 písm. a), která řadí funkční
požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje
režimu příjmů ze závislé činnosti, není nutné v nadpisu § 38l „funkční požitky“ zvlášť
jmenovat.
K bodu 810

(§ 38l odst. 1 písm. a))

V návaznosti na inkorporaci daně darovací do zákona o daních z příjmů již zákon o daních z
příjmů nepoužívá pojem „dar“, ale spolu s dalšími příjmy, za které není poskytováno
protiplnění, ho nahrazuje pojmem „bezúplatné plnění“.
K bodu 811

(§ 38l odst. 1 písm. b))

Změna navazuje na terminologické sjednocení pojmu banka upravené v § 21e odst. 1 zákona.
K bodu 812

(§ 38l odst. 1 písm. e))

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
K bodu 813

(§ 38l odst. 1 písm. g))

Navrhovaná právní úprava reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů, a přesun dané problematiky do nového občanského zákoníku.
K bodu 814

(§ 38l odst. 1 písm. h))

Navrhovaná úprava navazuje na transformaci penzijních fondů na penzijní společnosti a
transformované fondy, která proběhla k 1. 1. 2013. Původní penzijní fondy přestaly existovat,
a proto se tento pojem v ustanovení ruší.
K bodu 815

(§ 38l odst. 1 písm. j) a k))

V návaznosti na rozhodnutí ponechat v zákoně o daních z příjmů možnost snížit základ daně o
hodnotu zaplaceného členského příspěvku a úhradu na zkoušku ověřující výsledku dalšího
vzdělávání (§ 15 odst. 7 a 8), je v zákoně nutné upravit způsob prokazování tohoto nároku,
který byl zákonem č. 458/2011 Sb. také vypuštěn.
K bodu 816

(§ 38l odst. 3 písm. a))

Jedná se o změnu související se změnou terminologie v novém občanském zákoníku.
K bodu 817

(§ 38l odst. 3 písm. d))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se

- 392 tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 818

(§ 38l odst. 3 písm. e))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů
za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně
hospodařící domácnost“. Naproti tomu tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu
„obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu „zařízeného obydlí“. Jedná se
tedy pouze o legislativně technickou úpravu a význam dotčených ustanovení zůstává bez
věcné změny. Společně hospodařící domácnost je definována v § 21e odst. 4.
K bodu 819

(§ 38m)

Ustanovení upravuje obecná pravidla týkající se podávání daňového přiznání. Zbylý
dosavadní obsah ustanovení § 38m byl zčásti rozdělen do ustanovení § 38ma až 38mc a zčásti
vypuštěn pro nadbytečnost. Vypuštěna byla ustanovení týkající se podílových fondů z důvodu
nadbytečnosti.
Odstavec 1 je legislativně technickou úpravou ustanovení a spočívá ve zpřesnění a
zjednodušení stávajícího textu. Navrhovaná úprava zdůrazňuje, že právnická osoba je kromě
případů stanovených v § 38mb povinna vždy podat daňové přiznání. Toto ustanovení
navazuje na § 135 daňového řádu.
Odstavec 2 obsahuje dosavadní ustanovení § 38m odst. 6. Jedná se o ustanovení speciální
vůči § 136 odst. 4 daňového řádu. Účelem tohoto ustanovení je, aby i v obdobích kratších než
jeden rok byla lhůta identická jako u daňových přiznání podávaných za zdaňovací období,
která činí nejméně 12 měsíců (§ 136 odst. 1 daňového řádu). Jedná se zejména o případ podle
§ 21a písm. c) (dosavadního § 17a písm. c).
K bodu 820

(§ 38ma až 38mc)

Ustanovení § 38ma obsahuje právní úpravu stávajících ustanovení § 38m odst. 2 a 3 a z
důvodu větší přehlednosti je vyčleněno do samostatného paragrafu. Navrhovaná úprava
rovněž reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Ustanovení § 38ma odst. 1 přebírá ustanovení dosavadního § 38m odst. 2 s tím, že explicitně
neupravuje materii týkající se přeměn podílových fondů a fondů penzijních společností. Tyto
druhy přeměn, stejně tak jako přeměny spolků a jiných poplatníků daně z příjmů právnických
osob však tímto ustanovením budou implicitně upraveny, a to díky novému ustanovení § 37e.
Ustanovení § 38ma odst. 2 obsahuje stávající úpravu § 38m odst. 3 písm. a) bod 1, avšak
dochází zde ke zjednodušení textu tohoto ustanovení. Paragraf § 38ma odst. 2 písm. b) pak
nahrazuje ustanovení dosavadních § 38m odst. 3 písm. a) bod 2 až § 38m odst. 3 písm. j),
když určuje den pro počátek běhu lhůty k podání daňového přiznání v jiných případech než v
případu podle § 38ma odst. 2 písm. a). V ustanovení nedochází k věcné změně.
Ustanovení § 38ma odst. 3 přebírá text dnešního ustanovení § 38m odst. 4.
Ustanovení § 38mb přebírá právní úpravu stávajícího ustanovení § 38m odst. 7 a z důvodu
větší přehlednosti a systematičnosti je vyčleněno do samostatného paragrafu. Je zde
provedena legislativně technická úprava v návaznosti na nové vymezení veřejně prospěšného
poplatníka v § 17a. Samostatně jsou uvedena společenství vlastníků jednotek, která tak jako
dosud nebudou podávat daňová přiznání, pokud budou mít pouze příjmy, které nejsou
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zvláštní sazbě daně. Toto ustanovení je speciálním ustanovením vůči § 38m.
Ustanovení § 38mc reaguje na ustanovení § 136 odst. 5 daňového řádu a přebírá právní
úpravu stávajícího ustanovení § 38m odst. 8 a z důvodu větší přehlednosti je vyčleněno do
samostatného paragrafu. Je zde provedena legislativně technická úprava v návaznosti na nové
vymezení veřejně prospěšného poplatníka v § 17a. Zároveň byla provedena legislativně
technická změna za účelem zpřesnění znění tohoto ustanovení.
K bodu 821

(§ 38na odst. 1)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva. Ustanovení § 1 odst. 1 ZOK vymezuje
obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva.
Ohledně personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211).
V případě obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně toto personální obsazení
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je tedy použit vzhledem k tomu, že je obecný a zahrnuje jak pojem společník
obchodní společnosti, tak člen družstva. V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto
označení je poplatné pouze pro hlavu první části první.
Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá spojení
„společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení, spojením „člen
obchodní korporace“ či jinými obdobnými spojeními.
K bodu 822

(§ 38na odst. 4)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 823

(§ 38na odst. 5)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 824

(§ 38na odst. 6)

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení s terminologií nového občanského zákoníku,
který nahrazuje pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 825

(§ 38na odst. 6)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 826

(§ 38na odst. 6)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
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korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 827

(§ 38na odst. 8)

S ohledem na to, že odkaz na právní předpis v tomto znění nemá přidanou hodnotu, je možné
tuto část vypustit. Pro určení lhůty postačuje, že je odkázáno na konkrétní okamžik, a není
nutné jmenovat, podle kterého zákona je tento okamžik určen.
K bodu 828

(nadpis § 38nb)

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 829

(§ 38nb odst. 1)

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 830

(§ 38nb odst. 2 písm. a))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 831

(§ 38nb odst. 2 písm. b))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 832

(§ 38nb odst. 2 písm. c))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
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nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 833

(§ 38nb odst. 2 písm. d))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 834

(§ 38nb odst. 2 písm. e))

Současná legislativní zkratka „úvěr a půjčka“ přináší výkladové obtíže zejména v situaci, kdy
je v zákoně užito pojmů „úvěr“ a „půjčka“ ale nikoli ve smyslu této legislativní zkratky, ale
jako dvou samostatných institutů. Proto se navrhuje použití nového pojmu „úvěrový finanční
nástroj“, který bude obsahovat totožný výčet institutů zkrácených v platné a účinné právní
úpravě legislativní zkratkou „úvěry a půjčky“ a jehož použitím v zákoně nebude docházet
k záměně případů, kdy se má jednat o legislativní zkratku a kdy o samostatné pojmy úvěr
nebo zápůjčku. Tam, kde právní úprava směřuje pouze na úvěry, nebo zápůjčky, byly
ponechány tyto pojmy.
K bodu 835

(§ 38nc odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, podle kterého se jménem
rozumí osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která
mu podle zákona náležejí.
Nový občanský zákoník dále jako „jméno“ označuje jméno fyzické osoby, název právnické
osoby i obchodní firmu u podnikatelů zapsaných do obchodního rejstříku. Dosud v právu
užívanou formuli „jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby“ je tedy možné nahradit
prostým „jméno osoby“, anebo jen slovem „jméno“.
K bodu 836

(§ 38nc odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 429 NOZ, podle kterého se sídlem
podnikatele rozumí adresa zapsaná ve veřejném rejstříku a pokud se fyzická osoba jako
podnikatel nezapisuje do veřejného rejstříku, tak i místo, kde má hlavní obchodní závod,
popřípadě kde má bydliště.
K bodu 837

(§ 38nc odst. 3)

V souvislosti s připravovanou restrukturalizací finanční správy v ČR od 1. ledna 2013
neodpovídá stávající znění § 38nc odst. 3 zákona o daních z příjmů požadované praxi ve
vydávání závazných posouzení v oblasti převodních cen. Současný text vychází z třístupňové
struktury daňové správy. Z této struktury vyplývá, že pokud je v obchodním vztahu více
zúčastněných osob, jejichž daňovou povinnost spravují odlišní správci daně, rozhodnutí o
závazném posouzení vydává správce daně vyššího stupně nejblíže nadřízený těmto správcům
daně. Podle nové struktury správců daně by v těchto případech vydávalo závazné posouzení
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posuzování správnosti jejich nastavení je velmi specifická oblast s potřebou hlubokých
odborných znalostí, nebylo by efektivní, aby na ni mělo toto jediné finanční ředitelství
vyhrazenu speciální personální kapacitu. Je proto účelné přenechat posuzování převodních
cen v dotčených případech Generálnímu finančnímu ředitelství, které má v této oblasti
dlouholeté zkušenosti, kapacitu (referát) i kompetenci pro eventuální případy mezinárodního
dohadovacího řízení.
K bodu 838

(§ 38r odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění právní úpravy a odstranění
zastaralé terminologie.
K bodu 839

(§ 38r odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění právní úpravy a odstranění
zastaralé terminologie.
K bodu 840

(§ 38r odst. 2)

Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení s terminologií nového občanského zákoníku,
který nahrazuje pojem podnik pojmem obchodní závod (§ 502 NOZ).
K bodu 841

(§ 38r odst. 2)

Změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pojem společnost bez
přívlastku používá ve smyslu uskupení několika osob, které se smlouvou zaváží sdružit se
jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (§ 2716 a následující NOZ). Proto je
do ustanovení zákona o daních z příjmů o obchodních společnostech, tzn. obchodních
korporacích, potřeba doplnit přívlastek „obchodní“.
K bodu 842

(§ 38r odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění právní úpravy a odstranění
zastaralé terminologie.
K bodu 843

(§ 38r odst. 3)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 844

(§ 38s)

S ohledem na lepší srozumitelnost zákona se navrhuje nahradit odkazy na ustanovení § 38d a
§ 38h .
K bodu 845

(§ 38t odst. 3)

Navrhuje se v zákoně o daních z příjmů stanovit oznamovací povinnost pro katastrální úřady
a celní orgány, obdobně jako je tomu pro účely současné daně dědické a darovací.
K bodu 846

(§ 38u)

Podle nového občanského zákoníku je dárce nově oprávněn žádat po obdarovaném vrácení
daru pro nouzi způsobem, že je buď dar vydán zpět dárci nebo mu obdarovaný zaplatí jeho

- 397 obvyklou cenu (§ 2068 a následující). Navrhuje se, aby obdarovaný i v případě vrácení daru
pro nouzi dárce mohl podat dodatečné daňové tvrzení na daňovou povinnost nižší bez ohledu
na obecný běh lhůty pro stanovení daně, jak je tomu obdobně v § 148 odst. 7 daňového řádu.
S ohledem na zavedení jednotícího pojmu „bezúplatné příjmy“, který mimo jiné zahrnuje i
příjmy nabyté z titulu dědění a darování, je zde na místě zmínit, že ponechání slova „dar“
v tomto ustanovení je dáno zavedením institutu „odvolání daru“ v novém občanském
zákoníku.
K bodu 847

(§ 39 odst. 1 písm. a) bod 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. Věcný rozsah příjmů podle § 7 zůstává nezměněn.
K bodu 848

(§ 39 odst. 1 písm. b) bod 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze
samostatné činnosti“ v § 7. Věcný rozsah příjmů podle § 7 zůstává nezměněn.
K bodu 849

(§ 39a odst. 4)

Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na nové vymezení veřejně prospěšného
poplatníka v § 17a.
K bodu 850

(§ 39p písm. b) bod 2)

Vzhledem k tomu, že zavedení odvodu z úhrnu mezd bude předmětem druhé fáze spuštění
jednoho inkasního místa, navrhuje se bod 2 ze zákona o daních z příjmů vypustit.
K bodu 851

(§ 40 odst. 3)

Jde o terminologickou změnu v zájmu zajištění právní jistoty, která navazuje na úpravu
nového občanského zákoníku, který důsledně rozlišuje mezi pojmy „doba“ a „lhůta“.
K bodu 852

(Příloha č. 1 k zákonu)

Navrhovaná úprava Přílohy č. 1 ZDP reaguje na změnu klasifikace produkce, která nastala
pro potřeby Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) již v roce 2008. Tehdy byla
Standardní klasifikaci produkce (SKP) nahrazena Klasifikací produkce CZ-CPA., která je pro
statistické účely platná od 1. ledna 2008 a je závazná pro statistická zjišťování podle zákona o
státní statistické službě. Podle přílohy k ZDP, která je od roku 2001 označena jako Příloha č.
1 (dále jen „Příloha“), se majetek zařazuje do odpisových skupin podle příslušného kódu
klasifikace produkce ČSÚ. Důvodem, proč nebyla původní klasifikace (SKP) nahrazena
v ZDP již dříve, byla skutečnost, že tato chystaná změna byla spojována s novým zákonem o
daních z příjmů, nikoliv s novelou stávajícího ZDP. Vzhledem k pravděpodobným výrazným
změnám, které by v oblasti odpisování movitých věcí zákon přinesl, se zejména s ohledem na
snížení zbytečné administrativy a finanční zátěže na straně poplatníků (vznikajících
především při úpravách příslušného programového vybavení) jevilo racionální ponechat
v dosavadní Příloze kódy SKP. Původní předpoklad platnosti nového zákona byl od roku
2011, což se neuskutečnilo. Vhodným okamžikem pro provedení těchto změn se stala
rekodifikace občanského zákoníku a k tomu se pojí novela zákona ZDP.
Klíčem, kterým se zařazuje hmotný majetek do odpisových skupin, byla dosud pro odpisové
skupiny 1 až 3 Standardní klasifikace produkce (SKP) a pro odpisové skupiny 4 až 6
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC), zavedená ČSÚ od 1. ledna 2004. Protože uvedená
klasifikace stavebních děl zůstává i nadále v platnosti, jsou navrženy změny v odkazech
Přílohy pouze tam, kde se dosud odkazovalo na kódy SKP, tj. v odpisových skupinách č. 1 až
3 a položky Přílohy pro odpisové skupiny 4 až 6 zůstávají beze změny (s výjimkou
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z nového občanského zákoníku).
Na rozdíl od záměrů návrhu novely jako je integrace daně dědické či darovací či promítnutí
změn z titulu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, nebylo
smyslem změn v dosavadní Příloze měnit dobu odpisování hmotného majetku nastavenou pro
jednotlivé skupiny ve smyslu ustanovení § 30 ZDP tak, že by došlo k přechodu konkrétního
majetku z některé odpisové skupiny, kde se položka nacházela, do jiné odpisové skupiny.
Rovněž po formální stránce zůstala Příloha bez změny, tj. se třemi sloupci, kde v prvním
sloupci zůstává číslo v závorce označující číslo odpisové skupiny a dvojčíslí po pomlčce pak
sekvenční pořadí položky v rámci odpisové skupiny. Z důvodu nového řazení kódu CZ-CPA
bylo nutno nově seřadit v rámci příslušné odpisové skupiny jednotlivé odpisové položky
označené číslem v závorce, a to vzestupně podle třídícího kritéria kód CZ-CPA. V důsledku
toho tedy může položka majetku, kterou byl dosud uživatel Přílohy zvyklý nalézat pod
určitým pořadovým číslem, mít pořadové číslo jiné. Příklad: dosavadní položka (1-23)
Televizní kamery je nově označována jako (1-18) Televizní kamery.
Druhý sloupec Přílohy pak nadále uvádí příslušný kód CZ-CPA pro konkrétní položku
majetku a třetí sloupec stručný název, resp. popis majetku příslušejícího konkrétnímu kódu
klasifikace.
Hlavní změna tedy spočívá pouze ve výměně kódů ve sloupci 2 Přílohy, kde se původní kódy
SKP nahrazují kódy CZ-CPA a kódy CZ-CC zůstávají beze změny. Ve třetím sloupci Přílohy
je uveden stručný název, resp. popis majetku relevantní příslušnému kódu CZ-CPA (tento
název může být odlišný od názvosloví klasifikace SKP). Jedná se o názvy dlouhodobého
majetku, proto zde - v logice dosavadní Přílohy - nejsou pro příslušný kód CZ-CPA obsaženy
názvy pro to, co kritéria dlouhodobého majetku nesplňuje (jako např. služby, práce, díly,
opravy apod.). Ke splnění požadavku zachování doby odpisování bylo proto nutné zachovat i
stávající omezení v názvu příslušné produkce, která byla ve třetím sloupci Přílohy dána slovy
„Jen“ zabezpečující skutečnost, že z celé množiny majetku pod příslušným označením
produkce platí doba odpisování právě jen pro takto omezením definované položky jako prvky
této množiny. V souladu s formálně legislativními požadavky však byly ve sloupci název
vypuštěny negativní výčty označené uvozujícím slovem „kromě“ a odkazující se na položku,
která je již na jiném místě Přílohy uvedena. Důvodem pro toto vypuštění byl kromě
zmíněných legislativních požadavků také fakt, že pro majetek v těchto negativních výčtech
dříve uváděný uživatel v návrhu jednoznačně najde položku definovanou na jiném místě
Přílohy. Tato formální úprava se promítla nejen v položkách k odpisovým skupinám Přílohy,
kde se měnil kód SKP na kód CZ-CPA, ale i u příslušných položek odpisových skupin 4 až 6.
K výjimečnému přesunu položek z jedné odpisové skupiny do jiné (a tím i změně doby
odpisování) došlo pouze v jednom případě u tzv. transportních zařízení pro přepravu
kusových materiálů, označovaných dosud v Příloze položkami (2-20), resp. (2-21) Jen:
transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů. Tyto položky se stávají součástí
položek dosud označovaných (3-25) Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé
přemísťování výrobků a materiálu a (3-26) Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo
vykládací zařízení. Touto změnou je sledováno odstranění historicky založeného, ale věcně
neodůvodněného rozdílu v době daňového odpisování transportních zařízení (dopravníků)
kusových a nekusových materiálů tam, kde se přitom dá předpokládat shoda v životnosti
celých zařízení, byť s rozdílnými nároky na opravy a údržbu jejich dílčích komponentů. Tato
shoda byla potvrzena i v pracovním styku získanými písemnými vyjádřeními 3 výrobců
těchto zařízení, potvrzujícími životnost celého transportního zařízení, ať již pro kusové nebo
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odpisování pro třetí odpisovou skupinu (10 let).
V souvislosti s novým jednoznačným vymezením jednotky jako samostatné věci nemovité (§
1159 NOZ) se navrhuje legislativně technická změna spočívající v náhradě bytů a nebytových
prostor jako samostatně odpisovaného hmotného majetku za přesnější jednotky, které zahrnují
byt nebo nebytový prostor včetně podílu na společných částech nemovité věci. V návaznosti
se upravuje i ustanovení § 29 ZDP – vstupní cena majetku a Příloha v položkách (4-22) a (539).
Navrhovanou novelou ZDP nebyla dotčena platnost závěrečné věty v ustanovení § 30 odst. 1
ZDP týkající se hmotného majetku, který nelze zařadit do odpisových skupin podle Přílohy a
který – s výjimkami uvedenými v zákoně – se v případě zatřídění podle klasifikace stavebních
děl CZ-CC zařadí do odpisové skupiny 5 a v případě zatřídění podle klasifikace CZ-CPA
zařadí do odpisové skupiny 2. Tato skutečnost však v zásadě nemá vliv na počet položek
v uvedených odpisových skupinách Přílohy, a to z důvodu zachování informace pro
poplatníky, kteří byli na uvedení konkrétní položky již zvyklí. I nadále se tedy podle zmíněné
části ustanovení § 30 odst. 1 bude zařazovat jen v omezených případech a toto ustanovení
zůstává jen jako doplňující pro potřeby vyčerpávajícího výčtu zařazovaného hmotného
majetku, kterého nelze dosáhnout pouhým souhrnem položek v odpisových skupinách
Přílohy.
K bodu 853

(Příloha č. 2 bod 1 úvodní část ustanovení)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 854

(Příloha č. 2 bod 1 písm. a))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 855

(Příloha č. 2 bod 3)

Pojem finanční leasing je nově vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů jako
přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po
uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci.
Finanční leasing podle zákona o daních z příjmů zahrnuje nejen smlouvy, jež vykazují znaky
smlouvy nájemní, ale též smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobných,
pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem
vlastnického práva.
K bodu 856

(Příloha č. 2 bod 4)

Pro právní jistotu poplatníků se doplňuje, že obdobným způsobem jakým musí základ daně
upravit poplatník, který přechází z vedení účetnictví na daňovou evidenci, postupuje i
poplatník s příjmy z nájmu podle § 9 zákona, který přechází z vedení účetnictví na evidenci
příjmů a výdajů.
K bodu 857

(Příloha č. 3 bod 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
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(Příloha č. 3)

Pro právní jistotu poplatníků se doplňuje, že obdobným způsobem jakým musí základ daně
upravit poplatník, který přechází z daňové evidence na vedení účetnictví, postupuje i
poplatník s příjmy z nájmu podle § 9 zákona, který přechází z evidence příjmů a výdajů na
vedení účetnictví.
K bodu 859

(Příloha č. 3 závěrečná část ustanovení)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 860
(Poznámky pod čarou č. 1d, 4, 4d, 13a, 13c, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 27,
28, 34a, 35d, 64a, 74, 75, 76, 77, 97, 100, 115, 118, 119 a 123)
Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se zrušením občanského zákoníku.
K bodu 861
(Poznámky pod čarou č. 1, 2b, 5a, 6f, 9b, 9c, 10, 11, 15a, 17b, 19c, 19d,
20c, 22, 22d, 23a, 23d, 23e, 25, 26, 26f, 26g, 28b, 28e, 29, 29c, 30, 30b, 31a, 31b, 31d, 31e,
32, 34, 34c, 34d, 35b, 35e, 36a, 37, 38a, 39c, 39d, 39e, 39i, 41, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62,
70, 71, 72, 83, 84, 89, 94 a 125a)
Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se zrušením občanského zákoníku.
K bodu 862

(Poznámka pod čarou č. 137)

Jedná se o aktualizaci poznámky pod čarou, a to v důsledku přepracování směrnici č.
90/435/EHS na směrnici 2011/96/EU. Zároveň došlo k úpravě pořadí směrnic v jejich výčtu, a
to dle jejich číselného označení.

K čl. II
K bodu 1
Je zakotveno standardní přechodné ustanovení, které zajišťuje zamezení nepravé retroaktivity,
která by v rámci změn prováděných tímto zákonem nebyla žádoucí.
K bodu 2
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
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právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení 2 je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení 2 uplatní také vůči úpravě daňového řádu, jenž je obecným
předpisem pro správu daní a sám se subsidiárně uplatní, nestanoví-li zákon upravující
konkrétní daň jinak. Je třeba též zdůraznit, že přechodné ustanovení 2 je subsidiární také vůči
ostatním přechodným ustanovením, a tedy se v žádném případě nejedná o ustanovení
zakotvující nepravou retroaktivitu.
K bodu 3
Přechodné ustanovení reaguje na předmět úpravy zákona o převodu jednotek některých
bytových družstev. Tento zákon upravuje především podmínky převodu některých věcí
z majetku družstev vzniklých přede dnem 1. ledna 1992 nebo družstev, které jsou jejich
právními nástupci, pokud jde o věci pořízené s pomocí státu podle právních předpisů o
družstevní bytové výstavbě, popř. z majetku jiné osoby, pokud jde o jednotku vzniklou z bytu
vystavěného výše uvedeným družstvem s pomocí státu podle právních předpisů o družstevní
bytové výstavbě formou nástaveb a výstaveb do budov jiných vlastníků. Uvedený zákon se
však v zásadě nevztahuje na převody a přechody, na něž vzniklo oprávněnému členovi právo
na základě včas podané výzvy družstvu, rozhodnutí družstva, popř. rozhodnutí jiné osoby,
přede dnem nabytí jeho účinnosti. Tyto převody a přechody, tj. ty na které vzniklo
oprávněnému členovi právo přede dnem nabytí účinnosti zákona o převodu jednotek
některých bytových družstev, se budou díky § 3028 nového občanského zákoníku řídit
dosavadními právními předpisy, a tudíž nespadají pod obecné osvobození podle § 4b písm. e)
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převody a přechody osvobodit explicitně přechodným ustanovením.
K bodu 4
Přechodné ustanovení řeší problematiku zdanění příjmu z převodu podílu v obchodní
korporaci, u kterých člen obchodní korporace zvýšil svůj podíl počínaje zdaňovacím obdobím
započatým dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Příjem z převodu podílu zvýšený přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bude od daně osvobozen podle ustanovení § 4 odst. 1
písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
K bodu 5
Přechodné ustanovení zajišťuje aplikaci šestiměsíčního časového testu pro cenné papíry, které
byly nabyty přede dnem účinnosti tohoto zákona.
K bodu 6
Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů je v souvislosti
s novým občanským zákoníkem rušen. Dílčí úprava zákona o vlastnictví bytů je přenesena
mimo občanský zákoník do nově připravovaného zákona o převodu jednotek některých
bytových družstev, jehož účinnost se předpokládá k 1. lednu 2014. Tento zákon bude též
upravovat vzájemné vypořádání prostředků z nájemného určených na financování oprav a
údržby budovy, domu nebo jednotky (dnešní § 24 odst. 7 a 8 zákona o vlastnictví bytů). Do
nabytí účinnosti zákona o převodu jednotek některých bytových družstev se bude u
osvobození v § 4 odst. 1 písm. za) postupovat podle zákona o vlastnictví bytů.
K bodu 7
Přechodné ustanovení zajišťuje aplikaci šestiměsíčního časového testu pro akcie, které byly
nabyty přede dnem účinnosti tohoto zákona.
K bodu 8
Navrhuje se pro zdaňovací období roku 2013, 2014 a 2015 vyloučit aplikaci ustanovení § 4
odst. 3 zákona o daních z příjmů, podle kterého se zdaňuje pravidelně vyplácený důchod na
straně důchodce, který má příjem ze závislé činnosti, dílčí základ daně z podnikání a z
pronájmu v celkové výši nad 840 000 Kč. Důvodem je skutečnost, že novela zákona o daních
z příjmů č. 500/2012 Sb., již počínaje rokem 2013 neumožňuje starobním důchodcům uplatnit
slevu na poplatníka (změna § 35ba odst. 1 písm. a) zákona). Vzhledem ke skutečnosti, že
důchodci nemohou uplatnit slevu na poplatníka již počínaje rokem 2013, navrhuje se dočasné
omezení použití ustanovení § 4 odst. 3 zákona i pro rok 2013.
K bodu 9
Přechodné ustanovení řeší problematiku osvobození dividend. Osvobození se uplatní pouze
na dividendy, které jsou vypláceny ze zisku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 10
Přechodné ustanovení stanoví, že nová úprava zdaňování podílů na zisku investičních fondů
se použije až na zisky vzniklé po nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím bude zajištěn plynulý
přechod na nový systém zdaňování investičních fondů.
K bodu 11
Přechodné ustanovení řeší problematiku výdajů v podobě zaplacené daně z převodu
nemovitostí. Tato daň je od roku 2014 nahrazena daní z nabytí nemovité věci. Přechodný

- 403 režim je nutný, neboť daň z převodu nemovitostí lze hradit i po 1. lednu 2014. Nepřijetím
přechodného ustanovení by došlo k zamezení možnosti uplatnit daň z převodu nemovitostí
poplatníkem (prodávajícím nebo ručitelem) jako daňový výdaj v případech, kdy tento výdaj
nebylo možno uplatnit do konce roku 2013.
K bodu 12
Přechodné ustanovení řeší problematiku výdajů v podobě zaplacené daně z nemovitostí, která
je od roku 2014 terminologicky nahrazena daní z nemovitých věcí.
K bodu 13
Z důvodu zrušení daně darovací, kterou by měla nahradit daň z příjmů, se navrhuje v § 25 pro
nadbytečnost zrušit ustanovení, že daňovým výdajem není daň dědická a darovací. Budou-li
tyto daně hrazeny podle platných právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti
toho zákona ještě ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde o výdaj nedaňový.
K bodu 14
Vzhledem ke zrušení daně dědické a daně darovací (inkorporaci do daně z příjmů) se zrušuje
jejich vyjmenování ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů v § 25 odst. 1. Některé
výdaje však mohou být uplatněny i ve zdaňovacích obdobích po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona. Ve vztahu k nim je vytvořeno přechodné ustanovení, které takto zaplaceným daním
dává daňový režim přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Přechodné ustanovení se
vztahuje pouze na zahraniční daně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona budou všechny daně, které byly obdobné dani dědické a dani
darovací, obdobné dani z příjmů, neboť daň z příjmů daň dědickou a daň darovací
inkorporují.
K bodu 15
Od roku 2014 se ruší mj. daň darovací a příjmy získané darováním budou podléhat dani
z příjmů. Přitom u pohledávek nabytých bezúplatně do konce roku 2013 byla při jejich
postoupení výdajem/nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů hrazená daň darovací.
K zajištění stejného daňového režimu při postupování dotčených pohledávek, které bude
možné postupovat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, se navrhuje zachovat úpravu platnou
do konce roku 2013 (do dne nabytí účinnosti tohoto zákona).
K bodu 16
V návaznosti na úpravu ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) a na změnu ustanovení § 8a v zákoně
č. 593/1992 Sb., která nabude účinnosti ke stejnému okamžiku, se stanoví, že u pohledávek,
které vznikly přede dnem účinnosti tohoto zákona, musí poplatník postupovat podle
původního režimu. Tím bude zajištěna potřebná návaznost na změny provedené zákonem č.
458/2011 Sb.
K bodu 17
Navržené přechodné ustanovení zajistí, že u majetku, který nabyl poplatník zděděním do
konce roku 2013, bude aplikován stejný daňový režim, jako byl podle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění do konce roku 2013.
K bodu 18
Zároveň se z odpisování navrhuje vyloučit hmotný majetek nabytý vkladem, pokud se vkládá
majetek, který vkladatel získal bezúplatně, a majetek nepodléhal z důvodu osvobození
darovací dani.
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Přechodné ustanovení stanovuje, jakým způsobem se bude postupovat při odpisování
stávajícího hmotného majetku u podílových fondů, u kterých se v předkládané novele ZDP
navrhuje odpisy hmotného majetku nově umožnit. Na hmotný majetek, který byl zaevidován
v podílovém fondu před účinností tohoto zákona, se pohlíží jako by byl odepisován a to tak,
že odpisování započalo ode dne zaevidování, probíhalo bez přerušení a byla stanovena
maximální výše odpisů.
K bodu 20
Společenství vlastníků jednotek bylo do konce roku 2013 považováno za tzv. neziskového
poplatníka, t.j. poplatníka, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání. Mohlo proto
snižovat základ daně v určené výši podle ustanovení § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, ve
znění do konce roku 2013, avšak za podmínky, že prostředky získané úsporou na dani použije
v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených se správou domu.
Navržené přechodné ustanovení zajistí, že ta SVJ, která za zdaňovací období započatá v roce
2013 využijí výhodu snížení základu daně, ale nedodrží podmínku použití získaných
prostředků, budou povinna v následujícím zdaňovacím období podat daňové přiznání z
důvodu povinnosti zvýšit základ daně dle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 ZDP.

K části druhé - změna zákona o rezervách pro zjištění základu
daně z příjmů
K čl. III
K bodu 1

(§ 2 odst. 2)

Navrhovaná úprava reaguje na terminologickou změnu, kterou přináší nový občanský
zákoník. Podstata smlouvy o zápůjčce je shodná se současnou smlouvou o půjčce. Základní
úprava zápůjčky je obsažena v § 2390 – 2394 nového občanského zákoníku.
K bodu 2

(§ 2 odst. 2)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 3

(§ 2 odst. 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku). V případě započtení podle § 1982 a násl. nového
občanského zákoníku dochází terminologicky k vzájemnému započtení pohledávek, nikoli
dluhů, proto navrhované ustanovení slovo „závazek“, respektive „dluh“, vypouští.
K bodu 4

(§ 2 odst. 5)

Dochází ke sjednocení terminologie s novým občanským zákoníkem, který pojem právní
úkon nahrazuje pojmem „právní jednání“ (ustanovení §545 a následující NOZ).
K bodu 5

(§ 2 odst. 5)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
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(§ 3 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou změnu v návaznosti na systematické úpravy provedené
v zákoně o daních z příjmů.
K bodu 7

(§ 3 odst. 1)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 8

(§ 4 odst. 1)

Jedná se o legislativní úpravu vycházející ze změny terminologie v novém občanském
zákoníku. Z hlediska terminologického je pak třeba upozornit na ustanovení § 21b odst. 2
zákona o daních z příjmů, které pro účely daní z příjmů normuje, že ustanovení o obchodním
závodu se vztahují i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.
Z tohoto důvodu je možné vypustit dosavadní legislativní zkratku.
K bodu 9

(§ 4 odst. 1)

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva, konkrétně na zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 1
odst. 1 zákona vymezuje obchodní korporace jako obchodní společnosti a družstva. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k terminologické změně, která tuto úpravu reflektuje.
K bodu 10

(§ 5 odst. 2)

Navržená úprava stanoví, že pohledávky, které jsou pojištěné, nemohou být zahrnuty do
základu pro výpočet limitu tvorby opravných položek. To odpovídá záměru ustanovení, že
opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám z úvěrů, které nejsou nijak zajištěny.
Zároveň tento návrh umožňuje, aby v případě pojištěných pohledávek bylo možno uplatnit
ustanovení § 24 odst. 2 písm. zv) zákona o daních z příjmů.
K bodu 11

(§ 5 odst. 3)

Navržená úprava navazuje na zrušení obchodního zákoníku a přesun úpravy bankovní záruky
do nového občanského zákoníku.
K bodu 12

(§ 5 odst. 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 13

(§ 5 odst. 6)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který důsledně
rozlišuje mezi pojmy doba a lhůta.
K bodu 14

(§ 5a odst. 1 bod c))

Jedná se o legislativní úpravu vycházející ze změny terminologie v novém občanském
zákoníku.
K bodu 15

(§ 5a odst. 3 písm. d))

Jedná se o legislativní úpravu vycházející ze změny terminologie v novém občanském
zákoníku.
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(§ 5 odst. 6)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který důsledně
rozlišuje mezi pojmy doba a lhůta.
K bodu 17

(§ 7 odst. 1 písm. a))

Vzhledem k tomu, že se v současně předkládané novele ZDP nově umožňuje podílovým
fondům a svěřenským fondům odepisování hmotného majetku, navrhuje se v návaznosti na
tuto změnu umožnit tomuto typu poplatníků také vytvářet rezervy na opravy hmotného
majetku a dále tak sjednotit jejich daňový režim s běžnými poplatníky.
K bodu 18

(§ 7 odst. 1 písm. b))

Jedná se o legislativní úpravu vycházející ze změny terminologie v novém občanském
zákoníku. Z hlediska terminologického je pak třeba upozornit na ustanovení § 21b odst. 2
zákona o daních z příjmů, které pro účely daní z příjmů normuje, že ustanovení o obchodním
závodu se vztahují i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.
Z tohoto důvodu je možné vypustit dosavadní legislativní zkratku, která tuto problematiku
řešila v části první zákona.
K bodu 19

(§ 8 odst. 1)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který pod pojmem
závazek rozumí závazkový právní vztah a pod pojmem dluh to, co má být ze závazku plněno
(§ 1721 nového občanského zákoníku).
K bodu 20

(§ 8a odst. 1)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který důsledně
rozlišuje mezi pojmy doba a lhůta.
K bodu 21

(§ 8a odst. 3 písm. a))

Změna reaguje na rekodifikaci soukromého práva. § 1 odst. 1 ZOK vymezuje obchodní
korporace jako obchodní společnosti a družstva.
Ohledně personálního obsazení korporací hovoří NOZ obecně o členech (§ 210, § 211). V
případě obchodních korporací NOZ ani ZOK explicitně osoby tvořící základ korporace
nepojmenovává, a proto lze dovodit, že se jedná rovněž o členy. Pojem člen obchodní
korporace je obecný a zahrnuje jak pojem společník obchodní společnosti, tak člen družstva.
V ZOK se používá sice pojmu společník, ale toto označení je poplatné pouze pro hlavu první
části první. Vzhledem k výše uvedenému je účelné nahradit výrazy, ve kterých se užívá
spojení „společník obchodní společnosti a člen družstva“ či jiná obdobná spojení spojením
„člen obchodní korporace“ v jeho příslušných tvarech.
K bodu 22

(§ 8c písm. c))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který důsledně
rozlišuje mezi pojmy doba a lhůta.
K bodu 23

(Poznámky pod čarou č. 13a, 13f , 13h a 16)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se zrušením občanského zákoníku,
zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákona o správě daní a poplatků.
K bodu 24

(Poznámky pod čarou č. 1c, 4, 6c, 6d, 13g, 21, 24, a 27)

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se zrušením občanského zákoníku a
novou úpravou zákona o daních z příjmů.
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1 zákona o daních z příjmů, které normuje, že bankou se pro účely daní z příjmů rozumí
banka včetně zahraniční banky. V zájmu právní jistoty je tedy vhodné nadbytečnou poznámku
pod čarou č. 4 zrušit.

K čl. IV
K bodu 1
Je zakotveno standardní přechodné ustanovení, které zajišťuje zamezení nepravé retroaktivity,
která by v rámci změn prováděných tímto zákonem nebyla žádoucí.
K bodu 2
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
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a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení 2 je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení 2 uplatní také vůči úpravě daňového řádu, jenž je obecným
předpisem pro správu daní a sám se subsidiárně uplatní, nestanoví-li zákon upravující
konkrétní daň jinak. Je třeba též zdůraznit, že přechodné ustanovení 2 je subsidiární také vůči
ostatním přechodným ustanovením, a tedy se v žádném případě nejedná o ustanovení
zakotvující nepravou retroaktivitu.
K bodu 3
Přechodné ustanovení 3 má za cíl zajištění přechodného režimu pro pohledávky vzniklé přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Tyto pohledávky se budou řídit zněním zákona o
rezervách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

K části třetí - změna zákona o dani z nemovitostí
K čl. V
K bodu 1

(název zákona)

Navržená úprava daně z nemovitých věcí je vyvolána přijetím nového občanského zákoníku,
který přináší podstatné změny v oblasti nemovitých věcí, a pojem nemovitost nahrazuje
pojmem nemovitá věc, což má svůj dopad do názvu zákona, který se mění na zákon o dani z
nemovitých věcí.
K bodu 2

(§ 1 úvodní část ustanovení)

Název daně se mění tak, aby byl v souladu s novým občanským zákoníkem, který již označení
nemovitost nepoužívá.
K bodu 3

(§ 1 písm. b))

Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek. Výslovným
uvedením jednotek se respektuje jejich specifická právní úprava podle nového občanského
zákoníku.
K bodu 4

(§ 2 úvodní části ustanovení)

Navržená úprava se dává do souladu s terminologií uvedenou v platném i nově
navrhovaném katastrálním zákoně.
K bodu 5

(§ 2 odst. 2 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v rámci právní jistoty poplatníků i správce daně při
vymezení pozemků, které nejsou předmětem daně z pozemků. Jde o pozemky zastavěné
budovami a inženýrskými stavbami uvedenými v příloze zákona o dani z nemovitých věcí, tj.
budovami a inženýrskými stavbami, které jsou předmětem daně ze staveb a jednotek.
K bodu 6

(§ 2 odst. 2 písm. a))

Jedná se o změnu v návaznosti na nové znění § 10 odst. 1.
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(§ 2 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu upřesňující dané ustanovení.
K bodu 8

(§ 2 odst. 2 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na zrušení legislativní zkratky „stát“.
K bodu 9

(§ 2 odst. 2 písm. e))

Změna reaguje na nový občanský zákoník a novou úpravu jednotek. Jednotka zahrnuje byt a
podíl na společných částech nemovité věci, do které náleží i pozemek, na němž byl dům
zřízen. Obdobné platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových
prostorů. Tento pozemek je tudíž součástí jednotky, a proto by neměl být zdaněn daní
z pozemků. Pokud pozemek je součástí jednotky, předmětem zdanění je jednotka jako
nemovitá věc, a pozemek není samostatným předmětem daně z pozemků. Pokud takový
pozemek bude přesahovat zastavěnou plochu nadzemní části domu (budovy), bude u jednotek
aplikován odlišný koeficient při stanovení upravené podlahové plochy.
Z důvodů snížení administrativní náročnosti na straně poplatníků i správců daně jsou
z předmětu daně z pozemků vyňaty i pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek
v domě užívané společně s těmito jednotkami. V takovém případě poté bude u jednotek
aplikován odlišný koeficient při stanovení upravené podlahové plochy.
Pokud se bude jednat o pozemek sice užívaný společně s těmito jednotkami, ale ve
spoluvlastnictví pouze některých vlastníků jednotek, bude takový pozemek samostatně
předmětem daně z pozemků.
K bodu 10

(§ 3 odstavce 1 až 3)

Navržená úprava ve své podstatě zachovává současnou právní úpravu a zejména její důraz na
vlastníka nemovité věci jako poplatníka daně z pozemků. Výjimky z této obecné zásady jsou
v ustanovení uvedeny. U majetku ve vlastnictví České republiky je poplatník daně z pozemků
vymezen ve stejném rozsahu jako doposud. Změna poplatníka daně z pozemků byla
provedena zejména v návaznosti na nový občanský zákoník a zohlednila nově zavedené právo
stavby, pacht a svěřenský fond.
Nový občanský zákoník považuje právo stavby za věc nemovitou. Právo stavby je v novém
občanském zákoníku pojato jako věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného
vlastníka. Právo „mít stavbu“ zahrnuje buď právo stavbu na pozemku ještě nezastavěném
nově vybudovat, anebo již zřízenou stavbu převzít a „mít“ (zejména za účelem rekonstrukce,
modernizace a dalšího využití). Při stanovení poplatníka daně z pozemků se tak nově u práva
stavby vymezuje jako poplatník stavebník.
Pachtem se rozumí přenechání věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho předmětem
nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Pachtýř má obdobné postavení jako
nájemce. Nájemce nebo pachtýř jsou poplatníkem daně, pokud se jedná o nemovité věci ve
vlastnictví státu, se kterými hospodaří Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných
rezerv a tyto nemovité věci byly pronajaty nebo propachtovány.
U nemovitých věcí ve svěřenském fondu je poplatníkem daně z pozemků, shodně jako je
tomu i u jiných daní, svěřenský fond. Podstata svěřenského fondu spočívá v tom, že jeho
zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou jeho část a svěří ji správci k nějakému účelu
smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet
a spravovat. Správa svěřenského fondu se zapisuje do katastru nemovitostí. Tím vzniká
oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku. Vlastnická práva k majetku ve
svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce, avšak tento
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vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Pro účely daně z nemovitých
věcí se tedy konstruuje, že poplatníkem daně z nemovitých věcí je samotný svěřenský fond,
přičemž jeho práva a povinnosti jako daňového subjektu bude vykonávat svěřenský správce, a
to na účet tohoto fondu.
V případě vlastnického práva k nemovité věci u podílníka podílového fondu, je poplatníkem
daně z pozemků podílový fond. Podílový fond není právnickou osobou a nemá právní
osobnost, tj. způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Majetek v podílovém
fondu je ve vlastnictví všech podílníků, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných
podílových listů. Vlastnická práva k majetku v podílovém fondu vykonává vlastním jménem a
na účet podílového fondu jeho obhospodařovatel. Vlastníky nemovité věci v podílovém fondu
jsou tudíž podílníci podílového fondu. Jejich stanovení poplatníky daně z nemovitých věcí by
však nebylo praktické, neboť z podstaty podílového fondu sloužícího ke kolektivnímu
investování vyplývá, že půjde o vysoký počet osob, které ani nejsou standardně informovány
o konkrétním rozsahu majetku fondu, takže plnění daňové povinnosti z jejich strany by s
sebou neslo neúměrně vysoké administrativní náklady. Z tohoto důvodu byl poplatníkem daně
z pozemků v uvedených případech stanoven samotný podílový fond.
Obdobně je tomu i v případě fondu obhospodařovaného penzijní společností. Nastává zde
tedy analogická situace jako v případě podílového fondu. Vlastníky nemovité věci ve shora
uvedených fondech jsou účastníci, přičemž jejich stanovení poplatníky daně z pozemků by v
praxi působilo z obdobných důvodů stejné problémy. Proto byl i zde stanoven poplatníkem
daně fond obhospodařovaný penzijní společností.
Dále dochází ke zrušení poznámky pod čarou odkazující na občanský zákoník a zrušení
dosavadního odstavce 3, jehož aplikace byla časově omezena a dnes je již obsoletní.
K bodu 11

(§ 3 odst. 4)

Jedná se o legislativní upřesnění v návaznosti na novou dikci odstavců 1 až 3.
K bodu 12

(§ 3 odstavce 5 a 6)

Ustanovení o solidární daňové povinnosti a placení daně společně a nerozdílně byla přesunuta
do samostatného ustanovení v § 13, neboť jsou společná pro daň z pozemků i daň ze staveb a
jednotek.
Vymezení poplatníka daně při spoluvlastnictví pozemku odvozeného od vlastnictví k bytu
nebo samostatnému nebytovému prostoru ztratilo své opodstatnění s ohledem na definici
jednotky podle nového občanského zákoníku. Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných
částech nemovité věci, do které náleží i pozemek, na němž byl dům zřízen. Pokud pozemek či
pozemky jsou součástí jednotky, předmětem zdanění je jednotka jako nemovitá věc a
pozemky nejsou samostatným předmětem daně z pozemků. Ostatní pozemky ve vlastnictví
všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami rovněž nejsou
samostatným předmětem daně z pozemků.
K bodu 13

(§ 4 odst. 1 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na zrušení legislativní zkratky stát.
K bodu 14

(§ 4 odst. 1 písm. d))

Do § 4 odst. 1 písm. d) se přesouvá ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 12/1993 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí a přizpůsobuje se terminologii nového občanského zákoníku, a to v rozsahu
vymezení předmětu daně z pozemků. K věcné změně nedochází.
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(§ 4 odst. 1 písm. e))

S ohledem na změnu předmětu daně ze staveb a jednotek se mění i vymezení staveb
sloužících k vykonávání náboženských obřadů nebo duchovní správy, a to tak, že jde o
jakoukoli budovu (tj. budovu podle katastrálního zákona) nebo jednotku.
Bez věcné změny se vypouští slovní spojení „nebo její částí“, neboť z povahy věci a
z absence slova „výlučně“ vyplývá, že pokud část budovy nebo jednotky bude sloužit
uvedeným účelům, pozemky budou osvobozeny.
K bodu 16

(§ 4 odst. 1 písm. e))

Jedná se o legislativní úpravu vyplývající ze zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 17

(§ 4 odst. 1 písm. f))

S ohledem na změnu předmětu daně ze staveb a jednotek se mění i vymezení staveb ve
vlastnictví vymezených subjektů, a to tak, že jde o jakoukoli budovu (tj. budovu podle
katastrálního zákona) nebo jednotku.
K bodu 18

(§ 4 odst. 1 písm. f))

Navržená změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku. Existence obecně
prospěšných společností nadále zůstává zachována (viz § 3050 nového občanského zákoníku).
Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se
považují za spolky (viz § 3045 nového občanského zákoníku). V návaznosti na spolky se
osvobození od daně z pozemků vztahuje na pozemky ve vlastnictví odborových organizací,
organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných
organizací.
K bodu 19

(§ 4 odst. 1 písm. g) a h))

Ustanovení písmene g) je převzato z dosavadní úpravy, jeho podstata se nemění, provedeny
drobné legislativně technické úpravy s ohledem na platné právní předpisy. Osvobození
pozemků tvořících jeden funkční celek se zdanitelnými stavbami památkových objektů je
přesunuto do písmene d). Pro právnické osoby fondového typu se volí souhrnné označení
„fundace“, jde o společné pojmenování nadací i nadačních fondů. Nově se do osvobození od
daně z pozemků zahrnuje ústav, kterým se může stát i doposud existující obecně prospěšná
společnost, pokud změnila svojí formu na ústav. Pouze takový pozemek, který tvoří funkční
celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící ústavu nebo fundaci k výkonu veřejně
prospěšné činnosti, je osvobozený od daně z pozemků.
Do § 4 odst. 1 písm. h) se přesouvá právní úprava § 2 odst. 2 vyhlášky č. 12/1993 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, a to v rozsahu osvobození pozemků od daně z pozemků. Nárok na osvobození
podle § 4 odst. 1 písm. h) je potřeba uplatnit v daňovém přiznání. Pro stávající poplatníky,
kteří již podali daňové přiznání a uplatnili nárok na osvobození, uvedená změna nevyvolává
povinnost nově podat daňové přiznání.
K bodu 20

(§ 4 odst. 1 písm. i))

Legislativně technická úprava textu s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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(§ 4 odst. 1 písm. k))

Legislativně technická úprava textu s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 254/2001
Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 22

(§ 4 odst. 1 písm. n))

V souvislosti s úpravou předmětu daně ze staveb a jednotek podle nového občanského
zákoníku ztrácí význam výslovně uvádět stavby, které nejsou předmětem daně ze staveb a
jednotek. V zájmu nezvyšovat daňové zatížení poplatníků, kteří mají pozemky pod těmito
stavbami, které podle současné úpravy nebyly předmětem daně z pozemků, se navrhuje
taková právní úprava, která by umožnila jejich osvobození od daně z pozemků. Právní úprava
dotýkající se pozemků, které dosud byly z předmětu daně z pozemků vyňaty, je
transformována do samostatného ustanovení a u těchto pozemků přiznáno osvobození od daně
z pozemků. Dosavadní stavby rozvodů energií byly upraveny tak, aby byla zohledněna platná
právní úprava energetického zákona. Z hlediska poplatníka daně je de facto zachován stávající
stav. V zájmu nezvyšovat administrativní zátěž poplatníků a správců daně, poplatník nebude
mít za povinnost uplatnit nárok na zmíněné osvobození pozemků v daňovém přiznání.
V těchto případech se nebude podávat daňové přiznání.
K bodu 23

(§ 4 odst. 1 písm. o))

V souvislosti s úpravou předmětu daně z nemovitých věcí nejsou pozemky zastavěné
zdanitelnými stavbami (v rozsahu zastavěné plochy nadzemní části těchto staveb) předmětem
daně z pozemků. Ostatní pozemky, na kterých se nachází stavba užívaná k veřejné dopravě,
která není samostatným předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo se jedná o jiné pozemky
určené pro veřejnou dopravu, jsou osvobozeny od daně z pozemků. V zájmu nezvyšovat
administrativní zátěž poplatníků a správců daně poplatník nebude mít za povinnost uplatnit
nárok na osvobození pozemků v daňovém přiznání. V těchto případech se nebude podávat
daňové přiznání.
K bodu 24

(§ 4 odst. 1 písm. p))

Jde o legislativně technickou úpravu v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 25

(§ 4 odst. 1 písm. p))

Jde o upřesnění ustanovení v tom směru, že se vztahuje na jakékoli plyny, nejenom topné.
K bodu 26

(§ 4 odst. 1 písm. s))

Do § 4 odst. 1 písm. s), se přesouvá text z § 10 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K věcné
změně nedochází. Tato úprava navazuje na změnu upravenou v části dvacáté osmé - změna
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k imisnímu zatížení části lesů v České republice se i nadále osvobozují od daně
z pozemků hospodářské lesy imisemi nejvíce postižené. Pásma ohrožení jsou stanovena
vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod
vlivem imisí. Osvobození se vztahuje na lesy hospodářské zařazené do pásma ohrožení A a do
pásma ohrožení B.
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(§ 4 odst. 1 písm. w))

Do § 4 odst. 1 písm. w) se přesouvá stávající právní úprava § 2 odst. 2 písm. a) v návaznosti
na § 1 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a to v dosavadním rozsahu. Nárok
na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. w) je potřeba uplatnit v daňovém přiznání. Pro stávající
poplatníky, kteří již podali daňové přiznání a uplatnili nárok na osvobození, uvedená změna
nevyvolává povinnost nově podat daňové přiznání.
K bodu 28

(§ 4 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění pozemků tvořících funkční
celek v návaznosti na nově vymezený předmět daně ze staveb a jednotek.
K bodu 29

(§ 4 odst. 3)

Jedná se o změnu již dnes neaktuální terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem.
K bodu 30

(§ 4 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v nastavení stejných podmínek pro
osvobození od daně z pozemků doposud uplatňovaných pouze ve vztahu k pronájmu, po
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se stejné podmínky budou vztahovat také na
propachtované pozemky.
K bodu 31

(§ 4 odst. 3)

Jedná se o změnu již dnes neaktuální terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem.
K bodu 32

(§ 4 odst. 3)

Jedná se o legislativní úpravu v souvislosti s nově doplněným textem týkající se osvobození
pozemků tvořící funkční celek s kulturními památkami podle § 4 odstavce 1 písm. d).
K bodu 33

(§ 4 odst. 4)

Jde o legislativní úpravu ustanovení o uplatnění nároku na osvobození od daně z pozemků v
souvislosti s upraveným zněním některých písmen v odstavci 1.
Nárok na osvobození podle § 4 odst. 1 písmene n) a o) nebude poplatník uplatňovat
v daňovém přiznání, a to v zájmu zachování dosavadního stavu, kdy pozemky nově
osvobozené podle písmene n) a o) dosud nebyly předmětem daně, tudíž za ně daňové přiznání
nebylo podáváno. Pokud jde o „jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu“, které byly dosud
od daně z pozemků osvobozeny, je toto osvobození nadále zachováno bez povinnosti podat
daňové přiznání. Daňové přiznání se obdobně nebude podávat za pozemky osvobozené podle
písmene s).
Osvobození podle písmene w) je potřeba uplatnit v daňovém přiznání. Pro stávající
poplatníky, kteří již podali daňové přiznání a uplatnili nárok na osvobození, uvedená změna
nevyvolává povinnost nově podat daňové přiznání.
K bodu 34

(§ 4 odst. 5)

Ustanovení navazuje na ustanovení, které osvobozovalo pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm.
n) po na dobu pěti let od nabytí účinnosti zákona o dani z nemovitostí, z důvodu přehlednosti
se proto vypouští.
K bodu 35

(§ 6 odst. 2 písm. a))

Jedná se o změnu již dnes neaktuální terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem.
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(§ 6 odst. 2 písm. a))

Jedná se o změnu již dnes neaktuální terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem.
K bodu 37

(§ 6 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu při vymezení staveb v rámci nového pojetí
nemovité věci, se kterými je spojena změna druhu pozemku na stavební pozemek.
Zdanitelnou stavbou je i budova (dům), ve které jsou jednotky.
K bodu 38

(§ 6 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu při vymezení staveb v rámci nového pojetí
nemovité věci a upřesnění stavebního pozemku.
K bodu 39

(§ 6 odst. 3)

Jedná se o změnu v návaznosti na nové znění § 10 odst. 1.
K bodu 40

(§ 6 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu při vymezení staveb v rámci nového pojetí
nemovité věci.
K bodu 41

(§ 6 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu při vymezení staveb v rámci nového pojetí
nemovité věci, použití terminologie dle nového občanského zákoníku a upřesnění stavebního
pozemku.
K bodu 42

(§ 6 odst. 3)

Jedná se o legislativní úpravu části textu, která je nadbytečná.
K bodu 43

(§ 6 odst. 5)

V souvislosti s novým vymezením předmětu daně ze staveb a jednotek nebude vlečka
zdaňována jako samostatný předmět daně ze staveb a jednotek, ale v rámci zpevněných ploch
pozemků. Daňové zatížení se přesouvá na pozemek, jehož povrch je zpevněn stavbou vlečky
podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Jde o zpevněnou plochu pozemku
užívanou k podnikání nebo v souvislosti s ním s přiřazenou sazbou daně z pozemků.
K bodu 44

(§ 6 odst. 6)

Jedná se o změnu již dnes neaktuální terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem.
K bodu 45

(nadpis části druhé)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve vymezení předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 46

(§ 7 a 8)

V ustanovení § 7 odst. 1 se vymezuje rozsah předmětu daně ze staveb a jednotek, a to
v návaznosti na nový občanský zákoník. Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou budovy a
inženýrské stavby výslovně uvedené v příloze k tomuto zákonu a jednotky. Budovou se pro
účely daně z nemovitých věcí rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem,
která je prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní
konstrukcí, tj. budova vymezená v katastrálním zákoně, v členění podle Klasifikace
stavebních děl CZ-CC zavedené sdělením Českého statistického úřadu s účinností od 1. ledna
2004. Z hlediska daně z nemovitých věcí je irelevantní, zda taková budova je nebo není
evidována v katastru nemovitostí. Jednotkou se rozumí jednotka podle nového občanského
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Podle nového občanského zákoníku jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech
nemovité věci, do které náleží i pozemek, na němž byl dům zřízen. Obdobné platí také pro
nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů. Tento pozemek je tudíž
součástí jednotky. Úprava § 7 odst. 1 dotýkající se jednotek rovněž souvisí s novou úpravou
§ 2 odst. 2 písm. e) zákona o dani z nemovitých věcí.
Podle odstavce 2 platí, že stejně jako dosud nejsou předmětem daně ze staveb a jednotek
budovy (domy) s jednotkami, neboť jednotky jsou samostatným předmětem této daně. Ostatní
stavby, které nebyly předmětem daně podle odstavce 2 a 3, jsou nově osvobozeny od daně ze
staveb a jednotek s tím, že není povinnost podat daňové přiznání.
V ustanovení § 7 odst. 3 je upravena zákonná fikce, že na zdanitelné stavby, které nejsou
nemovitou věcí podle nového občanského zákoníku, ale jsou součástí pozemku nebo práva
stavby, se hledí jako na nemovité věci (pro účely daně z nemovitých věcí). Tím je zajištěno,
že pojem „nemovitá věc“ i „věc“ použitý především v části upravující správu daně
z nemovitých věcí zahrnuje kompletní předmět daně ze staveb a jednotek. Rovněž toto
ustanovení zajišťuje, že pro účely daně z nemovitých věcí má zdanitelná stavba, která není
nemovitou věcí podle nového občanského zákoníku, ale je součástí pozemku nebo práva
stavby, vlastníka, tj. je vytvořena fikce vlastnického práva k této stavbě. Tímto vlastníkem (a
poplatníkem daně ze staveb a jednotek) je buď vlastník pozemku, jehož je stavba součástí,
nebo stavebník, který je vlastníkem práva stavby jako nehmotné nemovité věci, jehož je
stavba součástí.
Pokud jde o použití slovního spojení „jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep
nebo komoru,“ v § 7 odst. 3, jedná se o reakci na dichotomii jednotek založenou novým
občanským zákoníkem a především na skutečnost, že podle nového občanského zákoníku
mohou vznikat jednotky, které zahrnují soubor bytů nebo nebytových prostorů (blíže viz
důvodovou zprávu k § 12b).
Navržená úprava § 8 ve své podstatě zachovává současnou právní úpravu a zejména její důraz
na vlastníka nemovité věci (včetně vlastníka nemovité věci na základě právní fikce podle § 7
odst. 3) jako poplatníka daně ze staveb a jednotek. Výjimky z této obecné zásady jsou v
ustanovení uvedeny. U majetku ve vlastnictví České republiky je poplatník daně vymezen ve
stejném rozsahu jako doposud. Změna poplatníka daně ze staveb a jednotek byla provedena
zejména v návaznosti na nový občanský zákoník a zohlednila tak pachtýře a svěřenský fond.
U zdanitelné stavby, která je součástí práva stavby, bude poplatníkem podle § 8 odst. 1
stavebník jako vlastník práva stavby, jehož je zdanitelná stavba součástí, neboť se použije
právní fikce podle § 7 odst. 3.
Pachtem se rozumí přenechání věci k užití jinému, kdy na rozdíl od nájmu je jeho předmětem
nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat. Pachtýř má obdobné postavení jako
nájemce. Nájemce nebo pachtýř jsou poplatníkem daně ze staveb a jednotek, pokud se jedná o
nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterými hospodaří Státní pozemkový úřad nebo Správa
státních hmotných rezerv, a tyto nemovité věci byly pronajaty nebo propachtovány.
U nemovitých věcí ve svěřenském fondu je poplatníkem daně svěřenský fond. Podstata
svěřenského fondu spočívá v tom, že jeho zakladatel vyčlení určitou část majetku ze svého
vlastnictví a svěří ji správci tohoto fondu k nějakému účelu. Tím vzniká oddělené a nezávislé
vlastnictví vyčleněného majetku. Tento majetek není ani vlastnictvím zakladatele, ani
vlastnictvím svěřenského správce, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu
plněno. Obecně v úpravě svěřenského fondu nelze určit vlastníka nemovité věci, která je v
majetku svěřenského fondu. Pro účely daně ze staveb a jednotek se, obdobně jako tomu je u
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přičemž jeho práva a povinnosti jako daňového subjektu bude vykonávat svěřenský správce, a
to na účet tohoto fondu. Správa nemovitých věcí vyčleněných nebo nabytých do svěřenského
fondu se zapisuje do katastru nemovitostí.
Náleží-li vlastnické právo k nemovité věci podílníkům podílového fondu, je poplatníkem daně
ze staveb a jednotek podílový fond. Podílový fond nemá právní osobnost, majetek
v podílovém fondu je ve vlastnictví všech podílníků, a to v poměru podle hodnoty jimi
vlastněných podílových listů. Vlastnická práva k majetku v podílovém fondu vykonává
vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho obhospodařovatel. Vlastníky nemovité věci
v podílovém fondu jsou tudíž podílníci podílového fondu. Stanovení podílníků podílového
fondu poplatníky daně ze staveb a jednotek by však nebylo praktické a přineslo by řadu
obtíží, neboť z podstaty podílového fondu sloužícího ke kolektivnímu investování vyplývá, že
půjde o velký počet osob, které ani nejsou standardně informovány o konkrétním rozsahu
majetku fondu, takže plnění daňové povinnosti z jejich strany by s sebou neslo neúměrně
vysoké administrativní náklady. Z tohoto důvodu byl poplatníkem daně ze staveb a jednotek v
uvedených případech stanoven samotný podílový fond.
Obdobně je tomu i v případě fondu obhospodařovaného penzijní společností. Nastává zde
tedy analogická situace jako v případě podílového fondu. Vlastníky nemovité věci ve shora
uvedených fondech jsou jejich účastníci, přičemž jejich stanovení poplatníky daně ze staveb a
jednotek by v praxi působilo z obdobných důvodů stejné problémy. Proto byl i zde stanoven
poplatníkem daně ze staveb a jednotek fond obhospodařovaný penzijní společností.
K bodu 47

(§ 9 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek. Výslovným
uvedením jednotek se respektuje jejich specifická právní úprava podle nového občanského
zákoníku.
K bodu 48

(§ 9 odst. 1 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 49

(§ 9 odst. 1 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na zrušení legislativní zkratky stát.
K bodu 50

(§ 9 odst. 1 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 51

(§ 9 odst. 1 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 52

(§ 9 odst. 1 písm. d))

Do § 9 odst. 1 písm. d) se přesouvá ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 12/1993 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, a přizpůsobuje se terminologii nového občanského zákoníku, a to v rozsahu
vymezení předmětu daně ze staveb a jednotek. K věcné změně nedochází.
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(§ 9 odst. 1 písm. e))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 54

(§ 9 odst. 1 písm. e))

Jedná se o legislativní úpravu vyplývající ze zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 55

(§ 9 odst. 1 písm. f))

S ohledem na změnu předmětu daně ze staveb a jednotek se mění i vymezení staveb ve
vlastnictví vymezených subjektů, a to tak, že jde o jakoukoli budovu podle katastrálního
zákona nebo jednotku.
K bodu 56

(§ 9 odst. 1 písm. f))

Navržená změna navazuje na terminologii nového občanského zákoníku. Existence obecně
prospěšných společností nadále zůstává zachována (viz § 3050 nového občanského zákoníku).
Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se
považují za spolky (viz § 3045 nového občanského zákoníku). V návaznosti na spolky se
osvobození od daně ze staveb a jednotek vztahuje na budovy a jednotky ve vlastnictví
odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a
jejich pobočných organizací.
K bodu 57

(§ 9 odst. 1 písm. h))

Zrušuje se již obsoletní ustanovení, neboť se aplikovalo do zdaňovacího období roku 2007.
K bodu 58

(§ 9 odst. 1 písm. i) a j))

V souvislosti s úpravou předmětu daně ze staveb a jednotek ztrácí význam výslovně uvádět
stavby, které nejsou předmětem daně ze staveb a jednotek. V zájmu nezvyšovat daňové
zatížení poplatníků je osvobození přiznáno zdanitelným stavbám, které podle současné úpravy
nebyly předmětem daně ze staveb. Přehled těchto zdanitelných staveb je transformován do
samostatného ustanovení a je jim přiznáno osvobození od daně ze staveb a jednotek.
Dosavadní stavby rozvodů energií byly upraveny tak, aby byla zohledněna platná právní
úprava energetického zákona. Z hlediska poplatníka daně ze staveb a jednotek je de facto
zachován stávající stav. V zájmu nezvyšovat administrativní zátěž poplatníků a správců daně,
poplatník nemá povinnost nárok na osvobození od daně ze staveb a jednotek v případě
zdanitelných staveb uvedených v písmenech i) a j) uplatnit v daňovém přiznání. Daňové
přiznání v těchto případech nebude podáváno.
Současná ustanovení písmen i) a j) se zrušují pro jejich nevyužitelnost, neboť se aplikovala do
zdaňovacího období roku 2007, resp. 2002.
K bodu 59

(§ 9 odst. 1 písm. k) úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek v souvislosti s přesunem osvobození zdanitelných staveb památkových objektů do
písmene d).
K bodu 60

(§ 9 odst. 1 písm. k) bod 1)

Jedná se o legislativní úpravu vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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(§ 9 odst. 1 písm. k) bod 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v nahrazení chybného použití
legislativní zkratky živnostenského zákona právním pojmem.
K bodu 62

(§ 9 odst. 1 písm. k) bod 3)

Jedná se o legislativní úpravu v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 63

(§ 9 odst. 1 písm. k) bod 4)

Jedná se o legislativní úpravu v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 64

(§ 9 odst. 1 písm. k) bod 5)

Jedná se o upřesnění textu podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 65

(§ 9 odst. 1 písm. k) bod 7)

Jedná se o upřesnění textu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
K bodu 66

(§ 9 odst. 1 písm. k) bod 8)

Úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku. Pro právnické osoby
fondového typu se volí souhrnné označení „fundace“, jde o společné pojmenování nadací i
nadačních fondů. Nově se do osvobození od daně ze staveb a jednotek zahrnuje ústav, kterým
se může stát i doposud existující obecně prospěšná společnost, pokud změnila svojí formu na
ústav. Pouze taková zdanitelná stavba nebo jednotka, která slouží ústavu nebo fundaci k
výkonu veřejně prospěšné činnosti, je osvobozena od daně ze staveb a jednotek.
K bodu 67

(§ 9 odst. 1 písm. k) bod 9)

Touto úpravou dochází k přesunu části dosavadního bodu 7. Navržená změna dále navazuje
na terminologii nového občanského zákoníku. Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky (viz § 3045 nového
občanského zákoníku).
K bodu 68

(§ 9 odst. 1 písm. l))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 69

(§ 9 odst. 1 písm. m) až o))

Do § 9 odst. 1 písm. m) se přesouvá právní úprava § 1 odst. 2 vyhlášky č. 12/1993 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, a to v rozsahu osvobození zdanitelných staveb a jednotek od daně ze staveb a
jednotek. Nárok na osvobození je potřeba uplatnit v daňovém přiznání. Pro stávající
poplatníky, kteří již podali daňové přiznání a uplatnili nárok na osvobození již dříve, uvedená
změna nevyvolává povinnost nově podat daňové přiznání.
V rozsahu písmen n) a o) jde o legislativní úpravu podle zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, který upravuje kartu sociálních systémů.
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(§ 9 odst. 1 písm. p))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 71

(§ 9 odst. 1 písm. r))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 72

(§ 9 odst. 1 písm. t))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 73

(§ 9 odst. 1 písm. u))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 74

(§ 9 odst. 1 písm. v))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 75

(§ 9 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s upřesněním předmětu daně ze staveb a
jednotek pro účely zjištění nároku na osvobození od této daně.
K bodu 76

(§ 9 odst. 3)

Navrhovaná úprava zohledňuje skutečnost, že se jedná o zdanitelné stavby, které jsou
osvobozeny od daně ze staveb a jednotek vždy jako celek, ustanovení § 9 odst. 2 se na ně
nepoužije. Dosavadní text odstavce 3 je inkorporován do jednotlivých písmen v odstavci 1.
K bodu 77

(§ 9 odst. 4)

Zrušuje se již obsoletní ustanovení, neboť písmena g) až i) již byla zrušena dříve nebo jsou
navrhována ke zrušení.
K bodu 78

(§ 9 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
Pokud jde o použití slovního spojení „jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep
nebo komoru“, jedná se o reakci na dichotomii jednotek založenou novým občanským
zákoníkem a především na skutečnost, že podle nového občanského zákoníku mohou vznikat
jednotky, které zahrnují soubor bytů nebo nebytových prostorů (blíže viz důvodovou zprávu k
§ 12b).
Na základě ustanovení § 9 odst. 4 tak jsou jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než
sklep nebo komoru a které jsou ve vlastnictví České republiky osvobozeny od daně ze staveb
a jednotek, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li
pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové
organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání.
Pokud tedy bude součástí jednotky ve vlastnictví České republiky např. byt, sklep a ateliér,
bude pro posouzení, zda je tato jednotka osvobozena od daně ze staveb a jednotek, nutné
zkoumat, není-li využívána k podnikání, pronajímána nebo propachtována, popř. komu je
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nebo komoru, a to ateliér.
Pokud bude součástí jednotky ve vlastnictví České republiky například pouze byt a sklep (a
žádný jiný nebytový prostor její součástí nebude), tato jednotka bude osvobozena od daně ze
staveb a jednotek bez dalšího. V těchto případech se nebude posuzovat, zda jednotka je či
není využívána k podnikání, pronajímána nebo propachtována, popř. komu je pronajata nebo
propachtována, neboť tato jednotka nezahrnuje jiný nebytový prostor než sklep nebo komoru.
Na tomto místě je nutno uvést, že na základě ustanovení § 12b se tyto podmínky budou
obdobně aplikovat v případě jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a spolu s nimi i na příslušný podíl na společných částech domu.
V případě, že je s touto jednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak se obdobně bude
postupovat i v případě podílu na tomto pozemku. Jednotky ve vlastnictví České republiky,
které budou bytem nebo nebytovým prostorem, který je sklepem nebo komorou, budou
osvobozeny od daně ze staveb a jednotek bez ohledu na to, zda jsou využívány k podnikání,
pronajímány nebo propachtovány, neboť tyto jednotky nezahrnují jiný nebytový prostor než
sklep nebo komoru.
K bodu 79

(§ 9 odst. 4)

Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek. Výslovným
uvedením jednotek se respektuje jejich specifická právní úprava podle nového občanského
zákoníku.
K bodu 80

(§ 9 odst. 4)

Jedná se o změnu již dnes neaktuální terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem.
K bodu 81

(§ 9 odst. 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku a zohledňuje také
nový institut pacht. Touto úpravou jsou zakotveny stejné podmínky pro zdanitelné stavby a
jednotky, pokud jsou pronajaty či propachtovány.
K bodu 82

(§ 9 odst. 4)

Jedná se o změnu již dnes neaktuální terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem.
K bodu 83

(§ 9 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 84

(§ 9 odst. 4)

Z důvodu zrušení písmene i) v odstavci 1 se zrušuje i věta: „Podle ustanovení odstavce 1
písm. i) postupují obdobně bytová družstva označovaná podle dřívějších předpisů jako lidová
bytová družstva.“.
K bodu 85

(§ 9 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v upřesnění předmětu daně ze staveb a
jednotek.
K bodu 86

(§ 9 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou změnu navazující na nové znění písmen i) a j) a přesun
části písmene k) do písmene d). Osvobození podle písmen i) a j) nebude poplatník uplatňovat
v daňovém přiznání, a to v zájmu zachování dosavadního stavu, kdy zdanitelné stavby nově
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nebylo podáváno.
K bodu 87

(§ 10)

K odstavci 1: Předmětem daně ze staveb a jednotek nejsou stavby bez svislé nosné
konstrukce, ale pouze stavby se svislou nosnou konstrukcí. S ohledem na vymezení předmětu
daně ze staveb a jednotek je pro zdanitelné stavby základem daně zastavěná plocha nadzemní
části zdanitelné stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.
K odstavci 2: Dochází ke změně vymezení (nikoliv věcné změně) zastavěné plochy, která již
není vázána na půdorys, ale přebírá se její vymezení ze stavebního zákona. Tato definice bude
aplikována pouze na nadzemní část zdanitelné stavby. Pro zjištění základu daně je rozhodující
skutečný stav zastavěné plochy stavby.
K odstavci 3: Navržená úprava navazuje na dosavadní stav, podle kterého základem daně ze
staveb a jednotek je u jednotky výměra podlahové plochy jednotky v m2 vynásobená
koeficientem 1,20. Tento koeficient se nově použije pouze tehdy, pokud s jednotkou není
spojen spoluvlastnický podíl na pozemku nebo se jedná pouze o pozemek zastavěný domem,
v němž jsou jednotky. Je-li součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu
nadzemní části domu, přičemž rozhoduje skutečný stav, nebo pozemek ve spoluvlastnictví
všech vlastníků jednotek v domě užívaný společně s těmito jednotkami, poté se z důvodů, že
určité pozemky jsou součástí jednotky a z důvodů snížení administrativní náročnosti na straně
poplatníků i správců daně, bude aplikovat koeficient 1,22. Uvedené pozemky jsou nově
vyňaty z předmětu daně z pozemků.
K odstavci 4: S ohledem na vymezení pojmu jednotky podle nového občanského zákoníku se
stanoví, že do podlahové plochy jednotky se nezapočítává podlahová plocha společných částí
nemovité věci v rozsahu podílu na nich.
K bodu 88

(§ 11 odst. 1 písm. a))

Úvodem je třeba zdůraznit, že se změnami § 11 odst. 1 nedochází ke změně současných sazeb
daně ze staveb a jednotek.
K písmeni a): Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve vymezení předmětu
daně ze staveb a jednotek. Příslušenstvím u budov obytných domů jsou výlučně budovy.
Ostatní stavby, které takto nelze definovat, nejsou v rámci příslušenství zdaněny, např.
bazény, ploty apod.
K bodu 89

(§ 11 odst. 1 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na nové vymezení předmětu daně ze
staveb a jednotek. Příslušenstvím u budov pro rodinnou rekreaci jsou výlučně budovy. Ostatní
stavby, které takto nelze definovat, nejsou v rámci příslušenství zdaněny, např. bazény, ploty
apod.
K bodu 90

(§ 11 odst. 1 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vymezení předmětu daně ze staveb
a jednotek, k věcné změně nedochází.
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(§ 11 odst. 1 písm. c))

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku a vymezení
jednotky. Nebytové prostory zahrnuté v jednotce lze užívat k více činnostem, sazba daně se
stanoví podle převažující části podlahové plochy jednotky, pro garáže je stanovena sazba daně
8 Kč/m2, ke změně sazby nedochází.
K bodu 92

(§ 11 odst. 1 písm. d) úvodní část ustanovení)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku a vymezení
předmětu daně ze staveb a jednotek. Je-li zdanitelná stavba užívána k více účelům, použije se
sazba daně podle převažující části zastavěné plochy nadzemní části této stavby. Je-li jednotka
(jak jednotka zahrnující pouze jeden byt nebo jeden nebytový prostor, tak jednotka zahrnující
soubor bytů, nebytových prostorů nebo bytů a nebytových prostorů) užívána k více účelům,
použije se sazba daně podle převažující podlahové plochy.
K bodu 93

(§ 11 odst. 1 písm. d) bod 1)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku a vymezení
předmětu daně ze staveb a jednotek. Je-li zdanitelná stavba užívána k více účelům, použije se
sazba daně podle převažující části podlahové plochy nadzemní části. Je-li jednotka (jak
jednotka zahrnující pouze jeden byt nebo jeden nebytový prostor, tak jednotka zahrnující
soubor bytů, nebytových prostorů nebo bytů a nebytových prostorů) užívána k více účelům,
použije se sazba daně podle převažující podlahové plochy.
K bodu 94

(§ 11 odst. 1 písm. d) bod 2)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku a vymezení
předmětu daně ze staveb a jednotek. Je-li zdanitelná stavba užívána k více účelům, použije se
sazba daně podle převažující části podlahové plochy nadzemní části. Je-li jednotka (jak
jednotka zahrnující pouze jeden byt nebo jeden nebytový prostor, tak jednotka zahrnující
soubor bytů, nebytových prostorů nebo bytů a nebytových prostorů) užívána k více účelům,
použije se sazba daně podle převažující podlahové plochy.
K bodu 95

(§ 11 odst. 1 písm. d) bod 3)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku a vymezení
předmětu daně ze staveb a jednotek. Je-li zdanitelná stavba užívána k více účelům, použije se
sazba daně podle převažující části podlahové plochy nadzemní části. Je-li jednotka (jak
jednotka zahrnující pouze jeden byt nebo jeden nebytový prostor, tak jednotka zahrnující
soubor bytů, nebytových prostorů nebo bytů a nebytových prostorů) užívána k více účelům,
použije se sazba daně podle převažující podlahové plochy.
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(§ 11 odst. 1 písm. e))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vymezení předmětu daně ze staveb
a jednotek, zdanitelnými stavbami se rozumí budovy a dále inženýrské stavby uvedené
v příloze k zákonu o dani z nemovitých věcí.
K bodu 97

(§ 11 odst. 1 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vymezení předmětu daně ze staveb
a jednotek, sazba daně u ostatních jednotek je 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. Tato
sazba se použije pro jednotky zahrnující byty a nebytové prostory. Tato sazba daně ze staveb
a jednotek se použije v případě jednotek, jejichž sazba této daně se nestanoví podle § 11 odst.
1 písm. c) či d). Blíže k jednotkám viz. důvodová zpráva k bodu č. 110 (nový § 12b). Bude-li
však jednotka užívána k více účelům, použije se sazba daně podle převažující podlahové
plochy jednotky.
K bodu 98

(§ 11 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vymezení předmětu daně ze staveb
a jednotek, zdanitelnými stavbami se rozumějí budovy a dále inženýrské stavby uvedené
v příloze k zákonu o dani z nemovitých věcí.
K bodu 99

(§ 11 odst. 2)

Jedná se o změnu již dnes neaktuální terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem.
K bodu 100

(§ 11 odst. 2)

Úprava § 11 odst. 2 provedená ve prospěch poplatníků stanoví, že u zdanitelných staveb pro
podnikání se základní sazba daně ze staveb a jednotek za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o
0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží
přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy. Důvody této právní úpravy spočívají v různorodosti
stavebních konstrukcí zastavěné plochy jednotlivých podlaží v budovách, které velmi často
tvoří pouze zanedbatelnou část zastavěné plochy nadzemního podlaží. Současnou základní
sazbu daně u staveb však bylo dosud nutné zvýšit za každé další nadzemní podlaží bez ohledu
na jeho skutečnou výměru, jednalo-li se o stavby pro podnikání. Pokud zastavěná plocha
dalšího nadzemního podlaží nepřesahuje jednu třetinu zastavěné plochy, nově se za toto další
nadzemní podlaží základní sazba daně nezvyšuje. V těchto případech se poplatníkovi nově
sníží jeho daňová povinnost oproti současnému platnému stavu. Uvedenou skutečnost
poplatník uvede v daňovém přiznání na příslušné zdaňovací období. Nelze uplatnit za
předchozí zdaňovací období před nabytím účinnosti tohoto zákona.
K bodu 101

(§ 11 odst. 3 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vymezení předmětu daně ze staveb
a jednotek, zdanitelnými stavbami se rozumí budovy a dále inženýrské stavby uvedené
v příloze k zákonu o dani z nemovitých věcí.
K bodu 102

(§ 11 odst. 3 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vymezení předmětu daně ze staveb
a jednotek. Zdanitelnými stavbami se rozumí budovy a dále inženýrské stavby uvedené
v příloze k zákonu o dani z nemovitých věcí.
K bodu 103

(§ 11 odst. 3 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na terminologii nového občanského
zákoníku.

- 424 K bodu 104

(§ 11 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vymezení předmětu daně ze staveb
a jednotek.
K bodu 105

(§ 11 odst. 4)

Jde o legislativně technickou úpravu textu, kterou dochází k vypuštění nadbytečného odkazu.
K bodu 106

(§ 11 odst. 5)

Z důvodu právní jistoty poplatníků i správce daně se v § 11 odstavci 5 obecně normuje, jakou
sazbu daně použít při stejném poměru podlahových ploch jednotek užívaných k různým
účelům. Dále je přesunuto ustanovení z dosavadního odstavce 6 upravující případ, kdy
zdanitelné stavby sloužící pro podnikání jsou k různým druhům podnikání užívány ve stejném
poměru. Dosavadní odstavec 5 je přesunut do § 11a odst. 1.
K bodu 107

(§ 11 odst. 6)

S ohledem na obsah ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 5 se vypouští věta první a
třetí pro nadbytečnost. Věta druhá je ponechána z důvodu právní jistoty a terminologicky
upravena v návaznosti změnu předmětu daně a nový občanský zákoník.
K bodu 108

(§ 11a)

K odstavci 1:
Navržená právní úprava navazuje na pojetí jednotky podle nového občanského zákoníku,
která může být tvořena souborem bytů a nebytových prostorů. Z hlediska zvýšení daně ze
staveb a jednotek není rozhodující, zda se jedná o podnikání v budově obytného domu nebo
nebytovém prostoru jednotky. Zvýšení daně ze staveb a jednotek ve výši 2 Kč za 1 m2 se
stanoví pro nebytové prostory sloužící pro podnikání v budově obytného domu.
K odstavci 2:
Zvýšení daně ze staveb a jednotek se také stanoví pro nebytové prostory sloužící k podnikání
v jednotkách zahrnujících byty nebo nebytové prostory (tzv. jednotky – soubory bytů nebo
nebytových prostorů). V tomto případě se daň navýší o částku vzniklou vynásobením
upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru zahrnutého v jednotce a kladného
rozdílu mezi sazbou daně pro podnikání a základní nebo zvýšenou sazbou daně ze staveb a
jednotek stanovenou pro jednotku, za kterou je sazba zvyšována.
K bodu 109

(§ 12)

Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti na vymezení předmětu daně ze staveb
a jednotek.
K bodu 110

(§ 12a a 12c)

K § 12a: Z důvodu systematiky zákona se dosavadní ustanovení upravující zaokrouhlování
přesouvá do § 12a zákona o dani z nemovitých věcí. Zároveň se upravuje v návaznosti na
nové vymezení předmětu daně z nemovitých věcí.
K § 12b: Ustanovení § 12b reaguje na dichotomii jednotek založenou § 3063 nového
občanského zákoníku. Ustanovení směřuje na případy, kdy i po dni nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku bude vlastnické právo k jednotkám nabýváno podle dosavadních
právních předpisů, zejména podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení § 12b z důvodu právní jistoty poplatníků a správců daně stanoví jednotnou právní
úpravu pro jednotky, a to jak jednotky vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů, tak pro
jednotky podle nového občanského zákoníku.

- 425 Na základě tohoto ustanovení, hovoří-li zákon o jednotce, aplikují se daná ustanovení jak na
jednotky vymezené podle nového občanského zákoníku, které již zahrnují podíl na
společných částech nemovité věci, mezi které patří i pozemek, na němž je dům zřízen (§ 1158
a násl. nového občanského zákoníku), tak obdobně také na jednotky vymezené podle zákona
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a spolu s nimi i na s nimi spojený podíl na
společných částech domu, a pokud je s touto jednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i
na podíl na tomto pozemku.
Ustanovení § 12b dále v zájmu právní jistoty normuje, že na jednotky vymezené podle
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (a na s nimi spojený podíl na společných
částech domu, příp. podíl na pozemku) se obdobně použijí i ustanovení o nemovitých věcech.
Nový občanský zákoník v § 498 stanoví, že nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní
stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za
nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí
pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato
věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. V
§ 1159 nový občanský zákoník dále stanoví, že jednotka je věc nemovitá. K jednotkám
vymezeným podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se však v § 3063
nového občanského zákoníku uvádí toliko to, že nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné
jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle
dosavadních právních předpisů. Samotný obsah vlastnického práva těchto jednotek by se však
po jeho vzniku již měl řídit novou právní úpravou. Je však přinejmenším sporné, zda z
uvedených ustanovení lze vyvozovat, že jsou jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994
Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle nové právní úpravy nemovitými věcmi. Obecně není
ani stanoveno, že se tyto jednotky řídí ustanoveními o nemovitých věcech. Proto zákon o dani
z nemovitých věcí takovou normu zavádí, aby nebylo nutné v textu zákona vždy uvádět
spojení „nemovitá věc a jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.“, popř. „jednotka
vymezená podle zákona č. 89/2012 Sb. a jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.“.
Zjednodušení textu zákona, kterého je tímto dosaženo, nabývá zvláště na významu v
situacích, kdy je nutné dále rozlišovat, o jakou jednotku se jedná ve smyslu toho, zda zahrnuje
byt, nebytový prostor nebo jejich kombinaci (soubor). Možnost vymezení jednotek, které
budou zahrnovat jak byt, tak nebytový prostor, zakotvuje ustanovení § 1158 odst. 2 nového
občanského zákoníku, které stanoví, že co je stanoveno v oddílu upravujícím bytové
spoluvlastnictví o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo
nebytových prostorů.
Z pohledu daňového práva je nutné tyto jednotky rozlišovat, byť pro ně v právním řádu není
zaveden zvláštní pojem. Např. ustanovení § 9 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí hovoří
o jednotkách, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru. Na základě tohoto
ustanovení jsou jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru a které
jsou ve vlastnictví České republiky osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li
využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li pronajaty nebo
propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou
osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání.
Pokud tedy bude součástí jednotky ve vlastnictví České republiky např. byt, sklep a ateliér,
bude pro posouzení, zda je tato jednotka osvobozena od daně ze staveb a jednotek, nutné
zkoumat, není-li využívána k podnikání, pronajímána nebo propachtována, popř. komu je
pronajata nebo propachtována, neboť tato jednotka zahrnuje jiný nebytový prostor než sklep
nebo komoru, a to ateliér.
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nebytový prostor by její součástí nebyl), tato jednotka by byla osvobozena od daně ze staveb a
jednotek bez dalšího. Nebylo by tedy nutné zkoumat, není-li využívána k podnikání,
pronajímána nebo propachtována, popř. komu je pronajata nebo propachtována, neboť tato
jednotka nezahrnuje jiný nebytový prostor než sklep nebo komoru.
Na tomto místě je nutno uvést, že na základě ustanovení § 12b by se tyto podmínky obdobně
aplikovaly na jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a spolu s nimi i na s nimi spojený podíl na společných částech domu, a pokud je s touto
jednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku. To znamená, že
tyto jednotky ve vlastnictví České republiky by mohly být pouze bytem nebo nebytovým
prostorem, který je sklepem nebo komorou, aby byly osvobozeny od daně ze staveb a
jednotek bez ohledu na to, zda jsou využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány,
neboť tyto jednotky nezahrnují jiný nebytový prostor než sklep nebo komoru.
K § 12c: Z důvodu systematiky zákona se dosavadní ustanovení upravující zdaňovací období
přesouvá do § 12c.
K bodu 111

(část čtvrtá)

Ustanovení týkající se správy daně z nemovitých věcí jsou soustředěna do samostatné části
označené nadpisem.
K bodu 112

(§ 13)

Ustanovení je převzato z dosavadní právní úpravy a terminologicky upraveno v návaznosti na
nový občanský zákoník a daňový řád. Jedná se o stanovení solidární daňové povinnosti
v jednom obecném ustanovení namísto úpravy v § 3 a § 8. Speciálním vůči tomuto ustanovení
zůstává právní úprava v § 13a odst. 4 až 8. Ustanovení o zdaňovacím období bylo přesunuto
do § 12c.
K bodu 113

(§ 13a odst. 1)

Jde o opravu chyby, neboť daň z nemovitých věcí se stanoví na zdaňovací období.
K bodu 114

(§ 13a odst. 3)

Dosavadní ustanovení § 13a odst. 3 se vypouští pro nadbytečnost. Obecnou úpravu lhůty pro
podání daňového přiznání v průběhu insolvenčního řízení obsahuje § 244 odst. 2 daňového
řádu, úprava v § 13a odst. 3 je tedy duplicitní a při jejím vypuštění zůstane zachován
současný věcný stav.
V souvislosti s novou úpravou správy pozůstalosti v novém občanském zákoníku a
navazujícími změnami daňového řádu dochází k nahrazení dosavadního § 13a odst. 11 nově
navrhovaným zněním § 13a odst. 3.
Ustanovení § 13a odst. 3 upravuje situace, kdy v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání
dojde k úmrtí zůstavitele nebo ke skončení řízení o pozůstalosti. Podle nové úpravy § 239b
odst. 1 daňového řádu osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost vlastním jménem
na účet pozůstalosti. V případě, že dojde k úmrtí zůstavitele v průběhu lhůty pro podání
daňového přiznání a zůstavitel daňové přiznání na příslušné zdaňovací období dosud nepodal,
přechází na základě § 239b odst. 1 daňového řádu tato povinnost na osobu spravující
pozůstalost. Té se lhůta pro podání daňového přiznání podle § 13a odst. 3 prodlužuje o 2
měsíce. Je však třeba dodat, že osoba spravující pozůstalost podá daňové přiznání v
prodloužené lhůtě pouze v případě, že ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím došlo
ke změně okolností rozhodným pro vyměření daně. V opačném případě podle odstavce 1

- 427 platí, že daňové přiznání se nepodává. Daňová přiznání na další zdaňovací období do doby
skončení řízení o pozůstalosti podává osoba spravující pozůstalost.
Obdobně bude-li skončeno řízení o pozůstalosti v průběhu lhůty pro podání daňového
přiznání a osoba spravující pozůstalost daňové přiznání na příslušné zdaňovací období dosud
nepodala, ač má být podle odstavce 1 podáno, přechází na základě § 239a odst. 3 daňového
řádu tato povinnost na dědice. Dědici se lhůta pro podání daňového přiznání na základě § 13a
odst. 3 opět prodlužuje o 2 měsíce.
K bodu 115

(§ 13a odst. 4)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který zavedl pojem
nemovitá věc. Dále se upřesňuje odkaz na následující odstavec.
K bodu 116

(§ 13a odst. 5)

Jedná o legislativně technickou úpravu spočívající ve zjednodušení textu.
K bodu 117

(§ 13a odst. 5)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který zavedl pojem
nemovitá věc.
K bodu 118

(§ 13a odst. 5)

Použitím pojmu nemovitá věc se právní úprava v daném ustanovení zjednodušila a věta pátá
se zrušila pro nadbytečnost.
K bodu 119

(§ 13a odst. 6)

Jedná o legislativně technickou úpravu spočívající ve zjednodušení textu. Poznámka pod
čarou na daňový řád je nadbytečná, a proto se vypouští.
K bodu 120

(§ 13a odst. 8)

Současný postup správce daně v případech, kdy si spoluvlastníci neurčí společného zástupce
respektive společného zmocněnce, je neúměrně složitý, problematický a dlouhodobě
neudržitelný. Navrhuje se proto umožnit správci daně stanovit jednotlivým spoluvlastníkům
z moci úřední daň ve výši odpovídající jejich spoluvlastnickým podílům.
V případě spoluvlastnictví nemovitých věcí, jestliže daňové přiznání nepodá společný
zástupce, ani si poplatníci nezvolí společného zmocněnce, a nepodají v zákonné lhůtě daňové
přiznání za podíly na předmětné nemovité věci, je určení společného zástupce správcem daně
často složité a administrativně náročné zejména v případech, kdy má daňový subjekt podíly
na více nemovitých věcech s různými spoluvlastníky. Vzhledem k tomu, že vyměření daně za
podíly může mít značný dopad do daňové povinnosti řady poplatníků, musí být podání
daňového přiznání za podíly na nemovité věci striktně omezeno lhůtou 31. ledna daného
zdaňovacího období. Nelze proto zohlednit ani pozdě podané přiznání za podíly a správce
daně musí v současné době provést náročný procesní postup, na jehož základě je daň
vyměřena jednomu ze spoluvlastníků. Z důvodů hospodárnosti i daňové spravedlnosti se jeví
jako efektivní vyměřit spoluvlastníkům daň z moci úřední ve výši jejich spoluvlastnických
podílů, a to bez výzvy k podání daňového přiznání, neboť o své daňové povinnosti budou
informování již v rámci výzvy ke zvolení společného zmocněnce.
K bodu 121

(§ 13a odst. 9)

Navržená úprava navazuje na vymezení poplatníka daně z nemovitých věcí podle nového
občanského zákoníku a vzhledem ke specifické úpravě svěřenského fondu, podílového fondu
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„ten“ namísto slova „osoba“.
K bodu 122

(§ 13a odst. 9)

Navržená úprava navazuje na terminologii nového občanského zákoníku, který zavedl pojem
nemovitá věc.
K bodu 123

(§ 13a odst. 11)

Účelem této úpravy je zachovat stávající stav ustanovení, které stanoví specifickou lhůtu pro
podání daňového přiznání v situaci, kdy podle nového katastrálního zákona bude vkladem do
katastru nemovitostí zapisováno vlastnické právo pravomocným rozhodnutím katastrálního
úřadu, které je konstitutivní i deklaratorní povahy. Právní úprava vychází z úpravy převodu
vlastnického práva k nemovité věci podle § 1105 nového občanského zákoníku a vztahuje se
tak pouze na vklady do katastru nemovitostí provedené na základě pravomocného rozhodnutí
katastrálního úřadu konstitutivní povahy.
K bodu 124

(§ 13a odst. 11)

Navržená úprava nahrazuje pojem nemovitost pojmem nemovitá věc v souladu s terminologií
nového občanského zákoníku.
K bodu 125

(§ 13a odst. 12)

V souvislosti s novou úpravou správy pozůstalosti v občanském zákoníku a navazujícími
změnami daňového řádu dochází k nahrazení dosavadního § 13a odst. 11 nově navrhovaným
zněním § 13a odst. 3.
K bodu 126

(§ 13b odst. 1 a 2)

Navržená úprava nahrazuje pojem nemovitost pojmem nemovitá věc v souladu s terminologií
nového občanského zákoníku.
K bodu 127

(§ 13b odst. 1 a 2)

Navržená úprava nahrazuje pojem nemovitost pojmem nemovitá věc v souladu s terminologií
nového občanského zákoníku.
K bodu 128

(§ 14)

Z důvodu systematiky zákona se dosavadní ustanovení upravující zaokrouhlování přesouvá
do § 12a.
K bodu 129

(§ 15 odst. 1)

Navržená úprava nahrazuje pojem nemovitost pojmem nemovitá věc v souladu s terminologií
nového občanského zákoníku.
K bodu 130

(§ 15 odst. 2)

Navržená úprava nahrazuje pojem nemovitost pojmem nemovitá věc v souladu s terminologií
nového občanského zákoníku.
K bodu 131

(§ 15 odst. 3)

Navržená úprava nahrazuje pojem nemovitost pojmem nemovitá věc v souladu s terminologií
nového občanského zákoníku.
K bodu 132

(§ 15 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na název daní.
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(§ 15 odst. 4)

Jde o legislativně technickou úpravu navazující na nový § 15 odst. 8.
K bodu 134

(§ 15 odst. 5)

Navržená úprava reaguje na vložení nového odstavce 8 do § 13a a dále nahrazuje pojem
nemovitost pojmem nemovitá věc v souladu s terminologií nového občanského zákoníku.
K bodu 135

(§ 15 odst. 6)

V návaznosti na úpravu § 13a odst. 3 a 11 se ustanovení § 15 odst. 6 zrušuje. Daň bude i v
případě prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání splatná v obecných lhůtách
splatnosti.
K bodu 136

(§ 16)

V případech, kdy bude původně vyměřená daň z nemovitých věcí v částce nižší než 5000,- Kč
a při následném doměření této daně (například na základě dodatečného daňového přiznání) se
změní celková výše daně a překročí hranici 5000,- Kč, nedojde k poměrnému rozdělení
splatnosti této daně na dvě splátky podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona, ale daň
bude splatná tak, že část odpovídající vyměřené dani je splatná do 31. května (u poplatníků
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna) a doměřený rozdíl do 30.
listopadu.
Dosavadní text ustanovení § 16 se zrušuje pro nadbytečnost, neboť jeho obsah vyplývá již
z Ústavy ČR.
K bodu 137

(§ 17a odst. 1)

Navržená úprava nahrazuje pojem nemovitost pojmem nemovitá věc v souladu s terminologií
nového občanského zákoníku.
K bodu 138

(Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje)

Jedná se o legislativně technickou úpravu zrušující poznámku pod čarou, na kterou není
v textu zákona odkazováno.
K bodu 139

(Pozn. pod čarou č. 1, 4a, 4b, 5a, 8, 9, 12, 16b, 17, 17aa, 18b a 18e)

Jedná se o legislativně technickou úpravu zrušující poznámky pod čarou odkazující na právní
předpisy, které byly nebo budou zrušeny, nebo jedná-li se o nadbytečný odkaz.
K bodu 140

(Příloha)

V příloze se uvádí seznam inženýrských staveb, které jsou zdanitelnými stavbami, tj. jsou
předmětem daně ze staveb a jednotek.

K čl. VI
K bodu 1
Toto přechodné ustanovení stanovuje, že pro uplatnění daně, jakož i práv a povinností
vyplývajících ze zákona o dani z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí
účinností tohoto zákona se použijí dosavadní předpisy platné do dne předcházejícího
účinnosti.
K bodu 2
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
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poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení 2 je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení 2 uplatní také vůči úpravě daňového řádu, jenž je obecným
předpisem pro správu daní a sám se subsidiárně uplatní, nestanoví-li zákon upravující
konkrétní daň jinak. Je třeba též zdůraznit, že přechodné ustanovení 2 je subsidiární také vůči
ostatním přechodným ustanovením, a tedy se v žádném případě nejedná o ustanovení
zakotvující nepravou retroaktivitu.
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S ohledem na přechodné ustanovení novely daňového řádu, na základě kterého se v případě,
že dojde ke smrti zůstavitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí na přechod
jeho daňové povinnosti dosavadní ustanovení § 239 a § 245 daňového řádu, tj. nebude se
aplikovat režim ležící pozůstalosti, je pro tyto případy třeba zachovat stávající úpravu § 13a
odst. 11 a § 15 odst. 6 zákona o dani z nemovitostí.
K bodu 4
Uvedené přechodné ustanovení zajišťuje kontinuitu obecně závazných vyhlášek do doby
jejich změny v souladu se zákonem o dani z nemovitých věcí.
K bodu 5
Přechodné ustanovení zajišťuje, aby poplatníci v důsledku nových ustanovení § 2 odst. 2
písm. e) a § 10 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí nemuseli podávat daňové
přiznání, což sníží administrativní zátěž poplatníků i správce daně.

K části čtvrté - změna zákona o dani silniční
K čl. VII
K bodu 1

(§ 2 odst. 1)

Z důvodu větší přehlednosti a jasnosti ustanovení se navrhuje se nová formulace vymezení
předmětu daně silniční. Touto úpravou však nedochází k žádné věcné změně. Ve shodě se
současnou právní úpravou daně silniční jsou vymezeny tři zákonné podmínky, jež musí být
naplněny současně (kumulativně), aby vozidlo bylo předmětem daně silniční. Pokud některá
z podmínek není naplněna, vozidlo dani silniční nepodléhá.
V této souvislosti se navrhuje dále terminologická změna navazující na novou úpravu § 17a a
násl. zákona o daních z příjmů, která vymezuje veřejně prospěšného poplatníka, a to v
návaznosti na § 146 a násl. nového občanského zákoníku, které upravují veřejnou
prospěšnost. Záměrem je u neziskových poplatníků zachovat stávající právní režim u daně
silniční. Znění rovněž reaguje na zavedení pojmu „příjmy ze samostatné činnosti“ v § 7
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Věcný rozsah
příjmů podle § 7 zůstává nezměněn. Současně se navrhuje odstranit poznámku pod čarou
odkazující na zákon o daních z příjmů.
Tato legislativní změna dále vypouští legislativní zkratku „daň“, a to z důvodu sjednocení
úpravy s ostatními daňovými zákony, které legislativní zkratku „daň“ do budoucna používat
nebudou (např. zákon o daních z příjmů). Legislativní zkratka daň je nevhodná zejména
s ohledem na to, že daňové zákony často hovoří o více druzích daní (např. zákon o daních
z příjmů hovoří o dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob, zákon o
dani silniční vedle daně silniční v některých ustanoveních hovoří i o dani z příjmů atd.)
Zkratka „daň“ tak může být matoucí, proto dochází k jejímu zrušení. O jakou daň se v daném
ustanovení jedná, pak bude zřejmé především ze systematického a jazykového výkladu.
K bodu 2

(§ 2 odst. 2)

Jde o legislativně technickou změnu za účelem zpřehlednění ustanovení o předmětu daně.
Věcně se obsah ustanovení nemění.
K bodu 3

(§ 3 písm. d))

Jde o legislativně technickou změnu s cílem zpřesnění právní úpravy. Nově se navrhuje
v návaznosti na rozdělení dosavadního § 2 odst. 1 na dva samostatné odstavce a zrušení

- 432 nadbytečného odkazu v § 4 odst. 2 písm. b) samostatně upravit osvobození vozidel, která jsou
mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou. Úprava bude nově uvedena v samostatném
písmeni.
K bodu 4

(§ 3 písm. g) a h))

K písmeni g): Dle právní úpravy zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění platném do
3. července 2008, byla dle § 3 písm. d) uvedeného zákona všechna vozidla požární ochrany
osvobozena od této daně. V rámci legislativních prací na novele zákona o dani silniční č.
246/2008 Sb. byla i přes negativní stanovisko Ministerstva financí přijata úprava, na základě
které byla obecná úprava osvobození všech vozidel požární ochrany nahrazena úpravou
osvobozující od této daně pouze vozidla bezpečnostních sborů a sborů dobrovolných hasičů.
V důsledku této přijaté úpravy došlo k nerovnosti poskytovaného daňového zvýhodnění
v rámci všech vozidel požárních ochrany, neboť u vozidel používaných jednotkami
hasičských záchranných sborů podniků nebylo možno po nabytí účinnosti zákona č. 246/2008
Sb. osvobození uplatnit. Tato nerovnost vyplývající tak z daňového předpisu byla dočasně
řešena prostřednictvím rozhodnutí o prominutí daně silniční dle § 55a zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (pokyn D-342). S ohledem na
skutečnost, že vozidla jednotek hasičských záchranných sborů podniků jsou používána
k obdobným činnostem a účelům jako vozidla používaná ostatními jednotkami hasičských
sborů je třeba právní úpravu sjednotit a výslovně v zákoně o dani silniční postavit na roveň
všechna vozidla používaná jednotkami hasičských záchranných sborů. Navrhovaná úprava tak
přejímá do zákona o dani silniční výslovně úpravu uvedenou v pokynu D-342.
K písmeni h): V návaznosti na rozdělení dosavadního § 2 odst. 1 na dva samostatné odstavce
a zrušení nadbytečného odkazu v § 4 odst. 2 písm. b) je nezbytné upravit také osvobození
vozidel, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, neboť úprava jejich
osvobození je na § 4 odst. 2 písm. b) navázána. Od daně silniční budou osvobozena ta
vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, a současně nejsou
používána k podnikání.
K bodu 5

(§ 4 odst. 1)

S ohledem na novým občanským zákoníkem zaváděný institut svěřenského fondu, jehož
součástí mohou být vozidla, se nejeví jako vhodné výslovné uvedení fyzických a právnických
osob jako poplatníků, neboť není zřejmé, kdo bude do technického průkazu skutečně
zapisován. Poplatníkem daně silniční bude kdokoli, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán
v technickém průkazu.
K bodu 6

(§ 4 odst. 1 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou změnu v zájmu srozumitelnosti ustanovení.
K bodu 7

(§ 4 odst. 2 písm. b))

V návaznosti na rozdělení dosavadního § 2 odst. 1 na dva samostatné odstavce se navrhuje
legislativně technická změna spočívající ve zrušení nadbytečného odkazu.
Vzhledem k tomu, že pro vznik daňové povinnosti je nezbytné, aby nastaly skutečnosti, které
jsou podle zákona předmětem daně (nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající), je při
zjišťování, zda daňová povinnost vznikla, nejprve nutné zkoumat, zda byl naplněn předmět
daně. Teprve v případě, že skutečnosti, které jsou předmětem daně, nastaly, přistupuje se ke
zkoumání dalších konstrukčních prvků daně, např. poplatníka či osvobození od daně. Pokud
tedy osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo
pohotovostní zásoba používá toto vozidlo k účelům neuvedeným v § 2 odst. 1, nebude
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daňová povinnost nevzniká.
K bodu 8

(§ 4 odst. 2 písm. c))

Jde o legislativně technickou změnu provedenou s cílem odstranit poznámku pod čarou č. 3b)
odkazující na obchodní zákoník, který bude zrušen novým občanským zákoníkem.
K bodu 9

(§ 4 odst. 4)

Jde o legislativně technickou změnu provedenou s cílem odstranit poznámku pod čarou č. 3b)
odkazující na obchodní zákoník, který bude zrušen novým občanským zákoníkem.
K bodu 10

(§ 6 odst. 5)

V návaznosti na rozdělení dosavadního § 2 odst. 1 na dva samostatné odstavce se navrhuje
legislativně technická změna spočívající ve zrušení nadbytečného odkazu.
K bodu 11

(§ 6 odst. 5)

Navrhovaná úprava zpřesňuje ustanovení o snížení sazby daně silniční u vozidel používaných
v rostlinné výrobě. Věcně se obsah ustanovení nemění.
K bodu 12

(§ 6 odst. 5)

Navrhovaná úprava reaguje na změnu klasifikace produkce, která nastala pro potřeby
Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) v roce 2008. Tehdy byla Standardní klasifikaci
produkce (SKP) nahrazena Klasifikací produkce CZ-CPA., která je pro statistické účely
platná od 1. ledna 2008 a je závazná pro statistická zjišťování podle zákona o státní statistické
službě.
K bodu 13

(§ 6 odst. 9)

Znění reaguje na zavedení pojmu „příjmy ze samostatné činnosti“ v § 7 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Věcný rozsah příjmů podle § 7 zůstává
nezměněn. Současně se navrhuje odstranit poznámku pod čarou odkazující na zákon o daních
z příjmů.
Dále dochází k vypuštění sousloví „provozována pro cizí potřeby“. S ohledem na vymezení
podmínek uvedených v písmenech a) a b) nelze snížit sazbu daně u vozidel, která jsou
používána poplatníkem daně z příjmů právnických osob, resp. fyzických osob, pokud nejde o
zákonem uvedené výjimky, ať jsou k těmto činnostem používána pro potřeby poplatníka daně
silniční nebo pro potřeby cizí. Poplatníkem daně z příjmů právnických osob, resp. fyzických
osob, uvedenými v písmenech a) a b) nemusí vždy být poplatník daně silniční.
K bodu 14

(§ 8 odst. 1)

V návaznosti na rozdělení dosavadního § 2 odst. 1 na dva samostatné odstavce se navrhuje
legislativně technická změna spočívající v úpravě odkazu na předmět daně.
K bodu 15

(§ 8 odst. 2)

V návaznosti na rozdělení dosavadního § 2 odst. 1 na dva samostatné odstavce se navrhuje
legislativně technická změna spočívající v úpravě odkazu na předmět daně.
K bodu 16

(§ 15 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy dochází k vypuštění odkazu na odstavec 1,
neboť § 3 není členěn na odstavce. Ponechán zůstává odkaz na písmena a) a b), což odpovídá
členění § 3.

- 434 K bodu 17

(§ 16 odst. 4)

Jde o terminologickou změnu v zájmu sjednocení terminologie zákona o dani silniční
s daňovým řádem.
K bodu 18

(poznámky pod čarou č. 3c, 4c, 7 a 7a)

Jde o legislativně technickou změnu vypouštějící neaktuální poznámky pod čarou odkazující
na dnes již zrušené zákony nebo na zákony či ustanovení rušená či měněná novým
občanským zákoníkem nebo tímto zákonem k 1. lednu 2014.

K čl. VIII
K bodu 1
Toto přechodné ustanovení stanovuje, že pro uplatnění daně, jakož i práv a povinností
vyplývajících ze zákona o dani silniční za zdaňovací období před účinností tohoto zákona se
použijí dosavadní předpisy platné do dne předcházejícího účinnosti.
K bodu 2
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
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vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení 2 je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy pouze
takové situace, které zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita přechodného
ustanovení 2 uplatní také vůči úpravě daňového řádu, jenž je obecným předpisem pro správu
daní a sám se subsidiárně uplatní, nestanoví-li zákon upravující konkrétní daň jinak. Je třeba
též zdůraznit, že přechodné ustanovení 2 je subsidiární také vůči přechodnému ustanovení 1, a
tedy se v žádném případě nejedná o ustanovení zakotvující nepravou retroaktivitu.

K části páté - změna zákona o dani z přidané hodnoty
K čl. IX
K bodu 1

(§ 1)

Tato legislativní změna reaguje na fakt, že legislativní zkratka „daň“ je v zákoně o dani
z přidané hodnoty použita nevhodným způsobem. Důsledné respektování této legislativní
zkratky by v konečném důsledku znamenalo až nelogický fakt, že např. spotřební daň by
podle § 36 odst. 3 písm. b) byla de facto „spotřební daní z přidané hodnoty“. Tento výklad
však jde proti smyslu zákona. Přesto nedochází k nahrazení pojmu „daň“ pojmem „daň
z přidané hodnoty“ v celém zákoně, neboť je např. z § 1 zřejmé, že tento zákon upravuje daň
z přidané hodnoty. Na místech, kde se bude jednat o jinou daň, tak bude stanoveno.
Věta druhá se zrušuje pro nadbytečnost. Úprava předmětu daně je obsažena v § 2 zákona o
dani z přidané hodnoty.
K bodu 2

(§ 2 odst. 1 písm. a))

K vypuštění převodu a přechodu nemovitosti z § 2 odst. 1 písm. a) dochází z důvodu zahrnutí
nemovité věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu
nemovité věci pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a).
K bodu 3

(§ 3 odst. 1 písm. c))

Pojem jiného členského státu byl zaveden k odlišení státu, který je členským státem Evropské
unie, ale který není Českou republikou, což odpovídá i dosavadnímu chápání pojmu jiný
členský stát. Použití sousloví „jiný členský stát“ tak v textu zákona bude vždy vylučovat
Českou republiku. V případě použití vazby „členský stát odlišný od členského státu“ se
z podstaty věci může jednat i o Českou republiku, neboť je to v duchu pojmu definovaného v
§ 3 odst. 1 písm. b) jakýkoli členský stát Evropské unie.
K bodu 4

(§ 3 odst. 1 písm. d) a e))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
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(§ 3 odst. 2 úvodní část ustanovení a § 3 odst. 3 úvodní část ustanovení)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 6

(§ 4 odst. 1 písm. a))

Úplata bude zpravidla spočívat v poskytnutí peněžních prostředků, tj. bankovek, mincí,
bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz. Pojem peněžní prostředek
je nutné vykládat ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve
znění pozdějších předpisů. Může však být poskytnuta i v nepeněžním plnění. O úplatu
však půjde pouze tehdy, byla-li poskytnuta v souvislosti s předmětem daně.
Jde o obdobnou definici, jaká je použita v ustanovení § 5 nového zákona o dani z nabytí
nemovitých věcí.
K bodu 7

(§ 4 odst. 1 písm. b))

Tato změna souvisí se změnou obsahu pojmu „zboží“, který nyní zahrnuje i nemovité věci.
Slovo „měrnou“ bylo nutno vypustit proto, že ne každá jednotka zboží je měrná (viz právě
nemovité věci).
K bodu 8

(§ 4 odst. 1 písm. b))

Tato změna souvisí se změnou obsahu pojmu „zboží“, který nyní zahrnuje i nemovité věci a
není proto třeba je v ustanovení zvlášť uvádět.
K bodu 9

(§ 4 odst. 1 písm. d) a e))

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojmy „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak je chápe daňový řád.
Zatímco daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
daní se naopak rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 10

(§ 4 odst. 1 písm. f))

Ke zrušení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 11

(§ 4 odst. 1 písm. g))

Nově se tato definice vztahuje nejen na osoby z jiných členských států, ale i na osoby, kterým
bylo přiděleno daňové identifikační číslo v tuzemsku – tedy na plátce a identifikované osoby.
Věcně se smysl zákona nemění, neboť v příslušných ustanoveních, kde je tento pojem použit,
zůstává upřesnění, že jde o osobu registrovanou k dani v jiném členském státě. Vyjasňuje to
však např. ustanovení § 17, ve kterém se hovoří o osobách registrovaných k dani v různých
členských státech, přičemž je tím myšleno i tuzemsko. Nově je tento pojem použit také v
§ 88, kde zjednodušil formulaci.
K bodu 12

(§ 4 odst. 1 písm. h))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 13

(§ 4 odst. 1 písm. k))

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
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(§ 4 odst. 1 písm. m))

Tato změna byla provedena z důvodu nadbytečnosti. Není třeba uvádět odkaz na zvláštní
zákon, který upravuje spotřební či energetické daně, ani poznámku pod čarou odkazující na
zákon č. 353/2003 Sb. nebo zákon č. 261/2007 Sb., neboť je zřejmé, které zákony tyto daně
upravují.
K bodu 15

(§ 4 odst. 1 písm. m))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 16

(§ 4 odst. 2)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, konkrétně s novým vymezením věci,
které obsahuje nový občanský zákoník. Dělení věcí na hmotné a nehmotné upravuje
ustanovení § 496 nového občanského zákoníku. S ohledem na to, že hmotnou věcí je i
nemovitá věc, bude pojem „zboží“ obsahovat i nemovitou věc. Za zboží se výslovně
prohlašuje i nemovitá nehmotná věc, kterou je právo stavby. Postavení zvířete ve vztahu
k věcem upravuje § 494 nového občanského zákoníku. Zvíře podle nové soukromoprávní
úpravy není věcí, ale ustanovení o věcech se na něj použijí obdobně v rozsahu, ve kterém to
neodporuje jeho povaze. Úprava lidského těla a jeho částí je obsažena v § 493 nového
občanského zákoníku, kde je stanoveno, že se nejedná o věc. Část lidského těla musí být
zahrnuta pod pojmem zboží z důvodu povinné implementace Čl. 132 odst. 1. písm. d)
směrnice Rady 2006/112/ES o DPH. Lidské tělo musí být zahrnuto pod pojem zboží v
souvislosti s jeho přepravou (pohřební služby).
K bodu 17

(§ 4 odst. 3 úvodní část ustanovení)

Ustanovení odstavce 3 uvádí další okruhy věcí, které se za zboží považují, jako speciální
úpravu k výjimce stanovené v § 4 odst. 2 písm. a).
K bodu 18

(§ 4 odst. 3 písm. c))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, neboť reaguje na novou úpravu cenných
papírů v novém občanském zákoníku. Nově totiž bude pojem cenný papír chápán pouze jako
listinný (viz § 514 a násl. NOZ).
K bodu 19

(§ 4 odst. 4 písm. a))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Vzhledem k tomu, že vymezení věci,
které obsahuje nový občanský zákoník, věcně neodpovídá záměru ustanovení, byl zvolen
obecný pojem „zboží“, který se běžně v souvislosti s přepravou používá.
K bodu 20

(§ 4 odst. 4 písm. g) a h))

Změna v písmeni g) reaguje na rekodifikaci soukromého práva. Vzhledem k tomu, že
soukromé právo bude nově rozlišovat mezi nájmem a pachtem (ve stávající úpravě se jednalo
pouze o nájem), je zapotřebí zakotvit, že i pacht bude mít stejný režim jako nájem, a tedy
stejný režim jako nyní. K této změně bylo přistoupeno proto, aby se stávající věcné řešení
nezměnilo. Tato změna však nikterak nemění skutečnost, že pojem nájem je nutné vykládat
eurokonformně.
Stávající znění písmena h) ruší vymezení pojmu prodej podniku, kterým se rozuměl i prodej
části podniku. Skutečnost, že ustanovení upravující podnik, v terminologii nového
občanského zákoníku obchodní závod, se vztahují i na část podniku, resp. obchodního
závodu, bude vyplývat z ustanovení § 4b odst. 1. Dále se bude v textu zákona používat místo

- 438 pojmu prodej či vklad obecný pojem nabytí či pozbytí obchodního závodu, neboť se jedná o
pojem nejobecnější, který v sobě zahrnuje jakýkoli převod či přechod.
Nové znění písmena h) souvisí s rekodifikací soukromého práva a navazuje na nové vymezení
pojmu zboží v § 4 odst. 2. Nové vymezení pojmu zboží, které nezahrnuje peníze a cenné
papíry, věcně neodpovídá záměru ustanovení zákona týkajících se pravidel pro uplatňování
daně z přidané hodnoty u služby přepravy zboží. Proto se vymezuje, že služba „přeprava
zboží“ zahrnuje také přepravu peněz a cenných papírů.
K bodu 21

(§ 4 odst. 4 písm. i))

Tento novelizační bod ruší vymezení pojmu vklad podniku, kterým se rozuměl i vklad části
podniku. Skutečnost, že ustanovení upravující podnik, v terminologii nového občanského
zákoníku obchodní závod, se vztahují i na část podniku, resp. obchodního závodu, tak bude
vyplývat z ustanovení § 4b odst. 1.
Dále se bude v textu zákona používat místo pojmu prodej či vklad obecný pojem nabytí či
pozbytí obchodního závodu, neboť se jedná o pojem nejobecnější, který v sobě zahrnuje
jakýkoli převod či přechod.
K bodu 22

(§ 4 odst. 4 písm. j) bod 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 23

(§ 4a odst. 1 úvodní část ustanovení)

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 24

(§ 4a odst. 3)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 25

(§ 4b)

Z odstavce 1 § 4b plyne, že pokud ustanovení upravuje obchodní závod, bude se dané
ustanovení vztahovat i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační jednotku
(viz § 2183 NOZ).
Odstavec 2 reaguje na nový institut nového občanského zákoníku - svěřenský fond (viz
§ 1448 a násl. NOZ). Vzhledem k tomu, že svěřenský fond může být zřízen i za účelem
investování pro dosažení zisku (viz § 1449 odst. 2 NOZ), je zapotřebí jej nějak uchopit.
Dochází tedy k vytvoření fikce pro účely daně z přidané hodnoty, že svěřenský fond je
právnickou osobou. Dále se tedy posuzuje jako jakákoli jiná právnická osoba. Pokud bude
svěřenský fond samostatně uskutečňovat ekonomické činnosti, bude se jednat o osobu
povinnou k dani (dle § 5). V opačném případě se bude posuzovat jako právnická osoba
nepovinná k dani. Obdobně se bude postupovat i u organizační složky státu, která je účetní
jednotkou a která byla dosud na základě ustanovení § 5 odst. 4 považována za osobu
povinnou k dani.
Odstavec 3 vymezuje pojem jednotka. Na základě tohoto vymezení je nutné pod pojem
jednotka vždy zahrnout také podíl na společných částech domu, a pokud je s jednotkou
spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku. Ustanovení směřuje zejména
na případy, kdy i po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude vlastnické právo
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72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Tato dichotomie v pojetí
jednotek je zavedena § 3063 nového občanského zákoníku.
Zatímco podle § 1159 nového občanského zákoníku pojem jednotka již zahrnuje i podíl na
společných částech nemovité věci, přičemž za společnou část nemovité věci označuje § 1160
odst. 2 tohoto předpisu i pozemek, na němž byl dům zřízen, podle zákona o vlastnictví bytů je
jednotkou pouze byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový
prostor jako vymezená část domu. Stejně tak i podle nového občanského zákoníku půjde i o
rozestavěné byty a nebytové prostory, které na jeho základě budou jednotkami existujícími ve
stejném režimu jako jednotky dokončené. Z uvedeného důvodu je nutné stanovit, že na pojem
jednotka je třeba vždy nahlížet stejně, bez ohledu na to, zda vlastnictví k této jednotce bylo
nabyto podle zákona o vlastnictví bytů nebo podle nového občanského zákoníku.
K bodu 26

(§ 5 odst. 4)

Tato změna zohledňuje znění nového § 4b odst. 2 a prohlášení organizační složky státu, která
je účetní jednotkou, pro účely zákona o dani z přidané hodnoty za právnickou osobu.
K bodu 27

(§ 5a odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 28

(§ 6a)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 29

(§ 6b odst. 1 písm. b))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský zákoník používá
namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato změna je reakcí na
tuto terminologickou změnu. Dále dochází k vypuštění konkrétních případů nabytí
obchodního závodu (prodej nebo vklad) a použití obecného pojmu „nabytí“. Zákon tedy
nebude normovat způsob nabytí. Rozhodující bude pouze skutečnost nabytí obchodního
majetku. Pojem nabytí obchodního závodu v sobě zahrnuje jakýkoli jeho převod či přechod.
K bodu 30

(§ 6b odst. 2)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Je reakcí na terminologickou změnu,
kdy zákon o obchodních korporacích používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný
název obchodní korporace (viz § 1 odst. 1 ZOK).
K bodu 31

(§ 6c odst. 2 a § 6d)

K této změně dochází z důvodu zahrnutí nemovité věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm.
a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a).
Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť uvádět.
K bodu 32

(§ 6e odst. 1)

Tato změna byla provedena v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, konkrétně s novou
koncepcí dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku. Reagoval na ni daňový řád,
v němž byla novelou rovněž provedena změna v oblasti právního nástupnictví tak, aby úprava
odpovídala úpravě obsažené v novém občanském zákoníku. Tato změna tedy navazuje na
novou úpravu právního nástupnictví v daňovém řádu, zejména v § 239a odst. 1.
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provedena v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (viz § 239a a násl. DŘ).
K bodu 33

(§ 6e odst. 1)

Text odstavce 2 byl vypuštěn z důvodu přesunutí úpravy do odstavce 1.
K bodu 34

(§ 6g)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 35

(nadpis § 7)

Tato změna byla provedena v souvislosti se zahrnutím nemovitých věcí pod pojem „zboží“
(viz § 4 odst. 2).
K bodu 36

(§ 7 odst. 2)

Ke zrušení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 37

(§ 7 odst. 4 a 5)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 38

(§ 7 odst. 6)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva hmotného. Nový občanský zákoník
přinesl terminologickou změnu, kdy se nemovitost nahrazuje nemovitou věcí (viz § 498 odst.
1 NOZ), což muselo být promítnuto do zákona o dani z přidané hodnoty. Dále nový občanský
zákoník zavedl nový institut práva stavby (viz § 1240 a násl. NOZ), který je inkorporován do
zákona o dani z přidané hodnoty.
K bodu 39

(§ 7a odst. 2)

Jedná se o legislativně technické upřesnění, že v odstavci 2 se jedná o definici pojmu
obchodník, a to pro účely odstavce 1.
K bodu 40

(§ 8 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení a § 8 odst. 5)

Tato změna souvisí s vymezením pojmu jiný členský stát v § 3 odst. 1 písm. c). Proto, aby
nebyl současný text interpretován v duchu pojmu „jiný členský stát“, dochází k legislativně
technické přeformulaci tohoto ustanovení, neboť se zde jedná o jakýkoli členský stát v duchu
§ 3 odst. 1 písm. b), tudíž i o Českou republiku.
K bodu 41

(nadpis § 10)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský zákoník přinesl
terminologickou změnu, kdy se nemovitost nahrazuje nemovitou věcí (viz § 498 odst. 1
NOZ), což muselo být promítnuto do zákona o dani z přidané hodnoty.
K bodu 42

(§ 10)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský zákoník přinesl
terminologickou změnu, kdy se nemovitost nahrazuje nemovitou věcí (viz § 498 odst. 1
NOZ), což muselo být promítnuto do zákona o dani z přidané hodnoty.
K bodu 43

(§ 10 odst. 2)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva hmotného. Nový občanský zákoník
zavedl nový institut práva stavby (viz § 1240 a násl. NOZ), který je inkorporován do zákona o
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stavbou, která je jeho součástí.
K bodu 44

(§ 10c odst. 2)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 45

(§ 10c odst. 3 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technické upřesnění, kterým se doplňuje normativní část odkazu.
K bodu 46

(§ 10 odst. 3)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 47

(§ 10d odst. 1)

Jedná se o legislativně technické upřesnění, kterým se doplňuje normativní část odkazu.
K bodu 48

(§ 10f odst. 3 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která upravuje vymezení pojmů uvedených
v odstavci 3 pro celou úpravu místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě
nepovinné k dani.
K bodu 49

(nadpis § 10g a § 10g písm. b))

Jedná se u upřesnění pojmu, provedené v souvislosti s novým vymezením věci movité
v novém občanském zákoníku.
K bodu 50

(§ 10h odst. 1 písm. d))

S ohledem na nutnost přeformulovat dané ustanovení, která byla vyvolaná přijetím nového
občanského zákoníku, bylo nové znění přesunuto z písmene d) na konec odstavce 1.
K bodu 51

(§ 10h odst. 1 písm. g))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 52

(§ 10h odst. 1 písm. k))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vnímá závazek jako soubor
práva a jemu odpovídající povinnosti. Podle této úpravy nelze již za závazek považovat pouze
právo nebo pouze povinnost. S ohledem na nutnost změny tohoto ustanovení došlo k jeho
přesunutí na konec odstavce 1, kam odkazem na předchozí písmena téhož odstavce patří.
K bodu 53

(§ 11 odst. 2)

Tato změna souvisí s vymezením pojmu jiný členský stát v § 3 odst. 1 písm. c). Proto, aby
nebyl současný text interpretován v duchu pojmu „jiný členský stát“, dochází k legislativně
technické přeformulaci tohoto ustanovení, neboť se zde jedná o jakýkoli členský stát v duchu
§ 3 odst. 1 písm. b), tudíž i o Českou republiku.
K bodu 54

(§ 12 odst. 1 a 2)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.

- 442 K bodu 55

(nadpis § 13)

Tato změna byla provedena v souvislosti se zahrnutím nemovitých věcí pod pojem „zboží“
(viz § 4 odst. 2).
K bodu 56

(§ 13 odst. 1)

K vypuštění převodu a přechodu nemovitosti z § 2 odst. 1 písm. a) dochází z důvodu zahrnutí
nemovité věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu
nemovité věci pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a).
K bodu 57

(§ 13 odst. 2)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, jelikož definice toho, co se rozumí dodáním
zboží do členského státu, platí pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 58

(§ 13 odst. 3 úvodní část ustanovení)

K vypuštění převodu a přechodu nemovitosti z § 2 odst. 1 písm. a) dochází z důvodu zahrnutí
nemovité věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu
nemovité věci pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a).
K bodu 59

(§ 13 odst. 3 úvodní část ustanovení)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, jelikož výčet toho, co se považuje za dodání
zboží, platí pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 60

(§ 13 odst. 3 písm. d))

S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku, který mimo jiné zavádí vedle nájmu i
pacht, a s ohledem na zákon o daních z příjmů zaváděný pojem „finanční leasing“ (viz § 21b
odst. 3 ZDP) bylo přistoupeno k přeformulaci ustanovení o tzv. finančním leasingu.
K bodu 61

(§ 13 odst. 4 úvodní část ustanovení)

K vypuštění převodu nemovitosti dochází z důvodu vypuštění převodu a přechodu
nemovitosti z § 2 odst. 1 písm. a) na základě zahrnutí nemovité věci pod pojem zboží (viz § 4
odst. 2 písm. a) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci pod dodání zboží podle § 2
odst. 1 písm. a).
K bodu 62

(§ 13 odst. 4 písm. c))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Zákon o obchodních korporacích
používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1
odst. 1 ZOK) a tato změna je reakcí na tuto terminologickou změnu.
K bodu 63

(§ 13 odst. 4 písm. d))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která obsahuje novou úpravu
společností. Zánik společnosti je upraven v § 2744 a následujících NOZ, zánik členství v
§ 2739 a následujících NOZ.
K bodu 64

(§ 13 odst. 4 písm. e))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která obsahuje novou úpravu
společností (§ 2716 a násl. NOZ). Zákon o obchodních korporacích používá pro obchodní
společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1 odst. 1 ZOK) a tato změna
je reakcí na tuto terminologickou změnu.
K bodu 65

(§ 13 odst. 4 písm. f))

Písmeno f) se zrušuje z důvodu přesunutí úpravy do písmene e).
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(§ 13 odst. 6 věta první a třetí a § 13 odst. 7 úvodní část ustanovení)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, jelikož definice toho, co se považuje za
dodání zboží za úplatu a za dodání zboží do jiného členského státu plátcem, platí pouze pro
účely tohoto zákona.
K bodu 67

(§ 13 odst. 8 úvodní část ustanovení)

K vypuštění převodu nemovitosti dochází z důvodu vypuštění převodu a přechodu
nemovitosti z § 2 odst. 1 písm. a) na základě zahrnutí nemovité věci pod pojem zboží (viz § 4
odst. 2 písm. a) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci pod dodání zboží podle § 2
odst. 1 písm. a).
Dále byla v úvodní části ustanovení vložena slova „pro účely tohoto zákona“, což je změna
provedená z důvodu upřesnění, jelikož výčet toho, co se nepovažuje za dodání zboží, platí
pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 68

(§ 13 odst. 8 písm. a))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský zákoník používá
namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato změna je reakcí na
tuto terminologickou změnu. Dále dochází k vypuštění konkrétních případů pozbytí
obchodního závodu (prodej nebo vklad) a použití obecného pojmu „pozbytí“. Zákon tedy
nebude normovat způsob pozbytí. Rozhodující bude pouze skutečnost pozbytí obchodního
majetku. Pojem pozbytí obchodního závodu v sobě zahrnuje jakýkoli jeho převod či přechod.
K bodu 69

(§ 14 odst. 1 úvodní část ustanovení)

K vypuštění převodu nemovitosti dochází z důvodu vypuštění převodu a přechodu
nemovitosti z § 2 odst. 1 písm. a) na základě zahrnutí nemovité věci pod pojem zboží (viz § 4
odst. 2 písm. a) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci pod dodání zboží podle § 2
odst. 1 písm. a).
K bodu 70

(§ 14 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, jelikož výčet toho, co se rozumí poskytnutím
služby, platí pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 71

(§ 14 odst. 1 písm. a) a b))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva a byla provedena z důvodu upřesnění
toho, co se rozumí poskytnutím služby. Změna v písmeni a) vychází z nového chápání práva
zakotvené v novém občanském zákoníku, který právo v § 496 odst. 2 prohlašuje za věc
nehmotnou. Dále zde bude využit obecný pojem pozbytí věci, který je obecnějším pojmem,
než pouhý převod práva. Do písmena b) je promítnut obecný pojem přenechání věci k užití
jinému, který využívá nový občanský zákoník (viz § 2189 a násl. NOZ).
K bodu 72

(§ 14 odst. 1 písm. d))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vnímá závazek jako soubor
práva a jemu odpovídající povinnosti. Podle této úpravy nelze již za závazek považovat pouze
právo nebo pouze povinnost.
K bodu 73

(§ 14 odst. 2 úvodní část ustanovení a odst. 3 úvodní část ustanovení)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, jelikož výčet toho, co se považuje za
poskytnutí služby, platí pouze pro účely tohoto zákona.
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(§ 14 odst. 3 písm. b))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Je reakcí na terminologickou změnu,
kdy zákon o obchodních korporacích používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný
název obchodní korporace (viz § 1 odst. 1 ZOK).
K bodu 75

(§ 14 odst. 3 písm. c))

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 76

(§ 14 odst. 3 písm. d))

Tato změna byla provedena v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, konkrétně s novou
úpravou společností (§ 2716 a násl. NOZ), a souvisí se změnou provedenou v ustanovení § 14
odst. 3 písm. c).
K bodu 77

(§ 14 odst. 3 písm. d))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Je reakcí na terminologickou změnu,
kdy zákon o obchodních korporacích používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný
název obchodní korporace (viz § 1 odst. 1 ZOK).
K bodu 78

(§ 14 odst. 5 úvodní část ustanovení)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, jelikož výčet toho, co se nepovažuje za
poskytnutí služby, platí pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 79

(§ 14 odst. 5 písm. a))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Je reakcí na terminologickou změnu,
kdy zákon o obchodních korporacích používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný
název obchodní korporace (viz § 1 odst. 1 ZOK). Dále dochází k vypuštění konkrétních
případů pozbytí obchodního závodu (prodej nebo vklad) a použití obecného pojmu „pozbytí“.
Zákon tedy nebude normovat způsob pozbytí. Rozhodující bude pouze skutečnost pozbytí
obchodního majetku. Pojem pozbytí obchodního závodu v sobě zahrnuje jakýkoli jeho převod
či přechod.
K bodu 80

(§ 16 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Tato změna souvisí s vymezením pojmu jiný členský stát v § 3 odst. 1 písm. c). Proto, aby
nebyl současný text interpretován v duchu pojmu „jiný členský stát“, dochází k legislativně
technické přeformulaci tohoto ustanovení, neboť se zde jedná o jakýkoli členský stát v duchu
§ 3 odst. 1 písm. b), tudíž i o Českou republiku.
K bodu 81

(§ 16 odst. 2 úvodní část ustanovení)

Jedná se změnu provedenou z důvodu upřesnění. Zboží se za odeslané nebo přepravené
z členského státu, do kterého je dovoz zboží uskutečněn platí pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 82

(§ 16 odst. 3)

Tato změna souvisí s vymezením pojmu jiný členský stát v § 3 odst. 1 písm. c). Proto, aby
nebyl současný text interpretován v duchu pojmu „jiný členský stát“, dochází k legislativně
technické přeformulaci tohoto ustanovení, neboť se zde jedná o jakýkoli členský stát v duchu
§ 3 odst. 1 písm. b), tudíž i o Českou republiku.
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(§ 16 odst. 3 věta první, § 16 odst. 4 a § 16 odst. 5 úvodní část
ustanovení)
Jedná se změnu provedenou z důvodu upřesnění, že tato úprava platí pouze pro účely tohoto
zákona.
K bodu 84

(nadpis § 17)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 85

(§ 17 odst. 2)

Tato změna souvisí s vymezením pojmu jiný členský stát v § 3 odst. 1 písm. c).
K bodu 86

(§ 17 odst. 3)

Jedná se změnu provedenou z důvodu upřesnění, že definice kupujícího platí pouze pro účely
třístranného obchodu.
K bodu 87

(§ 17 odst. 4)

Tato změna souvisí s vymezením pojmu jiný členský stát v § 3 odst. 1 písm. c). Proto, aby
nebyl současný text interpretován v duchu pojmu „jiný členský stát“, dochází k legislativně
technické přeformulaci tohoto ustanovení, neboť se zde jedná o jakýkoli členský stát v duchu
§ 3 odst. 1 písm. b), tudíž i o Českou republiku.
K bodu 88

(§ 17 odst. 5)

Jedná se o legislativně technické přeformulování textu.
K bodu 89

(§ 17 odst. 7)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která upravuje ustanovení tak, aby bylo možné
využít pojmu „osoba registrovaná k dani“ v § 4 odst. 1 písm. g).
K bodu 90

(nadpis § 19)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 91

(§ 19 odst. 4 věta první)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která upravuje ustanovení tak, aby bylo možné
využít pojmu „osoba registrovaná k dani“ v § 4 odst. 1 písm. g).
K bodu 92

(§ 19 odst. 4 věta druhá)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která upravuje ustanovení tak, aby bylo možné
využít pojmu „osoba registrovaná k dani“ v § 4 odst. 1 písm. g).
K bodu 93

(§ 19 odst. 4 věta třetí)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která upravuje ustanovení tak, aby bylo možné
využít pojmu „osoba registrovaná k dani“ v § 4 odst. 1 písm. g).
K bodu 94

(§ 20 odst. 1)

Jedná se změnu provedenou z důvodu upřesnění, že tato úprava platí pouze pro účely tohoto
zákona.
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(§ 20 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 96

(§ 20 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která jasněji stanovuje vzájemný vztah odstavce 1
a 2.
K bodu 97

(§ 20 odst. 3)

Jedná se o změnu provedenou z důvodu upřesnění, že tato úprava platí pouze pro účely tohoto
zákona.
K bodu 98

(§ 20 odst. 3)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 99

(nadpis dílu 4)

K přeformulaci nadpisu dílu 4 dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 100

(nadpis § 21)

K vypuštění převodu nemovitosti z nadpisu § 21 dochází z důvodu vypuštění převodu a
přechodu nemovitosti z § 2 odst. 1 písm. a) na základě zahrnutí nemovité věci pod pojem
zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci pod dodání zboží
podle § 2 odst. 1 písm. a).
K bodu 101

(§ 21 odst. 1)

Tato změna navazuje na definici pojmu „daň“ dle § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu, kdy smyslem
tohoto ustanovení je skutečnost, že plátce je povinen přiznat daň a nikoliv jen daň na výstupu.
K bodu 102

(§ 21 odst. 2 písm. a) – poznámka pod čarou č. 15)

Tato změna byla provedena z důvodu nadbytečnosti. Není třeba uvádět odkaz na zvláštní
zákon, který upravuje prodej podle kupní smlouvy, ani poznámku pod čarou odkazující na
§ 409 a násl. obchodního zákoníku, neboť je zřejmé, která ustanovení prodej podle kupní
smlouvy upravují. Nadto v souvislosti s rekodifikací soukromého práva bude její odkaz již
mrtvým.
K bodu 103

(§ 21 odst. 2 písm. d))

Tato změna reaguje na přeformulaci ustanovení § 13 odst. 3 písm. d).
K bodu 104

(§ 21 odst. 3)

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 bude katastrální úřad zasílat účastníkům pouze
vyrozumění o změně vlastnického práva, je podmínka „doručení listiny, ve které je uvedeno
datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí“ nadbytečná.
K bodu 105

(§ 21 odst. 4 písm. b)

Tato změna souvisí se změnou § 14 odst. 1 písm. a) a b) provedenou v souvislosti s
rekodifikací soukromého práva, která byla provedena z důvodu upřesnění toho, co se rozumí
poskytnutím služby.
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(§ 21 odst. 5 písm. a))

Zde dochází k vypuštění pro nadbytečnost, neboť v případě, že by náhodou došlo k časovému
nesouladu mezi převzetím a předáním díla, nemusel by být zřejmý okamžik uskutečnění
zdanitelného plnění.
K bodu 107

(§ 21 odst. 5 písm. e)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, kdy se nemovitost nahrazuje nemovitou
věcí (viz § 498 odst. 1 NOZ).
K bodu 108

(§ 21 odst. 5 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou úprava, která má za cíl zpřesnění pojmu a zesouladnění
znění odstavce 5 písm. f) se zněním celého § 21 zákona o dani z přidané hodnoty.
K bodu 109

(§ 21 odst. 5 písm. f))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Je reakcí na terminologickou změnu,
kdy zákon o obchodních korporacích používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný
název obchodní korporace (viz § 1 odst. 1 ZOK).
K bodu 110

(§ 21 odst. 5 písm. f))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, kdy se nemovitost nahrazuje pojmem
nemovitá věc (viz § 498 odst. 1 NOZ).
K bodu 111

(§ 21 odst. 7)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která navazuje na zrušení § 13 odst. 4 písm. f) a
následné přejmenování zbývajících písmen. Z původního písmene g) se stalo nově písmeno f),
na což je nutné reagovat.
K bodu 112

(§ 21 odst. 10)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, kdy se nemovitost nahrazuje pojmem
nemovitá věc (viz § 498 odst. 1 NOZ).
K bodu 113

(nadpis § 23)

Jedná se o terminologickou změnu v souvislosti se zrušením pojmu „daňová povinnost“ v § 4
odst. 1 písm. f) z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 114

(§ 23 odst. 1 úvodní část ustanovení)

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
K bodu 115

(§ 23 odst. 2)

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
K bodu 116

(§ 25 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 117

(§ 27 odst. 1)

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
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uvádět.
K bodu 118

(§ 27 odst. 2 písm. a))

Tato změna souvisí s vymezením pojmu jiný členský stát v § 3 odst. 1 písm. c). Proto, aby
nebyl současný text interpretován v duchu pojmu „jiný členský stát“, dochází k legislativně
technické přeformulaci tohoto ustanovení, neboť se zde jedná o jakýkoli členský stát v duchu
§ 3 odst. 1 písm. b), tudíž i o Českou republiku.
K bodu 119

(§ 28 odst. 1 písm. a))

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 120

(§ 28 odst. 1 písm. e))

Jedná se o legislativně technickou změnu související s novým zněním § 13 odst. 4 písm. e), na
něž se nadále nebude vztahovat výjimka z povinnosti vystavit daňový doklad a je tedy nutné
upravit odkaz. Dále tato změna souvisí se zrušením § 14 odst. 3 písm. d) a přejmenováním
zbývajících písmen, na což je rovněž nutné reagovat.
K bodu 121

(§ 29 odst. 4 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 122

(§ 29 odst. 4 písm. b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 123

(§ 31 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která vypuštění nadbytečné zdůraznění, že i
smlouva o nájmu podniku může být splátkovým kalendářem. Splátkovým kalendářem dle
navrženého textu bude nájemní smlouva, a to ve významu definice pojmu „nájem“ v § 4 odst.
4 písm. g), tedy například i pachtovní smlouva. V případě splnění náležitostí stanovených v
§ 31 bude splátkový kalendář daňovým dokladem i v případě pachtovní smlouvy na obchodní
závod.
K bodu 124

(§ 32 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která navazuje na nové znění § 13 odst. 4 písm. e) a
na zrušení § 13 odst. 4 písm. f). Zbývající písmena byla přečíslována, na což je nutné reagovat
a upravit odkaz.
K bodu 125

(§ 33 odst. 1 písm. a))

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
K bodu 126

(§ 33a písm. a))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
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(§ 34 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá novým občanským zákoníkem rozlišované
pojmy „doba“ a „lhůta“. Lhůtou rozumí nový občanský zákoník čas vymezený určité osobě,
aby si projevem vůle zachovala právo nebo splnila povinnost. V případě, že lhůta není
dodržena, právo zaniká, nebo následuje sankce za nesplnění povinnosti. Ve všech ostatních
případech pak jde o dobu. Dobou se tedy rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo
nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba projevu vůle k vyvolání tohoto právního následku.
K bodu 128

(§ 36 odst. 3 písm. a))

Jedná se o sjednocení terminologie s § 2 odst. 3 daňového řádu. Sousloví „daně, poplatky a
jiná obdobná peněžitá plnění“ je sousloví, které je používáno ve většině právních
předpisů právního řádu.
K bodu 129

(§ 36 odst. 3 písm. b) a c))

Vypuštění § 36 odst. 3 písm. b) a c) pro nadbytečnost. Spotřební daně a energetické daně jsou
zahrnuty do základu daně pro DPH již v § 36 odst. 3 písm. a).
K bodu 130

(§ 36 odst. 4)

Jedná se změnu provedenou z důvodu upřesnění, že definice platí pouze pro účely základu
daně.
K bodu 131

(§ 36 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 132

(§ 36 odst. 6 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která navazuje na nové znění § 13 odst. 4 písm. e),
jež přejalo obsah původního písmene f). Na tuto změnu bylo nutné reagovat změnou odkazu.
K bodu 133

(§ 36 odst. 6 písm. a))

K vypuštění slov „nemovitosti“ dochází z důvodu zahrnutí nemovité věci pod pojem zboží
(viz § 4 odst. 2 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť uvádět.
K bodu 134

(§ 36 odst. 6 písm. a))

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 135

(§ 36 odst. 7)

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 136

(§ 36 odst. 7)

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
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(§ 36 odst. 10)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která navazuje na zrušení § 13 odst. 4 písm. f) a
následné přejmenování zbývajících písmen. Z původního písmene g) se stalo nově písmeno f),
na což je nutné reagovat.
K bodu 138

(§ 36 odst. 10)

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 139

(§ 36a odst. 1 a 2)

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
V druhém případě se jedná o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“
pojmem „den“ tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 140

(§ 36a odst. 3 písm. d))

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 141

(nadpis § 37)

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 142

(§ 38 odst. 1 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 143

(§38 odst. 2 věta první)

Jedná se změnu provedenou z důvodu upřesnění, že definice platí pouze pro účely odstavce 1.
K bodu 144

(§ 38 odst. 3 písm. b) až d))

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 145

(§ 41 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která odstraňuje nadbytečný odkaz na zvláštní
právní předpis, kterým se rozumí zákon o spotřebních daních.
K bodu 146

(§ 42 odst. 1 písm. d))

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 147

(§ 42 odst. 3 písm. a) a b))

Ke zrušení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 148

(§ 42 odst. 3 písm. b))

Tato změna byla provedena z důvodu sjednocení pojmů s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty.
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(§ 42 odst. 6)

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 150

(§ 42 odst. 6)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 151

(§ 42 odst. 6)

Tato změna reaguje na přeformulaci ustanovení § 13 odst. 3 písm. d).
K bodu 152

(§ 43 odst. 1)

Jedná se o zpřesnění textu.
K bodu 153

(§ 43 odst. 1)

Zpřesnění textu spočívající v odstranění nejasného pojmu „uplatnila“, neboť rozhodující je, že
plátce nebo identifikovaná osoba daň přiznala.
K bodu 154

(§ 44 odst. 1 úvodní část ustanovení)

K přeformulaci dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 155

(§ 44 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jedná se o gramatickou úpravu.
K bodu 156

(§ 44 odst. 1 písm. c) bod 3)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 157

(§ 44 odst. 6)

K přeformulaci dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 158

(§ 44 odst. 7 a 8)

K přeformulaci dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 159

(§ 44 odst. 9)

Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s úpravou provedenou v § 4 odst. 4
zákona o DPH účinného od 1. 1. 2013. Nově je umožněno použít pro přepočet nejen kurz
devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, ale také poslední směnný kurz zveřejněný
Evropskou centrální bankou.
K bodu 160

(§ 45 odst. 1 písm. a))

Jedná se o rozšíření množiny osob, které uskutečňují plnění. Nově se toto ustanovení vztahuje
nejen na plátce, ale na všechny osoby povinné k dani, které vystavily daňový doklad v
souladu s § 28. Zároveň je pro zjednodušení textu použita definice z § 29 odst. 4.
K bodu 161

(§ 45 odst. 1 písm. b))

Byla rozšířena množina osob, které uskutečňují plnění. Nově se toto ustanovení vztahuje
nejen na plátce, ale i na všechny osoby povinné k dani.
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(§ 45 odst. 1 písm. c) a d))

Pro zjednodušení textu je použita definice z § 29 odst. 4.
K bodu 163

(§ 46 odst. 1 písm. a))

Pro zjednodušení textu je použita definice z § 29 odst. 4.
K bodu 164

(§ 46 odst. 1 písm. c))

Pro zjednodušení textu je použita definice z § 29 odst. 4.
K bodu 165

(§ 46 odst. 1 písm. h) a i))

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 166

(§ 46 odst. 1 písm. k))

Jedná se o odstranění nadbytečného textu, který upravoval zaokrouhlení daně, které nyní
obsahuje § 37 odst. 1.
K bodu 167

(§ 46 odst. 2 písm. a))

Pro zjednodušení textu je použita definice z § 29 odst. 4.
K bodu 168

(§ 46 odst. 2 písm. c))

Pro zjednodušení textu je použita definice z § 29 odst. 4.
K bodu 169

(§ 46 odst. 2 písm. g) a h))

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 170

(§ 46 odst. 2 písm. j))

Jedná se o odstranění nadbytečného textu, který upravoval zaokrouhlení daně, které nyní
obsahuje § 37 odst. 1.
K bodu 171

(§ 47 odst. 5)

S ohledem na zahrnutí nemovité věci pod pojem zboží, již není třeba speciální ustanovení,
které upravuje jakou sazbu daně u převodu nebo přechodu nemovitosti použít. Pro převod
nebo přechod nemovitosti se použije ustanovení § 47 odst. 3.
K bodu 172

(§ 47a)

Ustanovení upravující předmět závazného posouzení bylo z legislativně technického pohledu
upraveno tak, aby bylo formálně shodné s předmětem závazného posouzení uvedeného v
§ 92f.
K bodu 173

(§ 47b)

Ustanovení upravující žádost o závazné posouzení bylo z legislativně technického pohledu
upraveno tak, aby bylo formálně shodné s žádostí o závazné posouzení uvedenou v § 92g.
K bodu 174

(§ 48a odst. 2)

Ustanovení bylo zrušeno, protože nemělo žádné opodstatnění.
K bodu 175

(§ 48a odst. 2)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vymezuje nemovité věci.
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(§ 48a odst. 3 úvodní část ustanovení)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, že vymezení staveb pro sociální bydlení platí
pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 177

(§ 48a odst. 3)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově definuje byt jako jednotku.
K bodu 178

(§ 48a odst. 4 úvodní části ustanovení)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, že definice bytu pro sociální bydlení platí
pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 179

(§ 48a odst. 5 věta první a § 48a odst. 6 a 7)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, že definice rodinného domu pro sociální
bydlení platí pouze pro účely tohoto zákona.
K bodu 180

(§ 48a odst. 5 věta třetí)

S ohledem na skutečnost, že byt v návaznosti na nové vymezení jednotky podle nového
občanského zákoníku, nikdy nemůže obsahovat podíl na společných částech domu, se věta
zrušuje pro nadbytečnost.
K bodu 181

(§ 51 odst. 1 písm. f))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vymezuje nemovité věci. Od
daně bez nároku na odpočet daně tak bude osvobozeno dodání vybrané nemovité věci. Co se
rozumí dodáním vybrané nemovité věci, je upraveno v § 56.
K bodu 182

(§ 51 odst. 1 písm. g))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vymezuje nemovité věci. Od
daně bez nároku na odpočet daně tak bude osvobozen nájem vybrané nemovité věci. Co se
rozumí nájmem vybrané nemovité věci je upraveno v novém § 56a. Vzhledem k tomu, že
písmeno j) pozbylo platnosti, není nutné přejmenovat všechna písmena.
K bodu 183

(§ 54 odst. 1 písm. a))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Jednak reaguje na novou úpravu
cenných papírů v novém občanském zákoníku, dle kterého bude pojem cenný papír chápán
pouze jako listinný (viz § 514 a násl. NOZ). Druhá změna je reakcí na terminologickou
změnu vyplývající ze zákona o obchodních korporacích, který používá pro obchodní
společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1 odst. 1 ZOK).
K bodu 184

(§ 54 odst. 1 písm. g))

Odkaz na zvláštní právní předpis byl zrušen, aby bylo zřejmé, že osvobození se vztahuje i na
případy, kdy se jedná o akreditiv dle jiného než českého právního řádu.
K bodu 185

(§ 54 odst. 1 písm. h))

Odkaz na zvláštní právní předpis byl zrušen, aby bylo zřejmé, že osvobození se vztahuje i na
případy, kdy se jedná o inkaso dle jiného než českého právního řádu.
K bodu 186

(§ 54 odst. 1 písm. k))

Pojem „zahraniční banka“ není ve smyslu zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, podskupinou pojmu „banka“, který pokrývá toliko banku se sídlem
v České republice. Z tohoto důvodu je ustanovení upřesněno v tom smyslu, že osvobození se
vztahuje i na vklady od zahraničních bank.
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(§ 54 odst. 1 písm. x))

Dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se jedná
pouze o důchodové pojištění, nikoliv zabezpečení. Proto je toto slovo ze z ustanovení
vypuštěno.
K bodu 188

(§ 56)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vymezuje nemovité věci.
Nemovitou věcí je nově právo stavby. Uplatnění DPH při převodu nemovitých věcí zůstává
beze změny. Převod pozemku, který je nezastavěný a není stavebním pozemkem, je
osvobozen od daně (pole, louka). Stavební pozemek je definován v odstavci 2 písm. b),
převod stavebního pozemku je zdanitelným plněním. Převod nemovitých věcí uvedených
v odstavci 1 písm. b) – f) je osvobozen od daně po uplynutí zákonné lhůty.
K bodu 189

(§ 56a)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vymezuje nemovité věci.
Nejedná se o věcnou změnu.
K bodu 190

(§ 61 písm. a))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nahrazuje současný pojem
„občanský sdružení“ pojmem „spolek“. Stále však v textu zákona zůstává zmínka o
odborových organizacích, neboť ani ustanovení § 3025 nového občanského zákoníku jasně
nestanoví, zda odborová organizace spolkem je či nikoli.
K bodu 191

(§ 64 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která odstraňuje nadbytečný odkaz na zvláštní
právní předpis, kterým se rozumí zákon o spotřebních daních.
K bodu 192

(§ 66 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 193

(§ 66 odst. 4 a 6)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 194

(§ 68 odst. 6)

Legislativně technická úprava provedená v souvislosti s novým vymezením nájmu v § 4 odst.
3 písm. g).
K bodu 195

(§ 68 odst. 12)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 196

(§ 69 odst. 1)

Ke zrušení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním § 108.
K bodu 197

(§ 71 odst. 2 písm. c))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o dani z přidané
hodnoty „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem
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domácnost.
K bodu 198

(§ 71 odst. 2 písm. d))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský zákoník používá
namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato změna je reakcí na
tuto terminologickou změnu.
K bodu 199

(§ 71 odst. 3 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 200

(§ 71 odst. 4 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která respektuje pojem „členský stát“ a zavedení
nového pojmu „jiný členský stát“, a to pouze pro potřebu Evropské unie.
K bodu 201

(§ 71a odst. 3)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 202

(§ 71g odst. 1)

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
K bodu 203

(§ 71g odst. 4)

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
K bodu 204

(§ 72 odst. 1 písm. a))

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 205

(§ 72 odst. 2 písm. a))

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 206

(§ 73 odst. 7)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 207

(§ 76 odst. 4 písm. b))

Jedná se o změnu, která reflektuje nové znění § 56 a vložení nového § 56a.
K bodu 208

(§ 78 odst. 3)

Jedná se o změnu, která reflektuje terminologickou změnu související s novým občanským
zákoníkem.
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(§ 78c odst. 1 písm. b))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský zákoník používá
namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato změna je reakcí na
tuto terminologickou změnu. Dále dochází k vypuštění konkrétních případů nabytí
obchodního závodu (prodej nebo vklad) a použití obecného pojmu „nabytí“. Zákon tedy
nebude normovat způsob nabytí. Rozhodující bude pouze skutečnost nabytí obchodního
majetku. Pojem nabytí obchodního závodu v sobě zahrnuje jakýkoli jeho převod či přechod.
K bodu 210

(§ 78c odst. 1 písm. c))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Zákon o obchodních korporacích
používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1
odst. 1 ZOK) a tato změna je reakcí na tuto terminologickou změnu.
K bodu 211

(§ 78c odst. 1 písm. d))

Tato změna navazuje na novou úpravu právního nástupnictví v daňovém řádu, která byla
provedena v souvislosti s novou koncepcí dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku.
K bodu 212

(§ 78c odst. 1 písm. d))

Tato změna navazuje na novou úpravu právního nástupnictví v daňovém řádu, která byla
provedena v souvislosti s novou koncepcí dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku.
K bodu 213

(§ 78d odst. 1)

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 214

(§ 78d odst. 4)

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 215

(§ 79a odst. 3 písm. b))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský zákoník používá
namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato změna je reakcí na
tuto terminologickou změnu. Dále dochází k vypuštění konkrétních případů nabytí
obchodního závodu (prodej nebo vklad) a použití obecného pojmu „nabytí“. Zákon tedy
nebude normovat způsob nabytí. Rozhodující bude pouze skutečnost nabytí obchodního
majetku. Pojem nabytí obchodního závodu v sobě zahrnuje jakýkoli jeho převod či přechod.
K bodu 216

(§ 79a odst. 3 písm. c))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Zákon o obchodních korporacích
používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1
odst. 1 ZOK) a tato změna je reakcí na tuto terminologickou změnu.
K bodu 217

(§ 79a odst. 3 písm. d))

Tato změna navazuje na novou úpravu právního nástupnictví v daňovém řádu, která byla
provedena v souvislosti s novou koncepcí dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku.
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(§ 79a odst. 3 písm. d))

Tato změna navazuje na novou úpravu právního nástupnictví v daňovém řádu, která byla
provedena v souvislosti s novou koncepcí dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku.
K bodu 219

(§ 79b)

Tato změna navazuje na novou úpravu právního nástupnictví v daňovém řádu, která byla
provedena v souvislosti s novou koncepcí dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku.
K bodu 220

(§ 79c písm. a))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Zákon o obchodních korporacích
používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1
odst. 1 ZOK) a tato změna je reakcí na tuto terminologickou změnu.
K bodu 221

(§ 80 odst. 1 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 222

(§ 80 odst. 1 písm. f))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, je nutné
odlišit případy, kde se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kde se
„domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o dani z přidané
hodnoty za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem
„společně hospodařící domácnost“. Absencí definice tohoto pojmu v NOZ vznikla potřeba
tento pojem definovat alespoň pro účely daně z přidané hodnoty. Použitá definice je původní
definicí „domácnosti“ ze zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 223

(§ 80 odst. 2 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 224

(§ 80 odst. 2 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „nemovitá věc“.
K bodu 225

(§ 80 odst. 2 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 226

(§ 80 odst. 2 písm. e))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „nemovitá věc“.
K bodu 227

(§ 80 odst. 2 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 228

(§ 80 odst. 6 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.

- 458 K bodu 229

(§ 80 odst. 6 písm. c))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 230

(§ 80 odst. 6 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 231

(§ 80 odst. 10 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 232

(§ 80 odst. 10 písm. e))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 233

(§ 80 odst. 13 a § 80 odst. 14 úvodní část ustanovení)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá novým občanským zákoníkem rozlišované
pojmy „doba“ a „lhůta“. Lhůtou rozumí nový občanský zákoník čas vymezený určité osobě,
aby si projevem vůle zachovala právo nebo splnila povinnost. V případě, že lhůta není
dodržena, právo zaniká, nebo následuje sankce za nesplnění povinnosti. Ve všech ostatních
případech pak jde o dobu. Dobou se tedy rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo
nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba projevu vůle k vyvolání tohoto právního následku.
K bodu 234

(§ 80 odst. 14 písm. b) body 1 a 2)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 235

(§ 80 odst. 14 písm. d) bod 2)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá novým občanským zákoníkem rozlišované
pojmy „doba“ a „lhůta“. Lhůtou rozumí nový občanský zákoník čas vymezený určité osobě,
aby si projevem vůle zachovala právo nebo splnila povinnost. V případě, že lhůta není
dodržena, právo zaniká, nebo následuje sankce za nesplnění povinnosti. Ve všech ostatních
případech pak jde o dobu. Dobou se tedy rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo
nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba projevu vůle k vyvolání tohoto právního následku.
K bodu 236

(§ 80 odst. 14 písm. f) a g))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá novým občanským zákoníkem rozlišované
pojmy „doba“ a „lhůta“. Lhůtou rozumí nový občanský zákoník čas vymezený určité osobě,
aby si projevem vůle zachovala právo nebo splnila povinnost. V případě, že lhůta není
dodržena, právo zaniká, nebo následuje sankce za nesplnění povinnosti. Ve všech ostatních
případech pak jde o dobu. Dobou se tedy rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo
nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba projevu vůle k vyvolání tohoto právního následku.
K bodu 237

(§ 81 odst. 3 a § 81 odst. 5 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.

- 459 K bodu 238

(§ 81 odst. 5 písm. c))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 239

(§ 81 odst. 5 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 240

(§ 82a odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která upravuje ustanovení tak, aby bylo možné
využít pojmu „osoba registrovaná k dani“ v § 4 odst. 1 písm. g).
K bodu 241

(§ 82a odst. 1 písm. b))

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 242

(§ 82a odst. 5 písm. b) a c))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí.
K bodu 243

(§ 82a odst. 5 písm. i) bod 2)

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 244

(§ 82a odst. 5 písm. i) bod 4)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 245

(§ 82b odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 246

(§ 82b odst. 5 a 6)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 247

(§ 83 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 248

(§ 84 odst. 1 písm. a))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.

- 460 K bodu 249

(§ 84 odst. 3 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 250

(§ 84 odst. 3 písm. e)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 251

(§ 84 odst. 3 písm. i))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí.
K bodu 252

(§ 84 odst. 5 písm. b) a § 84 odst. 6 písm. a))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 253

(§ 85 odst. 5)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá novým občanským zákoníkem rozlišované
pojmy „doba“ a „lhůta“. Lhůtou rozumí nový občanský zákoník čas vymezený určité osobě,
aby si projevem vůle zachovala právo nebo splnila povinnost. V případě, že lhůta není
dodržena, právo zaniká, nebo následuje sankce za nesplnění povinnosti. Ve všech ostatních
případech pak jde o dobu. Dobou se tedy rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo
nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba projevu vůle k vyvolání tohoto právního následku.
K bodu 254

(§ 85 odst. 9 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí.
K bodu 255

(§ 85 odst. 10 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 256

(§ 85 odst. 10 písm. c))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí.
K bodu 257

(§ 85 odst. 10 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 258

(§ 86 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje nové vymezení pojmu „zboží“ v
§ 4 odst. 2, které bude zahrnovat i stavby.

- 461 K bodu 259

(§ 86 odst. 1 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která respektuje pojem „členský stát“ a zavedení
nového pojmu „jiný členský stát“, a to pouze pro potřebu Evropské unie.
K bodu 260

(§ 86 odst. 1 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje nové vymezení pojmu „zboží“ v
§ 4 odst. 2, které bude zahrnovat i stavby.
K bodu 261

(§ 86 odst. 1 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje nové vymezení pojmu „zboží“ v
§ 4 odst. 2, které bude zahrnovat i stavby.
K bodu 262

(§ 86 odst. 3 úvodní části ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje nové vymezení pojmu „zboží“ v
§ 4 odst. 2, které bude zahrnovat i stavby.
K bodu 263

(§ 86 odst. 3 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje nové vymezení pojmu „zboží“ v
§ 4 odst. 2, které bude zahrnovat i stavby.
K bodu 264

(§ 86 odst. 8 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 265

(§ 86 odst. 8 písm. f))

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 266

(§ 87 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 267

(§87 odst. 6 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 268

(§ 87 odst. 13 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
K bodu 269

(§ 88 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 270

(§ 88 odst. 6 písm. d))

Úprava byla provedena v souvislosti s novou definicí „osoby registrované k dani“. Pokrývá
nejen osoby registrované k dani v jiném členském státě, ale i plátce a identifikované osoby.
Dále je dle tohoto ustanovení v oznámení o zahájení činnosti podle zvláštního režimu nutno

- 462 uvést prohlášení o tom, že osoba není pro účely zvláštního režimu pro poskytnutí elektronicky
poskytovaných služeb evidována v jiném členském státě.
K bodu 271

(§ 88 odst. 9 písm. d) a § 89 odst. 7)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 272

(§ 89 odst. 11)

Navrhovaná změna navazuje na změnu terminologie v zákoně o oceňování majetku.
K bodu 273

(§ 89 odst. 13)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.
Neboť daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 274

(§ 89 odst. 15 a § 90 odst. 2 úvodní část ustanovení)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 275

(§ 91)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.
Neboť daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 276

(§ 92a odst. 3 a 4)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 277

(nadpis § 95)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 278

(§ 95)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 279

(§ 98 písm. b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 280

(§ 99a odst. 5 písm. a) a § 99a odst. 5 písm. b) úvodní část ustanovení)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Zákon o obchodních korporacích
používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1
odst. 1 ZOK) a tato změna je reakcí na tuto terminologickou změnu.

- 463 K bodu 281
(§ 99a odst. 5 písm. b) úvodní část ustanovení a § 99a odst. 5 písm. b)
body 1 a 2)
Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Zákon o obchodních korporacích
používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1
odst. 1 ZOK) a tato změna je reakcí na tuto terminologickou změnu.
K bodu 282

(§ 99a odst. 5 písm. c))

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Zákon o obchodních korporacích
používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz § 1
odst. 1 ZOK) a tato změna je reakcí na tuto terminologickou změnu.
K bodu 283

(§ 100 odst. 4)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 284

(§ 100a odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou změnu související se zavedením pojmu „jiný členský stát“,
neboť i zde se jedná o členský stát jiný než Českou republiku.
K bodu 285

(§ 100a odst. 2 úvodní část ustanovení)

Jedná se o gramatické zpřesnění úvodního ustanovení § 100a odst. 2.
K bodu 286

(§ 100a odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí.
K bodu 287

(§ 100a odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou změnu související se zavedením pojmu „jiný členský stát“,
neboť i zde se jedná o členský stát jiný než Českou republiku.
K bodu 288

(§ 101 odst. 1)

Jedná se o promítnutí změny pojmu „vlastní daňová povinnost“ na pojem „vlastní daň“ v § 4
odst. 1 písm. d).
K bodu 289

(§ 101 odst. 3)

Tato změna navazuje na novou úpravu právního nástupnictví v daňovém řádu, která byla
provedena v souvislosti s novou koncepcí dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku.
K bodu 290

(§ 101 odst. 4)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 291

(§ 101 odst. 5 věta první)

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
K bodu 292

(§ 101 odst. 5 věta druhá)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.

- 464 Neboť daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 293

(§ 101 odst. 6 věta první)

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
K bodu 294

(§ 101 odst. 6 věta druhá)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.
Neboť daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 295

(§ 101 odst. 7)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.
Neboť daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 296

(§ 102 odst. 1 písm. c))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 297

(§ 102 odst. 4)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 298

(§ 102 odst. 8)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy se nahrazuje pojem „datum“ pojmem „den“
tak, aby pojem „den“ byl konzistentně používán v celém textu zákona.
K bodu 299

(§ 102 odst. 9)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.
Neboť daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 300

(nadpis § 104)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.
Neboť daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 301

(§ 104 odst. 1 a 2)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.
Neboť daňovou povinností jsou všechna práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani,
naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 302

(§ 104 odst. 3)

Tato změna navazuje na zrušení termínu „daňová povinnost“ tam, kde se má jednat pouze o
daň. Je nutno rozlišovat pojem „daň“ a „daňová povinnost“ tak, jak jej chápe daňový řád.
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naopak daní se rozumí peněžité plnění (viz § 2 odst. 3 a 4 daňového řádu).
K bodu 303

(§ 105 odst. 1)

Tato změna přebírá úpravu obsaženou ve zrušovaném odstavci 4.
K bodu 304

(§ 105 odst. 1 věta druhá)

Dochází pouze k legislativně technickému zjednodušení tohoto ustanovení, které i po přepsání
má tentýž význam.
K bodu 305

(§ 105 odst. 4)

Odstavec 4 se zrušuje z důvodu nadbytečnost, neboť hranice 100 Kč pro vracení nadměrného
odpočtu se přesouvá do odstavce 1.
K bodu 306

(§ 106 odst. 6)

Doplnění písmena b) navazuje na změny v koncepci dědictví. Nově bude v případě smrti
plátce končit jeho registrace ex lege ke dni předcházejícímu dni rozhodnutí soudu o dědictví.
Tento okamžik je zvolen s ohledem na § 6e, neboť dědic se stává plátcem, z důvodu vydání
majetku po zemřelém plátci a pokračování v uskutečňování ekonomických činností, dnem
přechodu daňové povinnosti. Tímto dnem je v souladu s § 239a daňového řádu den nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. Aby byla zachována „kontinuita“ plátcovství,
dochází k výslovnému zakotvení, že zůstavitel přestává být plátcem dnem předcházejícím dni,
v němž se stává plátcem jeho dědic, tzn. dnem předcházejícím rozhodnutí soudu o dědictví.
K bodu 307

(§ 106c)

Jedná se o terminologickou změnu, která přizpůsobuje text ustanovení novému občanskému
zákoníku, a to konkrétně nahrazení nynějšího sdružení společností (§ 2716 a násl. NOZ).
K bodu 308

(§ 107a odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která má za cíl sjednocení textu § 107a odst. 4 o
zrušení registrace identifikované osoby na žádost tak, aby text tohoto ustanovení byl v
souladu se současným zněním § 106d odst. 3.
K bodu 309

(§ 108 odst. 1 písm. a))

K vypuštění „převodu nemovitosti“ z § 4 odst. 1 písm. k) dochází z důvodu zahrnutí nemovité
věci pod pojem zboží (viz § 4 odst. 2 písm. a)) a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci
pod dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a). Nově tak nebude třeba nemovité věci zvlášť
uvádět.
K bodu 310

(§ 108 odst. 1 písm. d))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 311

(§ 108 odst. 1 písm. e))

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
K bodu 312

(§ 108 odst. 2 písm. a) a b))

K nahrazení pojmu „daňová povinnost“ dochází z důvodu uvedení do souladu se zněním
§ 108.
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(Poznámky pod čarou č. 10, 24, 25, 26a a 36)

Dochází ke zrušení poznámek pod čarou, a to včetně všech odkazů v zákoně na ně, které
odkazují na stávající občanský zákoník a na zákon o cenných papírech z důvodu neaktuálnosti
a na zákon o spotřebních daních z důvodu nadbytečnosti.

K čl. X
K bodu 1
Toto přechodné ustanovení stanovuje, že pro uplatnění daně, jakož i práv a povinností
vyplývajících ze zákona za zdaňovací období před účinností tohoto zákona se použijí předpisy
platné do dne předcházejícího účinnosti (dosavadní předpisy).
K bodu 2
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
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nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení 2 je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení 2 uplatní také vůči úpravě daňového řádu, jenž je obecným
předpisem pro správu daní a sám se subsidiárně uplatní, nestanoví-li zákon upravující
konkrétní daň jinak. Je třeba též zdůraznit, že přechodné ustanovení 2 je subsidiární také vůči
přechodnému ustanovení 1, a tedy se v žádném případě nejedná o ustanovení zakotvující
nepravou retroaktivitu.

K části šesté - změna zákona o spotřebních daních
K čl. XI
K bodu 1

(§ 1 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 2

(§ 1 odst. 1 úvodní část ustanovení poznámka pod čarou č. 1)

Jedná se o změnu v důsledku novelizace evropského práva. Věcně nedochází k žádné změně.
K bodu 3

(§ 1 odst. 2 závěrečná část ustanovení)

Tato legislativní změna reaguje na fakt, že legislativní zkratka „daň“ je v zákoně o
spotřebních daních použita nevhodným způsobem. Z § 1 je zřejmé, že tento zákon upravuje v
obecné části spotřební daně, ve zvláštní části pak konkrétní spotřební daň. Na místech, kde se
bude jednat o jinou daň, tak bude stanoveno.
K bodu 4

(§ 2 odst. 1 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 5

(§ 2 odst. 1 písm. d))

Pojem jiného členského státu byl zaveden k odlišení státu, který je členským státem Evropské
unie, ale který není Českou republikou, což odpovídá i dosavadnímu chápání pojmu jiný
členský stát. Použití sousloví „jiný členský stát“ tak v textu zákona bude vždy vylučovat
Českou republiku.
K bodu 6

(§ 2 odst. 1 písm. e))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 7

(§ 2 odst. 2)

Tato změna byla provedena z důvodu upřesnění, že vymezení, která území se považují za
území členských států, se použije pouze pro účely zákona o spotřebních daních.
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(§ 2 odst. 5 a 6)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 9

(§ 3 písm. b) a d))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 10

(§ 3 písm. n))

Tento novelizační bod promítá změnu klasifikace ekonomických činností, jež je zapříčiněna
změnou evropského práva v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických
činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
ES o specifických statistických oblastech).
Z legislativně technického došlo k zakotvení definice klasifikace NACE tak, jak je tomu
v úpravě energetických daní (části čtyřicátá pátá až čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb.).
K bodu 11

(§ 3 písm. p))

Tato změna byla provedena z důvodu nadbytečnosti. Místo pobytu se nemůže vázat k nikomu
jinému, než fyzické osobě.
K bodu 12

(§ 3 písm. s))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která má za cíl usnadnění použití vymezeného
pojmu v textu zákona. Dosud zákon o spotřebních daních odkazoval na ustanovení, v němž
byla vymezena ztráta nebo znehodnocení v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a
neodvratitelné události, přičemž v jednotlivých ustanoveních stanovil, zda se jedná o tuto
vymezenou ztrátu nebo znehodnocení, nebo nikoliv. Při takovém vymezení ale nebylo
definice potřeba a byla nadbytečná. Díky navržené úpravě se bude snadno rozlišovat
„nepředvídatelná ztráta nebo znehodnocení“, tedy ztráta nebo znehodnocení ve smyslu
definice, a „ztráta nebo znehodnocení“ stojící mimo definici.
K bodu 13

(§ 3 písm. t))

Tato změna byla provedena z důvodu nadbytečnosti. Vymezení pojmu daňového zástupce pro
zasílání vybraných výrobků je obsaženo v § 33 odst. 3, kde jedině se tento institut objevuje.
K bodu 14

(§ 3 písm. u))

Nový občanský zákoník v § 2029 a násl. zavádí nový institut „finanční záruka“, z něhož se
bude vycházet i v tomto zákoně. Proto není nutné vytvářet definici pouze pro účely tohoto
zákona. Z toho důvodu se zrušuje definice pojmu uvedená v § 3 písm. u) a na její místo se
vkládá definice nového pojmu, kterým je společně hospodařící domácnost.
V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, přistoupilo
se k definování pojmu „společně hospodařící domácnost“ pro účely dané daně. Pod pojmem
společně hospodařící domácností je myšlena „pospolitost spolužijících osob“. Tato definice je
přejata ze současného občanského zákoníku, tudíž nedochází k věcné změně. Důvodem pro
použití a definici tohoto konkrétního pojmu je využití téhož pojmu, jež zavádí také zákon o
daních z příjmů.
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(§ 4 odst. 1 písm. g))

Dochází k vypuštění konkrétních případů pozbytí obchodního závodu (přechod nebo převod)
a použití obecného pojmu „pozbytí“ tak, aby došlo k zesouladnění znění tohoto ustanovení
s ustanovením § 9 odst. 4. Nejedná se o věcnou změnu.
K bodu 16

(§ 4 odst. 7)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení zvláštní části bude
odstraněn, i nadále se bude v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních nacházet speciální
úprava navazující na ustanovení § 4. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a
není třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 17

(§ 5 odst. 2 písm. a) a b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 18

(§ 5 odst. 3 písm. a) a b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 19

(§ 5 odst. 4 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 20

(§ 6 odst. 2 písm. a) a b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 21

(§ 6 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení části druhé bude
odstraněn, i nadále se bude v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních nacházet speciální
úprava navazující na ustanovení § 6. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a
není třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 22

(§ 7 a 8)

Vzhledem k tomu, že v § 7 dochází k vypuštění odstavce 3 pro jeho nadbytečnost a odstavec
1 téhož ustanovení již pozbyl platnosti, vkládá se nové znění § 7, jež promítá terminologickou
změnu do původního odstavce 2 reagující na faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
Tatáž úprava s výjimkou vypuštění odstavce 3 se činí i v § 8.
K bodu 23

(§ 9 odst. 3 písm. a) a d))

Tato změna souvisí s vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve smyslu
definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. Z nového znění ustanovení je zřejmé, že
se nejedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
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(§ 9 odst. 4)

Tato změna byla provedena v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský
zákoník používá namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato
změna je reakcí na tuto terminologickou změnu. Podle ustanovení § 2332 a násl. nového
občanského zákoníku se obchodní závod může stát pouze předmětem pachtu a nikoli
předmětem nájmu. Dále dochází k vypuštění konkrétních případů pozbytí obchodního závodu
(prodej nebo vklad) a použití obecného pojmu „pozbytí“. Zákon tedy nebude normovat
způsob pozbytí. Rozhodující bude pouze skutečnost pozbytí obchodního majetku. Pojem
pozbytí obchodního závodu v sobě zahrnuje jakýkoli jeho převod či přechod. Povinnost
přiznat a zaplatit daň vzniká dnem pozbytí nebo dnem propachtování obchodního závodu, což
věcně odpovídá původní úpravě.
K bodu 25

(§ 9 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení části druhé bude
odstraněn, i nadále se bude v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních nacházet speciální
úprava navazující na ustanovení § 9. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a
není třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 26

(§ 10 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení části druhé bude
odstraněn, i nadále se bude v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních nacházet speciální
úprava navazující na ustanovení § 10. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a
není třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 27

(§ 11 odst. 1 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která respektuje pojem „členský stát“ a zavedení
nového pojmu „jiný členský stát“, a to pouze pro potřebu Evropské unie.
K bodu 28

(§ 11 odst. 1 písm. d) a e))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 29

(§ 11 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení části druhé bude
odstraněn, i nadále se bude v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních nacházet speciální
úprava navazující na ustanovení § 11. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a
není třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 30

(§ 13 odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 31

(§ 13 odst. 2 písm. e))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
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(§ 13 odst. 22 písm. c))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
K bodu 33

(§ 13 odst. 25)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení části druhé bude
odstraněn, i nadále se bude v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních nacházet speciální
úprava navazující na ustanovení § 13. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a
není třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 34

(§ 14 odst. 1 písm. a))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 35

(§ 14 odst. 2 písm. d) bod 2)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. Z nového znění ustanovení je
zřejmé, že se nejedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 36

(§ 14 odst. 3)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. Z nového znění ustanovení je
zřejmé, že se nejedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 37

(§ 14 odst. 4)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 38

(§ 15 odst. 1 písm. d))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 39

(§ 15 odst. 1 písm. g))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 40

(§ 15 odst. 1 písm. g))

Tato úprava navazuje na zavedení definice pojmu „společně hospodařící domácnost“.
K bodu 41

(§ 15 odst. 2 písm. a))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 42

(§ 15 odst. 2 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
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(§ 15 odst. 2 písm. g))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 44

(§ 15 odst. 8 písm. a) a b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 45

(§ 15 odst. 12 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 46

(§ 15 odst. 12 písm. d))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 47

(§ 15 odst. 12 písm. e))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 48

(§ 15 odst. 12 písm. g))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 49

(§ 15 odst. 12 písm. h))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 50

(§ 18 odst. 9)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení části druhé bude
odstraněn, i nadále se bude v tomto dříve jmenovaném ustanovení nacházet speciální úprava
navazující na ustanovení § 18. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a není
třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 51

(§ 19 odst. 8)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení zvláštní části bude
odstraněn, i nadále se bude v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních nacházet speciální
úprava navazující na ustanovení § 19. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a
není třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 52

(§ 20 odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 53

(§ 20 odst. 18 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
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(§ 20 odst. 23)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení části druhé bude
odstraněn, i nadále se bude v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních nacházet speciální
úprava navazující na ustanovení § 20. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a
není třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 55

(§ 21 odst. 1 písm. b))

Návrh úpravy je poplatný rozšíření soukromoprávních zajišťovacích institutů v souladu s
novým občanským zákoníkem (§ 2029). Podle něj může být zajištění daně poskytnuto nejen
bankou (tj. bankou, zahraniční bankou, spořitelním a úvěrním družstvem), ale i jiným
subjektem. Bankovní záruka se tak stává podmnožinou záruky finanční.
Uplatní se tak obdobný režim, který platí pro přijetí finanční záruky podle § 173 odst. 2
daňového řádu. Celní úřad tak má možnost formou rozhodnutí odmítnout poskytovanou
finanční záruku, pokud dospěje k závěru, že takto poskytnutá garance je nedostačující či
nevyhovující (např. špatným nastavením podmínek). Toto své rozhodnutí pak musí náležitě
odůvodnit.
K bodu 56

(§ 21 odst. 5)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vnímá závazek jako soubor
práva a jemu odpovídající povinnosti. Podle této úpravy nelze již za závazek považovat pouze
právo nebo pouze povinnost.
K bodu 57

(§ 21 odst. 6)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vnímá závazek jako soubor
práva a jemu odpovídající povinnosti. Podle této úpravy nelze již za závazek považovat pouze
právo nebo pouze povinnost, případně pohledávku nebo dluh.
K bodu 58

(§ 21 odst. 12)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vnímá závazek jako soubor
práva a jemu odpovídající povinnosti. Podle této úpravy nelze již za závazek považovat pouze
právo nebo pouze povinnost.
K bodu 59

(§ 21a odst. 2 písm. c))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 60

(§ 21a odst. 6 a 10)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva, která nově vnímá závazek jako soubor
práva a jemu odpovídající povinnosti. Podle této úpravy nelze již za závazek považovat pouze
právo nebo pouze povinnost.
K bodu 61

(§ 22 odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 62

(§ 22 odst. 18 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
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(§ 22 odst. 24)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení části druhé bude
odstraněn, i nadále se bude v tomto dříve jmenovaném ustanovení nacházet speciální úprava
navazující na ustanovení § 22. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a není
třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují.
K bodu 64

(§ 23 odst. 1 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 65

(§ 23 odst. 1 písm. c))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 66

(§ 23 odst. 7)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která byla provedena z důvodu nadbytečnosti.
Věcně nedochází k žádné změně. Ačkoliv výslovný odkaz na ustanovení zvláštní části bude
odstraněn, i nadále se bude v tomto dříve jmenovaném ustanovení nacházet speciální úprava
navazující na ustanovení § 23. Tuto skutečnost však lze zjistit ze systematiky zákona a není
třeba upravovat speciální ustanovení, která tento fakt toliko opakují
K bodu 67

(§ 27 odst. 3 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 68

(§ 27a odst. 1 a 2)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. Z nového znění ustanovení je
zřejmé, že se nejedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 69

(§ 27b odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 70

(§ 27b odst. 1)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. Z nového znění ustanovení je
zřejmé, že se nejedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 71

(§ 27 odst. 2 a 3)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 72

(§ 27b odst. 3)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. Z nového znění ustanovení je
zřejmé, že se nejedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
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(§ 27e odst. 1 a 2)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 74

(§ 28 odst. 2)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 75

(§ 28 odst. 7 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 76

(§ 28 odst. 7 písm. c))

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 77

(§ 28 odst. 8 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 78

(§ 28 odst. 8 písm. c))

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 79

(§ 28 odst. 10)

Tato změna reaguje na vymezení pojmu jiný členský stát a spočívá v důsledném použití této
definice. Zpřesňuje se tedy, že se v tomto případě bude jednat i jiný členský stát Evropské
unie, než je Česká republika.
K bodu 80

(§ 29 odst. 6 a 8)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 81

(§ 29 odst. 10)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 82

(§ 30 odst. 5)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.

- 476 K bodu 83

(§ 31 odst. 6)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 84

(§ 31 odst. 8)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 85

(§ 33 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou změnu navazující na zrušení definice daňového zástupce
pro zasílání vybraných výrobků uvedené v § 3 písm. t).
K bodu 86

(§ 33 odst. 4 písm. b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 87

(§ 33 odst. 12 písm. c))

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 88

(§ 33 odst. 15)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 89

(§ 33 odst. 17)

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 90

(§ 33a odst. 2 písm. a) a b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 91

(§ 33a odst. 10)

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).

- 477 K bodu 92

(§ 33a odst. 12 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
K bodu 93

(§ 36 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 94

(§ 36 odst. 5 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 95

(§ 36 odst. 13 písm. b))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
K bodu 96

(§ 37 odst. 2 písm. c))

Tato úprava navazuje na zavedení definice pojmu „společně hospodařící domácnost“.
K bodu 97

(§ 41 odst. 3 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 98

(§ 43)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která vypouští nadbytečné odkazy, neboť osobám
v nich uvedeným nelze pokutu uložit.
K bodu 99

(§ 49 odst. 3 a 4)

Tento novelizační bod promítá změnu klasifikace ekonomických činností, jež je zapříčiněna
změnou evropského práva v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických
činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
ES o specifických statistických oblastech).
Z legislativně technického hlediska dochází k zakotvení stejného znění definice pojmů
mineralogické postupy a metalurgické procesy, jaké lze najít v ustanovení energetických daní.
Toto znění je umožnění vydefinováním pojmu klasifikace NACE v § 3 písm. n).
K bodu 100

(§ 55 odst. 7 písm. a) a b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 101

(§ 55 odst. 8 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.

- 478 K bodu 102

(§ 56 odst. 8 písm. a) a b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 103

(§ 56 odst. 9 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 104

(§ 56 odst. 6 písm. a) a b))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 105

(§ 56 odst. 7 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 106

(§ 60a odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 107

(§ 60a odst. 2 písm. e))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 108

(§ 60a odst. 17 písm. c))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
K bodu 109

(§ 64 odst. 2)

Tato změna byla provedena z důvodu nadbytečnosti. Není nutné odkazovat na ustanovení,
které vymezuje pojem běžné nádrže.
K bodu 110

(§ 72 odst. 2)

Tato změna byla provedena v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský
zákoník používá namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato
změna je reakcí na tuto terminologickou změnu. Podle ustanovení § 2332 a násl. nového
občanského zákoníku se obchodní závod může stát pouze předmětem pachtu a nikoli
předmětem nájmu. Dále dochází k vypuštění konkrétních případů nabytí obchodního závodu a
použití obecného pojmu „nabytí“. Zákon tedy nebude normovat způsob nabytí. Rozhodující
bude pouze skutečnost nabytí obchodního majetku. Pojem nabytí obchodního závodu v sobě
zahrnuje jakýkoli jeho převod či přechod.

- 479 K bodu 111

(§ 72 odst. 3)

Tato změna souvisí s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský zákoník používá
namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato změna je reakcí na
tuto terminologickou změnu.
K bodu 112

(§ 79a odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 113

(§ 79a odst. 2 písm. b))

Tato změna byla provedena z důvodu zakomponování textu písmene b) do nového znění
písmene a).
K bodu 114

(§ 79a odst. 2 písm. c))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 115

(§ 79a odst. 2 písm. d))

Tato změna byla provedena z důvodu zakomponování textu písmene d) do nového znění
písmene c).
K bodu 116

(§ 80 odst. 1)

Tato úprava navazuje na zavedení definice pojmu „společně hospodařící domácnost“.
K bodu 117

(§ 82 odst. 2 písm. a))

Tato změna byla provedena v souvislosti s rekodifikací. Nový občanský zákoník upouští od
definování pojmu „obchodní majetek“ a namísto něj definuje pouze pojem „majetek“.
K bodu 118

(§ 86 odst. 3)

Tato úprava navazuje na zavedení definice pojmu „společně hospodařící domácnost“.
K bodu 119

(§ 103 odst. 2)

Tato změna byla provedena v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský
zákoník používá namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato
změna je reakcí na tuto terminologickou změnu. Podle ustanovení § 2332 a násl. nového
občanského zákoníku se obchodní závod může stát pouze předmětem pachtu a nikoli
předmětem nájmu.
K bodu 120

(§ 103 odst. 6)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 121

(§ 108 odst. 2)

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.

- 480 K bodu 122

(§ 118 odst. 3)

Tato změna byla provedena v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nový občanský
zákoník používá namísto pojmu „podnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 NOZ) a tato
změna je reakcí na tuto terminologickou změnu. Podle ustanovení § 2332 a násl. nového
občanského zákoníku se obchodní závod může stát pouze předmětem pachtu a nikoli
předmětem nájmu.
K bodu 123

(§ 119 odst. 4 písm. a))

Návrh úpravy je poplatný rozšíření soukromoprávních zajišťovacích institutů v souladu s
novým občanským zákoníkem (§ 2029). Podle něj může být zajištění hodnoty tabákových
nálepek poskytnuto nejen bankou (tj. bankou, zahraniční bankou, spořitelním a úvěrním
družstvem), ale i jiným subjektem. Bankovní záruka se tak stává podmnožinou záruky
finanční.
Uplatní se tak obdobný režim, který platí pro přijetí finanční záruky podle § 173 odst. 2
daňového řádu. Celní úřad tak má možnost formou rozhodnutí odmítnout poskytovanou
finanční záruku, pokud dospěje k závěru, že takto poskytnutá garance je nedostačující či
nevyhovující (např. špatným nastavením podmínek). Toto své rozhodnutí pak musí náležitě
odůvodnit.
K bodu 124

(§ 119 odst. 5 písm. b))

Tato změna souvisí s novým vymezením pojmu nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení ve
smyslu definice v § 3 písm. p) zákona o spotřebních daních. V tomto ustanovení se mluví o
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, je tedy zřejmé, že se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu definice.
K bodu 125

(§ 134e odst. 3)

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).
K bodu 126

(§ 134g odst. 3 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 127

(§ 134j odst. 1 písm. c))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
K bodu 128

(§ 134p odst. 3)

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).
K bodu 129

(§ 134r odst. 3 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.

- 481 K bodu 130

(§ 134u odst. 1 písm. c))

Jedná se o terminologickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „smrt“.
K bodu 131

(§ 135zs odst. 3 a § 135zx odst. 3)

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).
K bodu 132

(Poznámky pod čarou č. 6, 33, 36a a 63)

Dochází ke zrušení poznámek pod čarou, a to včetně všech odkazů v zákoně na ně, které
odkazují na stávající občanský zákoník a obchodní zákoník z důvodu neaktuálnosti a na
nařízení Komise č. 29/2002 z důvodu nadbytečnosti.

K čl. XII
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
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vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení uplatní také vůči úpravě daňového řádu, jenž je obecným předpisem
pro správu daní a sám se subsidiárně uplatní, nestanoví-li zákon upravující konkrétní daň
jinak.

K části sedmé - změna zákona o povinném značení lihu
K čl. XIII
K bodu 1

(§ 18 odst. 2 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na skutečnost, že nový občanský zákoník umožňuje (viz § 154),
aby členem voleného orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba, kterou při jednání
tohoto orgánu zastupuje fyzická osoba jí zmocněná.
K bodu 2

(§ 18 odst. 2 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na skutečnost, že nový občanský zákoník umožňuje (viz § 154),
aby členem voleného orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba, kterou při jednání
tohoto orgánu zastupuje fyzická osoba jí zmocněná.
K bodu 3

(§ 35 odst. 1 písm. b))

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).
K bodu 4

(§ 36 odst. 4)

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).
K bodu 5

(§ 40 odst. 2 písm. b))

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
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institut sídla (§ 429).
Navrhovaná legislativně technická změna navazuje rovněž na § 77 nového občanského
zákoníku, kde se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další
jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 nového
občanského zákoníku, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 6

(§ 46 odst. 2 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na skutečnost, že nový občanský zákoník umožňuje (viz § 154),
aby členem voleného orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba, kterou při jednání
tohoto orgánu zastupuje fyzická osoba jí zmocněná.
K bodu 7

(§ 46 odst. 2 písm. b))

Navrhovaná změna navazuje na skutečnost, že nový občanský zákoník umožňuje (viz § 154),
aby členem voleného orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba, kterou při jednání
tohoto orgánu zastupuje fyzická osoba jí zmocněná.
K bodu 8

(§ 57 odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 nového občanského zákoníku,
kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 9

(§ 57 odst. 2 písm. b))

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).
K bodu 10

(§ 57 odst. 2 písm. c))

Nový občanský zákoník z důvodu vícevýznamového pojímání pojmu „podnik“ v soukromém,
veřejném i komunitárním právu od jeho používání upouští. Tento pojem nahrazuje pojmem
„obchodní závod“, ale pouze v těch případech, ve kterých se věcně shoduje s vymezením
obchodního závodu. Současně se zavádí pojem „pobočka“ jako jedna z organizačních složek
obchodního závodu.
K bodu 11

(§ 62 odst. 1 písm. i))

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).

K čl. XIV
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
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skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je subsidiární vůči celé úpravě zákona o
povinném značení lihu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje
tedy pouze takové situace, které zákon o povinném značení lihu, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se
subsidiarita přechodného ustanovení uplatní také vůči úpravě daňového řádu.

K části osmé – změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
K čl. XV
K bodu 1

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 1 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
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(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 1 odst. 1)

Z ustanovení § 1 je zřejmé, že tato část upravuje daň z plynu, proto byla vypuštěna
legislativní zkratka „daň“. Jedná se o legislativně technickou změnu, která nemá za následek
žádné věcné změny.
K bodu 3

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 1 odst. 2)

Návrh zákona usiluje o změnu stávající koncepce kompetenčních ustanovení, která je
postavena na explicitním označování kompetentních orgánů, zejména pak celních úřadů. Tato
změna navazuje na koncepční změnu, která byla již provedena v zákoně č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních zákonem č. 407/2012 Sb. Nově by měl být v těchto případech užíván
především obecný pojem „správce daně“ ve spojení s úvodním ustanovením § 1 odst. 2 dané
části a článku zákona, které svěřuje správu daní orgánům Celní správy České republiky, a
ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, které v první
instanci svěřuje správu daní celním úřadům.
Uvedený terminologický posun je přitom spojen s komplexní revizí všech kompetenčních
ustanovení zákona, neboť jej nelze uskutečnit pouhou náhradou pojmu „celní úřad“ pojmem
„správce daně“. Kompetenční ustanovení je třeba diferencovat jednak podle procesního
režimu, ve kterém jsou jednotlivé dílčí kompetence vykonávány, jednak podle budoucího
předpokladu věcného rozdělení kompetencí podle zákona mezi finanční úřady a celní úřady
poté, co bude výkon správy daní přesunut na orgány Finanční správy České republiky jako
tzv. jedno inkasní místo.
V praxi je tak třeba rozlišovat především tyto pojmy:
správce daně – užíván v zákoně obecně ve všech případech, kdy se daná kompetence procesně
řídí daňovým řádem, a to bez ohledu na skutečnost, že je v konkrétním případě jejím
nositelem celní úřad, resp. je vykonávána prostřednictvím celníka jako příslušníka
bezpečnostního sboru,
celní úřad – užíván v zákoně zejména v případech, kdy se daná kompetence procesně řídí
správním řádem, a dále ve speciálních případech, kdy je třeba explicitně stanovit působnost
jednotlivého celního úřadu.
Změna koncepce je promítnuta do jednotlivých bodů novely zákona. V tomto bodě je změna
navržena poprvé.
K bodu 4

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. e))

Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám evropského práva týkající se klasifikace
ekonomických činností (přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze
dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE
Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o
specifických statistických oblastech), je tato změna promítnuta do textu zákona.
K bodu 5

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. f))

Tento novelizační bod promítá změnu klasifikace ekonomických činností, jež je zapříčiněna
změnou evropského práva v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických
činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
ES o specifických statistických oblastech).
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(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. g))

Tento novelizační bod promítá změnu klasifikace ekonomických činností, jež je zapříčiněna
změnou evropského práva v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických
činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
ES o specifických statistických oblastech).
K bodu 7

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. i))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 8

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 3 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 9

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 8 odst. 5)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 10

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 11

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 10 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 12

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 10 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou změnu v souladu s insolvenčním zákonem, kdy konkurz je
pouze jedním ze způsobů řešení úpadku. Tento likvidační způsob řešení úpadku stojí vedle
sanačních způsobů, kterými jsou reorganizace a oddlužení. Pojem insolvenčního řízení
subsumuje pojem konkurzu a není tedy třeba ho uvádět zvlášť.
K bodu 13

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 11 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
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zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 14

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 11 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 15

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 11 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 16

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 13 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 17

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 14 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 18

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 14 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou změnu v souladu s insolvenčním zákonem, kdy konkurz je
pouze jedním ze způsobů řešení úpadku. Tento likvidační způsob řešení úpadku stojí vedle
sanačních způsobů, kterými jsou reorganizace a oddlužení. Pojem insolvenčního řízení
subsumuje pojem konkurzu a není tedy třeba ho uvádět zvlášť.
K bodu 19

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 15 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 20

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. d))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 21

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. g))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
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(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. g))

Tato úprava navazuje na zavedení definice pojmu „společně hospodařící domácnost“.
K bodu 23

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 22 odst. 2))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, přistoupilo
se k definování pojmu „společně hospodařící domácnost“ pro účely dané daně. Pod pojmem
společně hospodařící domácností je myšlena „pospolitost spolužijících osob“. Důvodem pro
použití a definici tohoto konkrétního pojmu je využití téhož pojmu, jež zavádí také zákon o
daních z příjmů.
K bodu 24

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 23 odst. 3 a § 24)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 25

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 23 odst. 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 26

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 26 odst. 2)

Jedná se o odstranění duplicity s daňovým řádem, která nikterak nemění povinnost podávat
daňové přiznání i v průběhu insolvenčního řízení. Tuto povinnost je třeba hledat v ustanovení
§ 244 daňového řádu.
K bodu 27

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 28 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních, a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 28

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 29 úvodní část ustanovení)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež
navazuje na dikci § 41 zákona o spotřebních daních. Jedná se o terminologický posun, kdy je
pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 29

(část čtyřicátá pátá čl. LXXII § 29 písm. c))

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež
navazuje na dikci § 41 zákona o spotřebních daních. Jedná se o terminologický posun, kdy je
pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 30

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 1 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
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(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 1 odst. 1)

Z ustanovení § 1 je zřejmé, že tato část upravuje daň z pevných paliv, proto byla vypuštěna
legislativní zkratka „daň“. Jedná se o legislativně technickou změnu, která nemá za následek
žádné věcné změny.
K bodu 32

(část čtyřicátá šestá čl. LXXII § 1 odst. 2)

Návrh zákona usiluje o změnu stávající koncepce kompetenčních ustanovení, která je
postavena na explicitním označování kompetentních orgánů, zejména pak celních úřadů. Tato
změna navazuje na koncepční změnu, která byla již provedena v zákoně č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních zákonem č. 407/2012 Sb. Nově by měl být v těchto případech užíván
především obecný pojem „správce daně“ ve spojení s úvodním ustanovením § 1 odst. 2 dané
části a článku zákona, které svěřuje správu daní orgánům Celní správy České republiky, a
ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, které v první
instanci svěřuje správu daní celním úřadům.
Uvedený terminologický posun je přitom spojen s komplexní revizí všech kompetenčních
ustanovení zákona, neboť jej nelze uskutečnit pouhou náhradou pojmu „celní úřad“ pojmem
„správce daně“. Kompetenční ustanovení je třeba diferencovat jednak podle procesního
režimu, ve kterém jsou jednotlivé dílčí kompetence vykonávány, jednak podle budoucího
předpokladu věcného rozdělení kompetencí podle zákona mezi finanční úřady a celní úřady
poté, co bude výkon správy daní přesunut na orgány Finanční správy České republiky jako
tzv. jedno inkasní místo.
V praxi je tak třeba rozlišovat především tyto pojmy:
správce daně – užíván v zákoně obecně ve všech případech, kdy se daná kompetence procesně
řídí daňovým řádem, a to bez ohledu na skutečnost, že je v konkrétním případě jejím
nositelem celní úřad, resp. je vykonávána prostřednictvím celníka jako příslušníka
bezpečnostního sboru,
celní úřad – užíván v zákoně zejména v případech, kdy se daná kompetence procesně řídí
správním řádem, a dále ve speciálních případech, kdy je třeba explicitně stanovit působnost
jednotlivého celního úřadu.
Změna koncepce je promítnuta do jednotlivých bodů novely zákona.
K bodu 33

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. e))

Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám evropského práva týkající se klasifikace
ekonomických činností (přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze
dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE
Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o
specifických statistických oblastech), je tato změna promítnuta do textu zákona.
K bodu 34

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. f))

Tento novelizační bod promítá změnu klasifikace ekonomických činností, jež je zapříčiněna
změnou evropského práva v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických
činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
ES o specifických statistických oblastech).
K bodu 35

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. g))

Tento novelizační bod promítá změnu klasifikace ekonomických činností, jež je zapříčiněna
změnou evropského práva v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
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činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
ES o specifických statistických oblastech).
K bodu 36

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. i))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 37

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 3 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 38

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 8 odst. 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 39

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 9 odst. 1, § 10 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 40

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 10 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 41

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 10 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou změnu v souladu s insolvenčním zákonem, kdy konkurz je
pouze jedním ze způsobů řešení úpadku. Tento likvidační způsob řešení úpadku stojí vedle
sanačních způsobů, kterými jsou reorganizace a oddlužení. Pojem insolvenčního řízení
subsumuje pojem konkurzu a není tedy třeba ho uvádět zvlášť.
K bodu 42

(část čtyřicátá šestá čl. LXXII § 11 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
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(část čtyřicátá šestá čl. LXXII § 11 odst. 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 44

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 45

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 14 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 46

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 14 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou změnu v souladu s insolvenčním zákonem, kdy konkurz je
pouze jedním ze způsobů řešení úpadku. Tento likvidační způsob řešení úpadku stojí vedle
sanačních způsobů, kterými jsou reorganizace a oddlužení. Pojem insolvenčního řízení
subsumuje pojem konkurzu a není tedy třeba ho uvádět zvlášť.
K bodu 47

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 15 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 48

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. d))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 49

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. g))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 50

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. g))

Tato úprava navazuje na zavedení definice pojmu „společně hospodařící domácnost“.
K bodu 51

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 21 odst. odst. 2))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, přistoupilo
se k definování pojmu „společně hospodařící domácnost“ pro účely dané daně. Pod pojmem
společně hospodařící domácností je myšlena „pospolitost spolužijících osob“. Důvodem pro
použití a definici tohoto konkrétního pojmu je využití téhož pojmu, jež zavádí také zákon o
daních z příjmů.
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(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 22 odst. 3 a § 23)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 53

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 22 odst. 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 54

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 25 odst. 2)

Jedná se o odstranění duplicity s daňovým řádem, která nikterak nemění povinnost podávat
daňové přiznání i v průběhu insolvenčního řízení. Tuto povinnost je třeba hledat v ustanovení
§ 244 daňového řádu.
K bodu 55

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 27 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních, a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 56

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 28 úvodní část ustanovení)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež
navazuje na dikci § 41 zákona o spotřebních daních. Jedná se o terminologický posun, kdy je
pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 57

(část čtyřicátá šestá čl. LXXIII § 28 písm. b))

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež
navazuje na dikci § 41 zákona o spotřebních daních. Jedná se o terminologický posun, kdy je
pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 58

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 1 odst. 1)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 59

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 1 odst. 1)

Z ustanovení § 1 je zřejmé, že tato část upravuje daň z elektřiny, proto byla vypuštěna
legislativní zkratka „daň“. Jedná se o legislativně technickou změnu, která nemá za následek
žádné věcné změny.
K bodu 60

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 1 odst. 2)

Návrh zákona usiluje o změnu stávající koncepce kompetenčních ustanovení, která je
postavena na explicitním označování kompetentních orgánů, zejména pak celních úřadů. Tato
změna navazuje na koncepční změnu, která byla již provedena v zákoně č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních zákonem č. 407/2012 Sb. Nově by měl být v těchto případech užíván
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části a článku zákona, které svěřuje správu daní orgánům Celní správy České republiky, a
ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, které v první
instanci svěřuje správu daní celním úřadům.
Uvedený terminologický posun je přitom spojen s komplexní revizí všech kompetenčních
ustanovení zákona, neboť jej nelze uskutečnit pouhou náhradou pojmu „celní úřad“ pojmem
„správce daně“. Kompetenční ustanovení je třeba diferencovat jednak podle procesního
režimu, ve kterém jsou jednotlivé dílčí kompetence vykonávány, jednak podle budoucího
předpokladu věcného rozdělení kompetencí podle zákona mezi finanční úřady a celní úřady
poté, co bude výkon správy daní přesunut na orgány Finanční správy České republiky jako
tzv. jedno inkasní místo (tím není myšleno jedno inkasní místo, jehož legislativní zakotvení je
upraveno v zákoně č. 458/2011 Sb.).
V praxi je tak třeba rozlišovat především tyto pojmy:
správce daně – užíván v zákoně obecně ve všech případech, kdy se daná kompetence procesně
řídí daňovým řádem, a to bez ohledu na skutečnost, že je v konkrétním případě jejím
nositelem celní úřad, resp. je vykonávána prostřednictvím celníka jako příslušníka
bezpečnostního sboru,
celní úřad – užíván v zákoně zejména v případech, kdy se daná kompetence procesně řídí
správním řádem, a dále ve speciálních případech, kdy je třeba explicitně stanovit působnost
jednotlivého celního úřadu.
Věcně nedochází k žádné změně, neboť i nadále tuto působnost budou vykonávat orgány
Celní správy České republiky.
Změna koncepce je promítnuta do jednotlivých bodů novely zákona.
K bodu 61

(část čtyřicátá sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. e))

Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám evropského práva týkající se klasifikace
ekonomických činností (přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze
dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE
Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o
specifických statistických oblastech), je tato změna promítnuta do textu zákona.
K bodu 62

(část čtyřicátá sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. f))

Tento novelizační bod promítá změnu klasifikace ekonomických činností, jež je zapříčiněna
změnou evropského práva v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických
činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
ES o specifických statistických oblastech).
K bodu 63

(část čtyřicátá sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. g))

Tento novelizační bod promítá změnu klasifikace ekonomických činností, jež je zapříčiněna
změnou evropského práva v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických
činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení
ES o specifických statistických oblastech).
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(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. i))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 NOZ, kde se jménem člověka
rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle
zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, kde se jménem právnické osoby rozumí její název.
K bodu 65

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 3 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 66

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 9 odst. 1, § 10 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 67

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 10 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 68

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 10 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou změnu v souladu s insolvenčním zákonem, kdy konkurz je
pouze jedním ze způsobů řešení úpadku. Tento likvidační způsob řešení úpadku stojí vedle
sanačních způsobů, kterými jsou reorganizace a oddlužení. Pojem insolvenčního řízení
subsumuje pojem konkurzu a není tedy třeba ho uvádět zvlášť.
K bodu 69

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 11 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 70

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 11 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 71

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 11 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
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zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 72

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 73

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 14 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 74

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 14 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou změnu v souladu s insolvenčním zákonem, kdy konkurz je
pouze jedním ze způsobů řešení úpadku. Tento likvidační způsob řešení úpadku stojí vedle
sanačních způsobů, kterými jsou reorganizace a oddlužení. Pojem insolvenčního řízení
subsumuje pojem konkurzu a není tedy třeba ho uvádět zvlášť.
K bodu 75

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 15 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 76

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. d))

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.
K bodu 77

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. g))

Jedná se o legislativně technickou změnu, která zohledňuje novým občanským zákoníkem
používaný pojem „člen rodiny“.
K bodu 78

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. g))

Tato úprava navazuje na zavedení definice pojmu „společně hospodařící domácnost“.
K bodu 79

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 22 odst. odst. 2))

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, přistoupilo
se k definování pojmu „společně hospodařící domácnost“ pro účely dané daně. Pod pojmem
společně hospodařící domácností je myšlena „pospolitost spolužijících osob“. Důvodem pro
použití a definici tohoto konkrétního pojmu je využití téhož pojmu, jež zavádí také zákon o
daních z příjmů.
K bodu 80

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 23 odst. 3 a § 24)

Jedná se o terminologickou změnu, která promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala
nástupkyní Evropských společenství.

- 496 K bodu 81

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 23 odst. 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních. Jedná se o
terminologický posun, kdy je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato
záměna je učiněna s ohledem na možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na
orgány Finanční správy České republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz
zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 82

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 26 odst. 2)

Jedná se o odstranění duplicity s daňovým řádem, která nikterak nemění povinnost podávat
daňové přiznání i v průběhu insolvenčního řízení. Tuto povinnost je třeba hledat v ustanovení
§ 244 daňového řádu.
K bodu 83

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 28 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních, a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 84

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 29 úvodní část ustanovení)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež
navazuje na dikci § 41 zákona o spotřebních daních. Jedná se o terminologický posun, kdy je
pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 85

(část čtyřicátá sedmá čl. LXXIV § 29 písm. c))

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež
navazuje na dikci § 41 zákona o spotřebních daních. Jedná se o terminologický posun, kdy je
pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě této daně na orgány Finanční správy České
republiky jako tzv. jedno inkasní místo. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.

K čl. XVI
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
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soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
261/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 261/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení uplatní také vůči úpravě daňového řádu, jenž je obecným předpisem
pro správu daní a sám se subsidiárně uplatní, nestanoví-li zákon upravující konkrétní daň
jinak.

K části deváté - změna zákona o správních poplatcích
K čl. XVII
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k terminologickým změnám, které bylo
nezbytné promítnout do názvů jednotlivých druhů daní tvořících daňovou soustavu České
republiky a v souvislosti s tím i do názvů existujících, ale i připravovaných, daňových zákonů.
Daň z nemovitostí bude nahrazena daní z nemovitých věcí. V zákoně o správních poplatcích
se dané ustanovení zrušuje pro nadbytečnost.
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K části desáté - změna celního zákona
K čl. XVIII
Změny, které se dotknou zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „celní zákon“), jsou spíše legislativně-technického rázu, nikoliv zásadní povahy.
Především se jedná o zapracování terminologických změn vnesených do právního řádu
rekodifikací soukromého práva, které je nutné reflektovat do tohoto zákona tak, aby byl v
souladu s jinými zákony.
K bodu 1

(§ 104 odst. 1 písm. h))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení. Navržená
změna dále představuje terminologické sladění se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 2

(Poznámka pod čarou č. 22)

Zrušuje se poznámka pod čarou z důvodu zrušení všech odkazů v textu zákona, které na ni
odkazovaly.
K bodu 3

(§ 104 odst. 2 písm. d))

Podle zákona o bankách smí bankovní činnosti vykonávat nejen banka se sídlem na území
České republiky, mající bankovní licenci, ale také zahraniční banka, a to prostřednictvím své
pobočky. V případě zahraniční banky se jedná buď o banku se sídlem v členském státě
Evropské unie, požívající jednotné licence podle práva Evropské unie, nebo o banku mající
sídlo v jiném než členském státě Evropské unie, které udělila licenci Česká národní banka.
Navrhovaná změna tak jasně stanovuje to, že v tomto případě se bankou musí rozumět rovněž
banka zahraniční.
K bodu 4

(§ 237c odst. 1)

Ustanovení § 237c odst. 1 se přizpůsobuje novému pojmu „nemovitá věc“ obsaženém
v ustanovení § 498 a násl. nového občanského zákoníku.
K bodu 5

(Poznámka pod čarou č. 9b)

Zrušuje se poznámka pod čarou č. 9b, která odkazuje na dosavadní občanský zákoník,
přičemž navíc odkaz na ni v textu zákona již byl dříve zrušen.
K bodu 6

(§ 260f odst. 1)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „právní úkon“ pouze na
pojem „úkon“, neboť se v daném případě jedná o úkony veřejnoprávního charakteru, tedy
nikoliv o soukromoprávní právní úkony (dle nové terminologie právní jednání).
K bodu 7

(§ 298 odst. 5)

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).
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K čl. XIX
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy pouze
takové situace, které zákon č. 13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita přechodného
ustanovení uplatní také vůči úpravě daňového řádu.
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K části jedenácté - změna zákona o pojistném na důchodové
spoření
K čl. XX
Ustanovení § 2 odst. 1 a 2, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 2 a § 19 odst. 4 navazují na právní
úpravu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava
funkčních požitků se podřazuje režimu příjmů ze závislé činnosti, je nutné upravit i pojem
„příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“.

K části dvanácté - změna daňového řádu
K čl. XXI
K bodu 1

(§ 8 odst. 3)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „právní úkon“ za pojem
„právní jednání“. Pokud jde o úkony procesní (zejména postup správce daně), termín „úkon“
zůstane zachován.
K bodu 2

(§ 12 odst. 4)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 3

(§ 13 odst. 2)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 4

(§ 20 odst. 3)

Navrhovaná změna reaguje na terminologické změny nového občanského zákoníku, který
nahrazuje pojem „dědictví“ pojmem „pozůstalost“ a s tím související pojem „správce
dědictví“ pojmem „správce pozůstalosti“. Dále návrh na změnu daňového řádu zohledňuje
skutečnost, že nový občanský zákoník rozšiřuje okruh osob, které mohou spravovat
pozůstalost po dobu řízení o pozůstalosti, tj. do doby, než je znám skutečný dědic. Spravovat
pozůstalost tak podle § 1677 odst. 1 nového občanského zákoníku může nejen správce
pozůstalosti jako doposud, ale také vykonavatel závěti, pokud některého z nich zůstavitel
povolal. Správce pozůstalosti může jmenovat rovněž soud. Pokud se tak nestalo, spravuje
pozůstalost dědic nebo dědicové (z povahy věci se bude jednat o potenciální dědice, jimž
nabytí dědictví dosud nebylo potvrzeno). Rozhodne-li soud o likvidaci pozůstalosti, může být
správou pozůstalosti (likvidační podstaty) pověřen soudem jmenovaný likvidační správce,
který vystupuje na místě zůstavitele nebo osob, které dosud spravovaly pozůstalost, jako
účastník občanského soudního nebo jiného řízení, jehož předmětem jsou majetek nebo pasiva
likvidační podstaty. V ustanovení § 20 odst. 3 daňového řádu se proto navrhuje nahradit
stávající pojem „správce dědictví“ pojem „osoba spravující pozůstalost“, který zahrnuje
všechny uvedené osoby podle § 1677 nového občanského zákoníku. Tento pojem je pak
používán i v dalších ustanoveních zákona (§ 239 a násl. daňového řádu). Osobě spravující
pozůstalost se tak podle tohoto měněného ustanovení přiznávají práva a ukládají povinnosti
shodné s právy a povinnostmi zůstavitele jakožto daňového subjektu. Další úprava daňového

- 501 řádu v tomto ustanovení reaguje na nový institut zavedený novým občanským zákoníkem –
tzv. svěřenský fond (§ 1448 až 1474), který ačkoli nemá právní subjektivitu, může být založen
za účelem dosažení zisku. Z tohoto důvodu se v hmotněprávních daňových zákonech navrhuje
přiznat svěřenskému fondu daňovou subjektivitu. Jelikož veškerá práva a povinnosti
vykonává za svěřenský fond svěřenský správce, navrhuje se z důvodu právní jistoty doplnit
svěřenského správce do příkladmého výčtu osob, které plní povinnosti stanovené daňovým
subjektům.
K bodu 5

(§ 24 odst. 1)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „způsobilost k právním
úkonům“ za pojem „svéprávnost“. Svéprávností je v souladu s § 15 odst. 2 nového
občanského zákoníku potřeba rozumět způsobilost právně jednat. Omezenou svéprávnost
může mít z povahy věci pouze fyzická osoba, neboť svéprávnost právnické osoby, která má
právní osobnost, je dána její právní formou.
K bodu 6

(§ 24 odst. 6)

Nový občanský zákoník z důvodu vícevýznamového pojímání pojmu „podnik“ v soukromém,
veřejném i komunitárním právu od jeho používání upouští. Tento pojem nahrazuje pojmem
„obchodní závod“, ale pouze v těch případech, ve kterých se jedná o věcnou shodu s
vymezením obchodního závodu. Současně doplňuje pojem „organizační složka“ používaný ve
spojení s pojmem „podnik“ pojmem „pobočka“ (srov. § 502 a 503 nového občanského
zákoníku). Na tuto změnu reaguje úprava daňového řádu nahrazením pojmu „organizační
složka podniku“ pojmem „pobočka nebo jiná organizační složka obchodního závodu“.
K bodu 7

(§ 25 odst. 1 písm. a))

V návaznosti na to, že nový občanský zákoník důsledně odděluje kategorii zákonných
zástupců od kategorie opatrovníků, navrhuje se v tomto ohledu doplnění příslušného
ustanovení daňového řádu, které vymezuje, které osoby je možné pro účely daňového procesu
považovat za zástupce. S ohledem na to, že zástupce má při správě daní specifické postavení
z hlediska doručování (srov. § 41 odst. 1 daňového řádu), nejeví se jako vhodné, aby do této
kategorie byl zahrnut též zákonný zástupce právnické osoby, kterým je v souladu s novou
úpravou soukromého práva nutné rozumět např. statutární orgán, resp. jeho členy. Procesní
postavení těchto osob upravuje § 24 daňového řádu, který jim z hlediska procesního přiznává
postavení osob jednajících jménem právnické osoby, což není v rozporu s tím, že z hlediska
hmotněprávního jde o zákonné zástupce právnické osoby.
K bodu 8

(§ 26 odst. 1 písm. a))

V návaznosti na to, že nový občanský zákoník důsledně odděluje kategorii zákonných
zástupců od kategorie opatrovníků, navrhuje se v tomto ohledu doplnění příslušného
ustanovení i o kategorii opatrovníka.
K bodu 9

(§ 26 odst. 4)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „způsobilost k právním
úkonům“ za pojem „svéprávnost“. Svéprávností je v souladu s § 15 odst. 2 nového
občanského zákoníku potřeba rozumět způsobilost právně jednat. Rozlišovány jsou situace,
kdy daná osoba je plně svéprávná, a kdy plně svéprávná není. Obecně nabývá fyzická osoba
plné svéprávnosti zletilostí, přičemž ta může být soudem omezena.

- 502 K bodu 10

(§ 35 odst. 1 písm. c))

S ohledem na doplnění navrhované v § 71 odst. 1 je nutné provést i navazující změnu v § 35
odst. 1 písm. c) tak, aby byla zohledněna i nově zaváděná možnost autorizace podání
prostřednictvím datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze
přihlásit do jeho datové schránky. Vypuštěním příslušného textu v písmeni c) dojde k
zobecnění normy tak, že bude pokrývat veškeré situace, kdy je datová zpráva směřována na
tzv. technické zařízení správce daně, a to bez ohledu na to, zda je podepsána uznávaným
elektronickým podpisem nebo opatřena jiným způsobem ověření identity podatele.
K bodu 11

(§ 44 odst. 2)

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429).
K bodu 12

(§ 44 odst. 2)

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku je pro právnickou osobu a nově i pro fyzickou
osobu – podnikatele rozhodující sídlo zapsané ve veřejném rejstříku. Pokud však fyzická
osoba jako podnikatel nebude ve veřejném rejstříku zapsána, je jejím sídlem podle nového
občanského zákoníku hlavní obchodní závod, případně bydliště (§ 429). Vzhledem
k vymezení „bydliště“ v novém občanském zákoníku (§ 80) a absenci vymezení pojmu
„hlavní obchodní závod“, by se písemnost pro fyzickou podnikající osobu nezapsanou ve
veřejném rejstříku doručovaná prostřednictvím zásilky stala neadresovatelnou. Z tohoto
důvodu a z důvodu právní jistoty se navrhuje, aby v případě, že fyzická podnikající osoba
nebude mít sídlo zapsané ve veřejném, tj. obchodním nebo živnostenském rejstříku, bude se jí
při správě daní písemnost související s její podnikatelskou činností doručovat prostřednictvím
zásilky na adresu jejího místa pobytu (srov. § 13 odst. 1 písm. a) daňového řádu) stejně jako
fyzické osobě nepodnikající.
K bodu 13

(§ 45 odst. 1)

Nový občanský zákoník z důvodu vícevýznamového pojímání pojmu „podnik“ v soukromém,
veřejném i komunitárním právu od jeho používání upouští. Tento pojem nahrazuje pojmem
„obchodní závod“, ale pouze v těch případech, ve kterých se věcně shoduje s vymezením
obchodního závodu. Současně doplňuje pojem „organizační složka“ používaný ve spojení
s pojmem „podnik“ pojmem „pobočka“ (srov. § 502 a 503 nového občanského zákoníku). Na
tuto změnu reaguje úprava daňového řádu nahrazením pojmu „organizační složka podniku“
pojmem „pobočka nebo jiná organizační složka obchodního závodu“.
K bodu 14

(§ 51 odst. 2 písm. h) a i))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 15

(§ 53 odst. 1 písm. i))

Navrhuje se úprava ustanovení o prolomení daňové mlčenlivosti správce daně ve prospěch
České advokátní komory, resp. Komory daňových poradců, spočívající v náhradě stávajícího
termínu „disciplinární řízení“ termínem „kárné řízení“. Tato úprava reflektuje jak terminologii
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předpokládanou terminologii zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře
daňových poradců České republiky, ve znění připravované novely s předpokládaným
termínem nabytí účinnosti dnem 1. ledna 2014.
K bodu 16

(§ 57 odst. 3)

Navrhovaná změna reaguje na úpravu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o bankách“), která byla s účinností od 3. srpna 2012 provedena
zákonem č. 254/2012 Sb. Touto novelou došlo k úpravě terminologie v případě působení
zahraniční banky a její pobočky na českém bankovním trhu. Dřívější právní úprava tendovala
k chápání pobočky zahraniční banky jako právního subjektu, což bylo přenášeno i do řady
jiných souvisejících zákonů. Pobočka zahraniční banky je však pouze organizační složkou
zahraniční banky, resp. jejího obchodního závodu, nikoliv právním subjektem. Vzhledem k
tomu, že práva a povinnosti plynoucí z právních vztahů jsou obsahem těchto vztahů toliko
mezi subjekty těchto vztahů, je zřejmé, že práva a povinnosti může v tomto případě nabývat
pouze zahraniční banka, nikoliv její pobočka.
K bodu 17

(§ 63 odst. 2)

V souvislosti s elektronizací daňové správy se v odstavci 2 § 63 navrhuje doplnění reflektující
odlišnou situaci v případech, kdy je úřední záznam prováděn elektronicky. Je jasné, že
požadavek podpisu úřední osoby má v případě listinného úředního záznamu za cíl to, aby bylo
následně zjistitelné, že daný úřední záznam uskutečnila ta která úřední osoba, což má význam
z hlediska vyvození případné odpovědnosti. U elektronického úředního záznamu se však
formální trvání na podpisu (v daném případě by se jednalo o uznávaný elektronický podpis)
jeví jako zbytečný formalismus, který navíc administrativně i ekonomicky zatěžuje správce
daně. Navrhuje se proto v případech, kdy technické zařízení správce daně umožňuje
automatizovaným způsobem zjistit a zaznamenat, která úřední osoba úřední záznam
vyhotovila, aby odpadla formalistická podmínka vyžadující podpis této osoby. Nezbytným
korelátem toho je, aby u takto provedeného úředního záznamu byla zajištěna jeho integrita, tj.
aby bylo možné rozpoznat, že do něj bylo později zasahováno. Navrženou změnou je
reagováno na požadavek aplikační praxe, které se paradoxně s elektronizací zvedají provozní
náklady v souvislosti s pořizováním a nadbytečným používáním uznávaných elektronických
podpisů.
K bodu 18

(§ 67 odst. 2)

Navrhuje se napravit terminologickou nepřesnost spočívající v záměně „správního orgánu“ za
„správce daně“, neboť byť správce daně je správním orgánem, tak ne každý správní orgán má
postavení správce daně.
K bodu 19

(§ 69)

Navrhuje se doplnění stávající úpravy tzv. daňové informační schránky tak, aby přístup
k informacím v ní obsaženým byl umožněn nejen prostřednictvím stávajícího způsobu
využívajícího technologii uznávaného elektronického podpisu, ale též prostřednictvím
datových schránek. Za tím účelem se stávající znění § 69 rozčleňuje do tří nových paragrafů.
Základní koncept, podle něhož povinnost zřizovat daňové informační schránky mají pouze ti
správci daně, kteří jsou k tomu technicky vybaveni (v současné době pouze orgány Finanční
správy České republiky), zůstává zachován. Nově se rozšiřuje okruh informací, které správce
daně musí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kromě stávající povinnosti
zveřejnit skutečnost, že je technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky (není-li
vybaven, tato povinnost na něj z povahy věci nedopadá), a rozsah a členění informací
soustřeďovaných v daňové informační schránce, bude muset nově zveřejňovat též četnost
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Četnost aktualizace informací se může lišit např. podle toho, jak často bude daňová
informační schránka využívána, popřípadě s ohledem na to, k jakým druhům daní se
informace vztahují. Podmínky a postup pro nahlížení pak budou obsahovat technický a
provozní postup, který musí uživatel daňové informační schránky dodržet, aby mohl získat
přístup k informacím v daňové informační schránce. Určité technické a provozní podmínky je
nutné dodržovat i podle současné právní úpravy s tím, že o nich je uživatel vyrozumíván
spolu se zřízením daňové informační schránky. Nová konstrukce však s vyrozumíváním
jednotlivých uživatelů již nepočítá, neboť tato skutečnost musí být uživateli zřejmá ze
samotného pokusu o přihlášení se k nahlížení a sekundární vyrozumívání se tak jeví jako
nehospodárné a zatěžující. Dalším zveřejňovaným údajem je informace o tom, kteří správci
daně shromažďují informace na témže společném technickém zařízení správce daně.
Zpravidla půjde o věcně příslušné správce daně (např. všechny finanční úřady, případně jim
nadřízené orgány Finanční správy České republiky). Není však vyloučeno, aby z jedné
informační schránky bylo možné nahlížet i do informací soustředěných správcem daně
s odlišnou věcnou příslušností (např. celní orgán). Stejně tak je možné, že informace na
technickém zařízení se budou týkat toliko jednoho správce daně (např. obecní úřad).
Důvodem pro to, aby daňový subjekt disponoval informací ohledně okruhu správců daně,
jimiž shromažďované informace budou v daňové informační schránce, je podmínka daná v
§ 69b odst. 1 písm. b), podle níž je nutné v případě zástupce s neomezeným rozsahem
zastoupení, aby tento zástupce měl toto zastoupení vztažené ke všem těmto správcům daně.
S ohledem na nutnost zajistit, aby žádosti o zřízení či zrušení daňové informační schránky,
jakož i plné moci či pověření, byly podávány u jednoho správce daně i v případech, kdy daný
daňový subjekt má spis veden u více správců daně (typicky v případě daně z nemovitých
věcí), se explicitně normuje, že místní příslušnost správcem daně bude vždy odvozena od
sídla či místa pobytu (§ 13 odst. 1).
K bodu 20

(§ 69a a 69b)

K § 69a: Navrhovaný paragraf se soustřeďuje uceleně na problematiku zřízení a zrušení
daňové informační schránky. Vedle stávající možnosti zřízení této schránky na základě
žádosti se předpokládá i zřízení z moci úřední pro ty případy, kdy je daňovému subjektu
zpřístupněna datová schránka. Z povahy věci půjde o datové schránky zpřístupněné po
účinnosti navrhované změny. Skutečnost, kdy dojde ke zřízení daňové informační schránky u
daňových subjektů, kterým již datová schránka zřízena byla, upravuje přechodné ustanovení.
Je zřejmé, že část uživatelů datových schránek, kterým bude ex offo zřízena daňová
informační schránka, nemusí možnost nahlížení vůbec využít. V této souvislosti je nutné
upozornit, že samotné zřízení daňové informační schránky nepředstavuje z hlediska technické
či administrativní záležitosti prakticky žádnou zátěž. Určité technické nároky bude klást až
samotné naplňování této schránky jednotlivými údaji a jejich pravidelná aktualizace. K tomu
ovšem bude docházet až poté, co bude schránka „aktivována“, tj. po prvním přihlášení
uživatele. U žádosti o zřízení a zrušení daňové informační schránky se nově nevyžaduje
elektronická forma s uznávaným elektronickým podpisem. Postačí tedy jakákoli
kvalifikovaná forma podání. V důsledku toho dochází k vypuštění podmínky, za níž dochází
ke zrušení daňové informační schránky z moci úřední uplynutím času. Lhůta, ve které musí
správce daně realizovat zřízení daňové informační schránky, zůstává zachována v délce 15
dnů.
K § 69b: Samotné nahlížení do daňové informační schránky je obdobné dnešnímu postupu,
který využívají osoby využívající uznávaného elektronického podpisu. Dochází pouze
k zjednodušení textu, kdy navrhované znění již explicitně nerozlišuje mezi prvním
přihlášením (přihláškou), na základě něhož dojde k ověření práva nahlížet do dané informační
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samotné nahlížení. Faktický postup však bude obdobný, jako je tomu nyní. Při prvním
přihlášení daného uživatele, v rámci něhož uvede, do jaké daňové informační schránky chce
nahlížet, bude muset správce daně ověřit, zda tento uživatel disponuje příslušným oprávněním
(typicky ověření plné moci zmocněnce uložené u příslušného správce daně). Po určité lhůtě,
která bude stanovena v rámci podmínek zveřejňovaných podle navrhovaného znění § 69 odst.
2 písm. c), bude uživateli umožněno samotné nahlížení prostřednictvím jednotlivých
přihlášení. Podle dnešní úpravy je lhůta 15 dnů, ale není vyloučeno, aby pro futuro technické
podmínky tuto lhůtu, která již není explicitně obsažena v zákoně, modifikovaly, např.
s ohledem na to, zda se hlásí zástupce nebo přímo daňový subjekt - fyzická osoba, u níž
z povahy věci odpadá podmínka ověření zmocnění. Okruh osob, které jsou oprávněny
nahlížet do daňové informační schránky, odpovídá současné koncepci. Zákon již explicitně
neřeší okruh osob oprávněných jednat jménem daňového subjektu ve smyslu § 24 s tím, že
postačí aplikace obecných pravidel. To znamená, že např. osoba pověřená v souladu s § 24
odst. 3 bude moci do daňové informační schránky nahlížet prostřednictvím uznávaného
elektronického podpisu pouze tehdy, pokud příslušný správce daně je schopen ověřit, že
disponuje příslušným pověřením s odpovídajícím rozsahem. V případě nahlížení
prostřednictvím ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky, toto ověření z povahy věci odpadá, neboť správce daně nebude zkoumat, která
konkrétní fyzická osoba disponuje příslušnými přístupovými údaji k datové schránce.
K bodu 21

(§ 71 odst. 1)

Navrhuje se rozšíření stávajících dvou způsobů kvalifikovaného elektronického podání o třetí
způsob. Fakticky nepůjde o technologicky nový způsob přenosu dat ke správci daně, ale
pouze o nový způsob, kterým lze ztotožnit osobu podatele s podanou datovou zprávou.
Předpokládá se tak využití současného přenosu dat na tzv. technické zařízení správce daně
(srov. § 73 odst. 2 daňového řádu) s tím, že příslušná datová zpráva nebude muset být
opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Namísto toho dojde k ověření identity podatele
způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Podatel tak prostřednictvím
způsobu, který využívá k přihlášení do své datové schránky (srov. § 9 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů),
tj. prostřednictvím přístupových údajů, elektronicky čitelných identifikačních dokladů nebo
jiných elektronických prostředků, stvrdí správci daně, že elektronicky zaslané podání pochází
skutečně od něj. Nepůjde tedy o podání prostřednictvím datové schránky, tj. datová zpráva
nebude zasílána systémem datových schránek do datové schránky příslušného správce daně.
Důvodem zavedení tohoto způsobu ověření identity podatele je umožnit široké daňové
veřejnosti, tj. všem, kdo si zřídí datovou schránku (což je bezplatné), aby mohla využívat
služeb tzv. daňového portálu a daňové informační schránky (viz navrhovaná změna v § 69 a
násl.). Obdobné doplnění se navrhuje též v zákonech upravující podání vůči orgánům
sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám ve věcech veřejných pojistných. Díky tomu
bude možné daňový portál využívat k podání vůči všem těmto orgánům. Fyzické a právnické
osoby mající datovou schránku tak budou moci pomocí interaktivního společného
elektronického formuláře zajišťujícího prevenci před formálními chybami učinit najednou
podání vůči orgánům Finanční správy ČR, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám. Tato funkcionalita by měla být první fází k cílovému stavu, k němuž směřuje
jedno inkasní místo.
K bodu 22

(§ 92 odst. 5 písm. d))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „právní úkon“ za pojem
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zůstane zachován.
K bodu 23

(§ 102 odst. 1 písm. g))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 24

(§ 106 odst. 1 písm. c))

S ohledem na to, že podle nového občanského zákoníku již nemůže nastat situace, kdy
fyzická osoba zemře bez dědice, neboť nově je v případě absence jiných dědiců dědicem stát
(§ 1634 nového občanského zákoníku), navrhuje se úprava příslušného ustanovení o zastavení
řízení. Uvedená podmínka by se stala obsolentní a matoucí.
K bodu 25

(§ 125)

Jedná se o legislativně technickou nápravu zákona č. 458/2011 Sb., ve kterém bylo
opomenuto vypuštění skupinového nadpisu pro § 125 až 128, ke kterým byly doplněny
nadpisy.
K bodu 26

(§ 127 odst. 3 písm. c))

Návrh reaguje na skutečnost, že nové soukromé právo již explicitně neodlišuje smlouvu o
prodeji podniku (nově obchodního závodu) jako samostatný instrument, ale podřazuje ji pod
obecnou smlouvu o koupi s tím, že ve zvláštních ustanoveních (§ 2175 a násl.) nového
občanského zákoníku jsou upravena specifika koupě obchodního závodu či jeho části, která je
samostatnou organizační složkou tohoto obchodního závodu. Povinnost předložit správci daně
smlouvu o koupi dopadá z povahy věci nejen na daňový subjekt v roli kupujícího, ale i
prodávajícího, aniž by to bylo nutné explicitně normovat.
K bodu 27

(§ 148 odst. 4 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s doplněním nového písmene e).
K bodu 28

(§ 148 odst. 4 písm. e))

Navrhuje se doplnit do výčtu případů, kdy neběží lhůta pro stanovení daně, též dobu, kdy je
uskutečňována mezinárodní spolupráce při správě daní, neboť informace získaná v rámci této
spolupráce by mohla mít vliv na výši daně. Lhůta tedy nebude běžet ode dne odeslání žádosti
správcem daně do dne obdržení odpovědi a v případě, že informace přestane být potřebná, tak
do dne odeslání oznámení o ukončení spolupráce správcem daně. Úprava je navrhována
z důvodu, že správce daně nemůže ovlivnit délku doby nutné k získání požadované informace
ze zahraničí. Mezinárodní spolupráci při správě daní je v tomto případě třeba chápat v
materiálním smyslu, tedy jako jakoukoliv činnost příslušného orgánu, která má charakter
mezinárodní spolupráce při správě daní, a to bez ohledu na to, jak je nazývána v konkrétním
právním předpise, mezinárodní smlouvě atd., na jejichž základě je mezinárodní spolupráce
poskytována. V konkrétní rovině půjde zejména o mezinárodní spolupráci podle zákona o
mezinárodní spolupráci při správě daní (týkajícího se zejména oblasti přímých daní), podle
přímo použitelných předpisů Evropské unie (např. nařízení Rady č. 904/2010, týkající se
oblasti nepřímých daní) a podle mezinárodních smluv uzavřených Českou republikou s
jednotlivými státy či jurisdikcemi. Tímto návrhem navíc dojde ke sjednocení právní úpravy
pro přímé a nepřímé daně, neboť navržená úprava je již součástí zákona o mezinárodní
spolupráci při správě daní, avšak není obsažena např. v přímo použitelných předpisech
Evropské unie, upravujících mezinárodní spolupráci při správě nepřímých daní.

- 507 K bodu 29

(§ 155 odst. 5)

Z důvodu právní jistoty se doplňuje explicitní odkaz na § 254 odst. 3 a 6. V odstavci 3, na
nějž je odkazováno, je pro úrok z neoprávněného jednání správce daně stanoveno, kdy se
předepisuje do evidence daní. Stejné pravidlo musí platit i pro úrok z vratitelného přeplatku,
což za současné právní úpravy je nutné dovozovat využitím argumentu per analogiam legis.
Obdobné platí i pro pravidlo zakotvené v odstavci 6 § 254, že úrok přiznaný správcem daně se
započítává na případnou náhradu škody, která by poškozenému byla přiznána podle zákona č.
82/1998 Sb.
K bodu 30

(§ 170 odst. 4)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 31

(§ 170 odst. 6)

Nový odstavec 6 reaguje na právní úpravu zakotvenou v § 1380 až 1389 nového občanského
zákoníku. Ponecháním stávající úpravy daňového řádu by s jeho účinností došlo ke zhoršení
postavení správce daně jakožto věřitele, neboť v soukromoprávní sféře bude moci věřitel
smluvně zamezit zhoršení pořadí své pohledávky zajišťované zástavním právem, ať už
prostřednictvím záměny nebo uvolnění zástavního práva. V novém odstavci 6 se proto
navrhuje, aby se v případě, kdy zástavní právo zřídí správce daně svým rozhodnutím, tj.
mimosmluvním způsobem, uplatnila právní fikce, podle níž se na zástavní právo hledí tak,
jako by se vlastník zástavy zavázal, že zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí
nezajistí nový dluh, resp. neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního
práva zapsaného ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím správce
daně. Obě tyto skutečnosti musí být zapsány do příslušeného veřejného seznamu, kde jsou
evidována zástavní práva. V důsledku toho nastane efekt předvídaný v § 1384 nového
občanského zákoníku, tj. uvolněným zástavním právem nebude možné zajistit nový dluh,
resp. efekt předvídaný v § 1388 nového občanského zákoníku, tj. nebude možné zapsat nové
zástavní právo namísto starého.
K bodu 32

(§ 170a)

V § 1359 až 1375 přináší nový občanský zákoník změnu, kterou je nutné zohlednit v i úpravě
daňového řádu, aby nedošlo ke zhoršení postavení správce daně v roli zajištěného věřitele
oproti soukromoprávnímu zástavnímu věřiteli. Navrhuje se proto rozšíření pravomoci správce
daně spočívající v možnosti prodeje zástavy. Správce daně tímto získá pravomoc postupovat
jako věřitel podle nového občanského zákoníku. Budou tak na něho vztažena veškerá práva a
povinnosti, které nový občanský zákoník přiznává věřitelům v souvislosti s výkonem
zástavního práva. Tam, kde je věřitelům umožněno prodat zástavu jiným způsobem než ve
veřejné dražbě, bude správce daně postupovat přiměřeným způsobem, jakým postupuje při
prodeji movitých věcí (nemající povahu práva) a nemovitých věcí v rámci daňové exekuce.
Navrhovaná úprava tak umožní správci daně provést zpeněžení zástavy vlastními silami, aniž
by byl nucen žádat soudního exekutora. Pro dlužníka bude tento způsob zpeněžení jeho
majetku znamenat podstatné snížení nákladů, které by jinak musel hradit buď soudnímu
exekutorovi, nebo správci daně (pokud by ke zpeněžení došlo v rámci daňové exekuce). V
souladu s novým občanským zákoníkem hradí dlužník pouze hotové výdaje nutné ke
zpeněžení, nikoli tedy náhrady nákladů daňové exekuce (srov. § 182 a násl. daňového řádu).
K bodu 33

(nadpis § 173)

Změna nadpisu souvisí s navrhovanou změnou znění stávajícího odstavce 2.

- 508 K bodu 34

(§ 173 odst. 2)

Návrh úpravy daňového řádu je poplatný rozšíření soukromoprávních zajišťovacích institutů
v souladu s novým občanským zákoníkem. Podle něj může být tzv. výstavcem záruční listiny
nejen banka (tj. banka, zahraniční banka, spořitelní a úvěrní družstvo), ale i jiný subjekt.
Bankovní záruka se tak stává podmnožinou záruky finanční. Vzhledem k tomu, že finanční nebankovní záruka se svou povahou blíží ručení třetí osoby, navrhuje se, aby podmínkou pro
akceptaci finanční záruky, která není bankovní zárukou, byl (obdobně jako v případě ručení
podle odstavce 1) úředně ověřený podpis v záruční listině.
K bodu 35

(§ 175 odst. 1)

Navrhuje se vypustit jeden ze způsobů vymáhání, a to vymáhání prostřednictvím soudu z
důvodu, že s účinností novely občanského soudního řádu č. 369/2012 Sb. (1. ledna 2013) již
orgány veřejné moci, které postupují při správě placení podle daňového řádu, nebudou moci
žádat soud o výkon rozhodnutí pro neuhrazená peněžitá plnění. Nejde tedy o věcnou změnu,
nýbrž pouze o zajištění souladu úpravy daňového řádu s občanským soudním řádem, který
tuto věcnou změnu přinesl.
K bodu 36

(§ 176 odst. 2 písm. e))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 37

(§ 178 odst. 4)

Navrhuje se změna týkající se možnosti odvolat se proti exekučnímu příkazu. Nově by již
odvolání proti exekučnímu příkazu nebylo možné. Stejně tak nebude možné uplatnit jiný
opravný prostředek, kterým je v souladu s § 108 návrh na povolení obnovy řízení. To ovšem
neznamená, že by dlužník neměl jiný prostředek ochrany, kterým by mohl brojit proti
případným nedostatkům exekučního příkazu, resp. zahájeného exekučního řízení. Tímto
prostředkem je námitka podle § 159. Důvodem pro tuto změnu je zejména odstranění
zatěžujícího formalismu spojeného s tím, že v dané věci musí rozhodovat nadřízený orgán,
jakož i s tím, že o případném odvolání musí být v souladu s § 111 odst. 4 daňového řádu
uvědoměni ostatní příjemci rozhodnutí prostřednictvím výzvy.
Rozdíl mezi námitkou a odvoláním tkví zejména v tom, že o námitce rozhoduje prvostupňový
správce daně. V praxi se proti exekučnímu příkazu brojí především z důvodu nespokojenosti
s tím, jak byla daň stanovena v nalézacím řízení, což ovšem není relevantní námitka, neboť o
stanovení daně je nutno rozhodovat v nalézacím řízení, nikoli řízení exekučním. Odvolání,
které musí posoudit orgán prvního i druhého stupně, je pak zbytečně zatěžujícím a
neefektivním nástrojem. Za legitimní tak lze považovat pouze námitky, že vymáhaná daň již
byla zaplacena nebo že neexistuje vykonatelný exekuční titul. I v těchto případech je však
efektivnější, aby je posuzoval správce daně prvního stupně, neboť to je orgán, který může
rychle, efektivně a relevantně tyto skutečnosti přezkoumat s ohledem na to, že vede evidenci
daní a současně disponuje exekučními tituly.
Další rozdíl mezi stávajícím odvoláním a námitkou lze spatřovat v délce lhůty určené pro
možnost uplatnit tyto prostředky ochrany. Lhůta, ve které má dlužník právo proti exekučnímu
příkazu brojit, se prodlouží ze stávajících 15 na 30 dnů.
V rámci obecnějšího srovnání lze uvést, že nejčastějším způsobem vymáhání
soukromoprávních (ale i některých veřejnoprávních) pohledávek je vymáhání prostřednictvím
soudního exekutora, vůči jehož exekučnímu příkazu zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

- 509 exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, rovněž nepřipouští opravné prostředky.
K bodu 38

(§ 178 odst. 5 písm. f))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 39

(§ 180 odst. 2)

S ohledem na doplnění navrhované v § 71 odst. 1 je nutné provést i navazující změnu v § 180
odst. 2 tak, aby byla zohledněna i nově zaváděná možnost autorizace podání prostřednictvím
datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.
K bodu 40

(§ 180 odst. 3 písm. e))

Nový občanský zákoník zúžil stávající množinu cenných papírů na listinné cenné papíry. Z
důvodu právní jistoty se navrhuje doplnit zbývající formy cenných papírů vymezené v § 525 a
2413 nového občanského zákoníku – tj. zaknihované a imobilizované cenné papíry – do těch
ustanovení daňového řádu, která obsahují právní úpravu poplatnou všem formám cenných
papírů.
K bodu 41

(§ 180 odst. 3 písm. f))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 42

(§ 180 odst. 3 písm. g))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická změna zohledňující skutečnost, že pojem
„podnik“ nahrazuje nový občanský zákoník pojmem „obchodní závod“, shoduje-li se věcně
s novým vymezením obchodního závodu.
K bodu 43

(§ 180 odst. 6)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „právní úkon“ za pojem
„právní jednání“. Pokud jde o úkony procesní (zejména postup správce daně), termín „úkon“
zůstane zachován.
K bodu 44

(§ 185 odst. 1)

S účinností od 1. ledna 2013 umožňuje občanský soudní řád k vydobytí závazku patřícího do
společného jmění manželů postihnout i majetkové právo manžela povinného, které není
(podle judikatury Nejvyššího správního soudu) součástí společného jmění manželů. Aby
správce daně měl tutéž pravomoc na základě subsidiárního použití § 262a občanského
soudního řádu, navrhuje se doplnit, že i v případě, kdy je postižen majetek manžela dlužníka,
má tato osoba stejné postavení jako dlužník.
K bodu 45

(§ 185 odst. 3)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.

- 510 K bodu 46

(§ 185 odst. 4 a 5)

V novém odstavci 4 se navrhuje explicitně stanovit, že daňovou exekucí lze na rozdíl od
výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu postihnout rovněž věc ve vlastnictví
dlužníka jako dědice, která má podle nařízení zůstavitele přejít po smrti dlužníka na
svěřenského nástupce jako následného dědice a se kterou dlužník nemá právo nakládat.
Z úpravy problematiky svěřenského nástupnictví v novém občanském zákoníku (§ 1512 a
násl.) lze usuzovat, že zákaz zcizení takovéto věci by měl dopadat pouze na samotného
dědice, a není tudíž důvod, proč by se zákaz převodu měl vztahovat i na výkon rozhodnutí
orgánu veřejné moci. Zánik svěřenského nástupnictví nastane ex lege podle nového
ustanovení § 231 odst. 1 písm. c), a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o rozvrhu, které
se podle daňového řádu doručuje mimo jiné jak svěřenskému nástupci (viz § 230 odst. 2 písm.
d)), tak katastrálnímu úřadu nebo jinému veřejnému registru.
V návaznosti na nový občanský zákoník se v odstavci 5 navrhuje zásadu materiální publicity
údajů zapsaných ve veřejném seznamu nebo rejstříku promítnout rovněž do daňového řádu
v souvislosti s oznamovací povinností dlužníka.
K bodu 47

(§ 190 odst. 1)

Navrhovaná úprava souvisí se změnou, kterou přinese nový občanský zákoník, neboť ten již
nerozlišuje mezi smlouvou o běžném účtu a smlouvou o vkladovém účtu, jelikož vždy se
jedná o modifikaci smlouvy o běžném účtu. Stejná úprava se navrhuje i v občanském soudním
řádu (§ 303 odst. 1).
K bodu 48

(nadpis oddílu třetího hlavy páté)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 49

(§ 194 odst. 1)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 50

(§ 194 odst. 4)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 51

(§ 194 odst. 6)

Podle dosavadní úpravy může Ministerstvo financí stanovit podmínky postupu při
elektronické dražbě vyhláškou. Podzákonným právním předpisem však nelze vyloučit či
modifikovat zákonná ustanovení týkající se dražby a normativní zakotvení postupu při
elektronické dražbě prostřednictvím vyhlášky se proto jeví jako nevhodné. S ohledem na
efektivitu elektronických dražeb a jejich přínos pro správce daně i samotného dlužníka, jemuž
se zvyšuje šance na větší výtěžnost prodeje, se navrhuje současnou právní úpravu upravit tak,
aby specifika elektronické dražby byla zakotvena v zákoně. Nikoli však za cenu kazuistického
popisu technického postupu. Úkolem zákonné úpravy by mělo být pouze vytýčení základních
normativních mantinelů a odchylek proti obecné dražbě. Možnost konat dražbu elektronicky
není v právním řádu novinkou, neboť obdobná koncepce je součástí občanského soudního
řádu (srov. § 330a a 336o).

- 511 K bodu 52

(§ 194a)

V navrhovaném ustanovení odstavce 1 se stanoví povinnost správce daně provádět
elektronickou dražbu, pokud je k jejímu provádění technicky vybaven. Návrh zohledňuje
skutečnost, že ne každý správce daně bude disponovat potřebným technickým zabezpečením.
Obdobnou konstrukci lze nalézt v daňovém řádu v případě daňové informační schránky (srov.
§ 69). Splní-li správce daně podmínku technické vybavenosti pro provádění elektronických
dražeb, bude moci dražit pouze elektronicky. Dlužník tak bude mít jistotu, že správce daně
nebude moci volit, a že tak jeho majetek bude dražen efektivnějším způsobem. Lze s jistotou
předpokládat, že návrh bude mít příznivý dopad i na státní rozpočet, a to přímý (v podobě
vyšší úhrady nedoplatku) a nepřímý - v podobě zefektivnění práce úředních osob, či
umožnění konání elektronické dražby i obcím a jiným správcům daně, kterým v současné
době brání v konání dražeb vyšší náročnost na lidské zdroje či nároky na místo konání dražby.
V souladu s navrhovaným odstavcem 2 je správce daně povinen způsobem umožňující
dálkový přístup (tedy prostřednictvím internetu) zveřejnit, že je technicky vybaven pro
realizaci elektronických dražeb. Tuto informaci by měl zveřejnit správce daně, který je
technicky vybaven, nikoli správce daně, který technicky vybaven není. Současně správce
daně musí zveřejnit podmínky a postup pro provádění elektronické dražby. Půjde převážně o
technické a metodické pokyny, jak má být postupováváno ze strany osob zúčastněných na
dražbě.
Vzhledem k významné podobnosti institutu elektronické dražby s institutem dražby není
vhodná samostatná a komplexní zákonná úprava pro elektronické dražby. Jako vhodnější se
jeví využít obecných postupů pro dražbu s tím, že v určitých případech je nezbytná odchylka.
V některých případech explicitně zakotvená v normativním textu, v jiných případech
vyplývající z povahy věci. Odstavec 3 proto umožňuje přiměřené použití ustanovení o dražbě.
„Přiměřená“ aplikace totiž umožňuje, aby se nepoužila ta ustanovení, která z povahy věci
ztrácí u elektronické dražby smysl (např. ustanovení o protokolaci, postupu při licitaci).
K bodu 53

(§ 195 odst. 2 písm. a))

Navrhuje se modifikace stávajícího písmene a) tak, aby úprava zohledňovala specifika
elektronické dražby týkající se časového rámce. Úprava ohledně místa konání, které je z
povahy věci poplatná pouze dražbě, se přesouvá do nového písmene b).
K bodu 54

(§ 195 odst. 2 písm. b))

K úpravě, která byla do nového písmene b) přesunuta ze stávajícího písmene a) z důvodu
lepší čitelnosti, se v zájmu právní jistoty navrhuje doplnit její použitelnost pouze u
„klasických“ dražeb, nikoli dražby elektronické.
K bodu 55

(§ 195 odst. 4)

Navrhuje se, aby dražební vyhláška pro elektronickou dražbu obsahovala adresu internetové
stránky, kde se bude konkrétní elektronická dražba provádět, a také adresu, kde budou
zveřejněny podmínky a postup pro její provádění (což je současně podmínka pro zavedení
elektronické dražby). Z povahy věci tak půjde o dvě samostatné internetové adresy. Podmínky
a postup pro provádění elektronické dražby budou zveřejněny obecně, což vyplývá i z
navrhovaného § 194a odst. 2 písm. b). Skutečnost, že odkaz na příslušné internetové stránky
bude uveden v dražební vyhlášce, má za cíl zajistit lepší informovanost dotčených osob.
Naopak adresa internetové stránky, na které se bude dražba provádět, bude vždy specifická
pro tu kterou elektronickou dražbu.
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(§ 195 odst. 5)

Navrhuje se vypuštění opravného prostředku proti dražební vyhlášce z důvodu souladu s
občanským soudním řádem (ve znění zákona č. 396/2012 Sb.). Jeho změnu odůvodnil
zákonodárce zrychlením řízení, což je poplatné i daňové exekuci. Primárním účelem dražební
vyhlášky je obeznámení veřejnosti s předmětem dražby a časem a místem jejího konání.
Dražební vyhláška svou povahou nezasahuje do práv dlužníka i jiných osob takovou měrou,
že by bylo nutné připouštět v dané věci odvolání s devolutivním účinkem. V aplikační praxi
se odvolání jeví jako zbytečně zatěžující prostředek, který bývá zneužíván spíše k obstrukcím.
Vyloučení odvolání však neznamená, že dlužník nebude mít žádný prostředek ochrany. Proti
dražební vyhlášce bude dlužník moci brojit prostřednictvím námitky (§ 159 daňového řádu).
V návaznosti na vypuštění možnosti odvolat se proti dražební vyhlášce se navrhuje úprava
pravomoci správce daně zrušit konání dražby. Důvodem ke zrušení konání dražby ex offo
může být například neukončené řízení ve věci vyloučení majetku z daňové exekuce podle
§ 179 daňového řádu.
K bodu 57

(§ 196 odst. 1 písm. c))

Navrhovaná úprava reaguje na úpravu nového občanského zákoníku. Shodně
s předpokládanou úpravou občanského soudního řádu se navrhuje doplnit, že dražební
vyhláška se bude doručovat rovněž osobě, která má k předmětu dražby zřízen tzv.
„výměnek“, a osobě s výhradou zpětné koupě, jsou-li tyto osoby správci daně známy.
Důvodem pro explicitní zakotvení výměnku je skutečnost, že výměnek je právem, které může
být podle nového občanského zákoníku (§ 2707 a násl.) spojeno s předmětem dražby, aniž by
se jednalo o věcné právo zapisované do veřejného seznamu, a proto je nutné jej explicitně
uvést. Důvodem pro doručování dražební vyhlášky také osobě s výhradou zpětné koupě je
skutečnost, že tato osoba přijetím návrhu změn občanského soudního řádu nově získá právo
přednostního příklepu při dražbě stejně jako osoba s předkupním právem (byť toto právo zná
již současná úprava občanského zákoníku jako právo zpětné koupě). Přijetím navrhované
úpravy tak dojde k sesouladění s navrhovanou úpravou občanského soudního řádu. V návrhu
se také promítá úprava nového občanského zákoníku, který ze stávajícího nájemního práva
oddělil právo užívací spojené s právem požívacím, tj. pachtovní právo, které má mít pro jeho
hospodářský význam samostatnou právní úpravu.
K bodu 58

(§ 196 odst. 2 písm. a))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 59

(§ 196 odst. 3)

Navrhuje se vypustit povinnost zveřejnit dražební vyhlášku prostřednictvím katastru
nemovitostí, popř. jiného veřejného registru. Takové opatření bylo potřebné v minulosti, kdy
rozšíření informace o dražbě bylo možné pouze materiálními úředními deskami. V
současnosti je však úřední deska správce daně přístupná v elektronické podobě dálkovým
přístupem, a tudíž není nutné využívat úřední desky katastrálních, popř. jiných úřadů.
Předmětná úprava byla provedena též v občanském soudním řádu. Z důvodu jednoznačnosti,
zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým občanským zákoníkem se
dále navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem „nemovitá věc“.
K bodu 60

(§ 197 odst. 1)

Navrhuje se, aby právo přednostního příklepu při stejném podání měla rovněž osoba s právem
výhrady zpětné koupě, která prokáže správci daně toto právo, a to z důvodu sesouladění
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předkupního práva a výhrady zpětné koupě byla stanovena v dražební vyhlášce. Podle
současné právní úpravy je možné předkupní právo prokázat až do zahájení dražby. Ve stejné
lhůtě však musí správce daně o prokázání předkupního práva rozhodnout. Takováto
konstrukce se nejeví jako vhodná, zvláště pak pro elektronické dražby. Správci daně musí být
dán určitý minimální prostor pro rozhodnutí, aniž by muselo dojít k odkladu dražby.
Z důvodu právní jistoty se dále navrhuje úpravu odstavce doplnit tak, aby bylo jednoznačně
seznatelné, že v důsledku změny vlastníka předmětu dražby nezanikají zákonná předkupní
práva, byť nezanikají ani za současné právní úpravy. Příkladem je například předkupní právo
spoluvlastníka předmětu dražby. Navrhovaná úprava daňového řádu současně dala přednost
obecné univerzální úpravě a nevyjmenovává jednotlivé případy zákonného předkupního práva
– podle nového občanského zákoníku je zákonným předkupním právem např. právo
stavebníka (tj. osoby, jíž svědčí právo stavby) k pozemku, právo vlastníka pozemku k právu
stavby (§ 1254), právo vlastníka pozemku ke stavbě umístěné na jeho pozemku a právo
vlastníka stavby k pozemku, na kterém je jeho stavba umístěna (§ 3056).
K bodu 61

(§ 198 odst. 2 písm. a))

Navrhovaná změna souvisí s úpravou § 197 odst. 1. Daňový exekutor před zahájením licitace
bude oznamovat také skutečnost, zda byla prokázána uplatněná výhrada zpětné koupě. Úprava
práva výhrady zpětné koupě se navrhuje k doplnění rovněž do občanského soudního řádu (§
336i odst. 2).
K bodu 62

(§ 198 odst. 2 písm. d))

K modifikaci úpravy písmene d) dochází v důsledku úpravy § 195 odst. 5, kde se navrhuje
vypuštění možnosti odvolání proti dražební vyhlášce. Ke změně údajů uvedených v dražební
vyhlášce může nicméně dojít i jinak (např. na základě námitky). Výslovné zmínění uplatnění
dalších práv a závad je pak nadbytečné, neboť také práva a závady spojené s předmětem
dražby jsou údaji uvedenými v dražební vyhlášce.
K bodu 63

(§ 199 odst. 4)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 64

(§ 199 odst. 6)

Navrhuje se přiznat právo přednostního příklepu při stejném podání v souladu s navrhovanou
úpravou občanského soudního řádu (§ 336j odst. 1) také osobě s výhradou zpětné koupě.
Nově se doplňuje se pravidlo, díky němuž bude možné jednoznačně rozhodnout, komu bude
příklep udělen, učiní-li stejné podání dvě a více osob. Uvedená pravidla platí i v případě
elektronické dražby s výjimkou určení vydražitele losem (situace, kdy nelze určit, který
dražitel učinil dražební podání jako první, nemůže v případě elektronické dražby nastat).
K bodu 65

(§ 203 odst. 2)

Navrhovaná úprava daňového řádu reaguje na nové vymezení movité věci novým občanským
zákoníkem (§ 489 a násl.). Za movitou věc budou nově považovány nejen hmotné věci, které
nejsou nemovitou věcí, ale i práva, pokud zákon nestanoví, že se jedná o věc nemovitou, jako
tomu je např. u práva stavby. Aby mohly být zachovány stávající podskupiny nově chápaného
pojmu movitých věcí, pro které daňový řád stanoví vzhledem k jejich povaze různý postup
pro jejich zpeněžení, navrhuje se jednoduchá úprava, která je totožná s úpravou navrhovanou
v občanském soudním řádu.

- 514 Pokud jde o zvířata, která byla § 494 nového občanského zákoníku vyřazena z kategorie věcí,
stanoví se stejným ustanovením nového občanského zákoníku, že ustanovení o věcech se na
živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Ustanovení
daňového řádu týkající se daňové exekuce hmotných movitých věcí tak lze na zvířata přímo
aplikovat, v důsledku čehož není třeba provádět do textu daňového řádu z tohoto důvodu
zvláštní legislativní zásah.
K bodu 66

(§ 203 odst. 3)

Obdobně jako u § 44 odst. 2 se navrhuje k vypuštění úprava převzatá ze stávajícího
občanského zákoníku, podle níž se rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo
podnikání podnikatele, který je osobou fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro
obě kategorie podnikatelů bude používat institut sídla. U podnikající fyzické osoby to může
být buď hlavní obchodní závod, nebo bydliště.
K bodu 67

(§ 204 odst. 2)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „právní úkon“ za pojem
„právní jednání“. Pokud jde o úkony procesní (zejména postup správce daně), termín „úkon“
zůstane zachován.
K bodu 68

(§ 206 odst. 3)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 69

(§ 206 odst. 5)

Dosavadní právní úprava umožňuje odebrání věcí patřících dlužníkovi, které jsou v držení
osoby odlišné od dlužníka, pouze v případě, kdy je tato osoba dobrovolně odevzdá daňovému
exekutorovi. Zákon nestanoví explicitně povinnost tyto věci odevzdat, tudíž splnění této
povinnosti nelze v praxi vynucovat, což má negativní dopad na sanaci pohledávky státu vůči
dlužníkovi. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby zákon explicitně stanovil osobě, která má v
držení věci dlužníka, povinnost tyto věci odevzdat daňovému exekutorovi. Z toho implicitně
vyplývá i povinnost daňového exekutora odevzdané věci převzít. Osoba, od které daňový
exekutor věci odebere, může v souladu s § 62 odst. 5 požádat o předání protokolu z tohoto
jednání, jehož součástí bude v souladu s § 208 soupis věcí, které u ní byly sepsány.
K bodu 70

(§ 211 odst. 2)

Vzhledem ke skutečnosti, že u elektronické dražby nelze z povahy věci uhradit nejvyšší
podání ihned po udělení příklepu, navrhuje se lhůta delší. Její konkrétní délku stanoví správce
daně dražební vyhláškou s tím, že nesmí překročit hranici 10 dnů navrhovanou ve shodě s
úpravou občanského soudního řádu.
K bodu 71

(§ 211 odst. 3)

Navrhuje se doplnění právní úpravy o řešení situace, kdy vydražitel nepřevezme vydraženou
věc. Pro tyto případy by se měla přiměřeným způsobem aplikovat obecná úprava řešící
případy, kdy dojde k nevyzvednutí zapůjčených nebo zajištěných věcí. Ta předpokládá, že
správce daně vydá výzvu k převzetí věci a pokud na ni nebude reagováno, může rozhodnout o
propadnutí dané věci státu.

- 515 K bodu 72

(§ 211 odst. 5)

Navrhovaná úprava reaguje na úpravu nového občanského zákoníku, podle kterého by užívací
právo spojené s právem požívacím mělo mít samostatnou právní úpravu jako právo pachtovní,
a to pro jeho hospodářský význam, jako tomu bylo před rokem 1950, byť pro vedení
exekučního řízení se jedná o změnu nevýznamnou. Obdobné doplnění je realizováno rovněž
v připravované novele občanského soudního řádu v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva. Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů
s novým občanským zákoníkem se rovněž navrhuje terminologická záměna pojmu
„nemovitost“ za pojem „nemovitá věc“.
K bodu 73

(§ 213 odst. 3)

Navrhuje se, aby se věci kulturní hodnoty vymezené v § 213 odst. 1, obdobně jako je tomu u
přímého prodeje, nabízely i při prodeji v dražbě minimálně za cenu ve výši zjištěné ceny, a to
i v případě opakovaných dražeb. O tyto věci je obecně zájem, a není tedy důvod ke snižování
výtěžku dražby v neprospěch státu (potažmo dlužníka).
K bodu 74

(§ 216 odst. 3)

Nový občanský zákoník zúžil stávající množinu cenných papírů na listinné cenné papíry. Z
důvodu právní jistoty se navrhuje doplnit zbývající formy cenných papírů vymezené v § 525 a
2413 nového občanského zákoníku – tj. zaknihované a imobilizované cenné papíry – do těch
ustanovení daňového řádu, která obsahují právní úpravu poplatnou všem formám cenných
papírů.
K bodu 75

(nadpis nad § 218)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“ ve skupinovém nadpisu.
K bodu 76

(§ 218)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 77

(§ 219 odst. 1)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“. Dále se navrhuje terminologická záměna pojmu „právní úkon“ za pojem
„právní jednání“. Pokud jde o úkony procesní (zejména postup správce daně), termín „úkon“
zůstane zachován.
K bodu 78

(§ 219 odst. 2)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 79

(§ 221 odst. 1)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
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(§ 221 odst. 1)

Navrhuje se, aby práva a závady uvedené v novém ustanovení § 231 odst. 1 písm. c), tj.
veškerá práva a závady s výjimkou práv a závad podle písm. a) a b), nebyly předmětem
ocenění znalcem, neboť nově budou zanikat ze zákona bez dalšího ke dni právní moci
rozhodnutí o rozvrhu. Zanikat ze zákona budou rovněž podle navrhované úpravy občanského
soudního řádu (§ 336l odst. 5).
K bodu 81

(§ 221 odst. 1, 2, 3 písm. a), 4 a 5)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 82

(§ 221 odst. 3 písm. b) a 4)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 83

(§ 221 odst. 5)

V § 221 odst. 1 se navrhuje, aby práva a závady uvedené v novém ustanovení § 231 odst. 1
písm. c), tj. veškerá práva a závady s výjimkou práv a závad podle písm. a) a b), nebyly
předmětem ocenění znalcem, neboť nově budou zanikat ze zákona bez dalšího ke dni právní
moci rozhodnutí o rozvrhu. Zanikat ze zákona budou rovněž podle navrhované úpravy
občanského soudního řádu (§ 336l odst. 5). Z tohoto důvodu je rovněž nadbytečné, aby
osobám, pro něž tato práva a závady váznou na nemovité věci, bylo doručováno rozhodnutí o
výsledné ceně.
K bodu 84

(§ 222 odst. 1,4 a 5)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 85

(§ 225 odst. 2 a 4)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 86

(§ 225 odst. 3)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „nemovitost“ za pojem
„nemovitá věc“.
K bodu 87

(§ 228 odst. 2)

Navrhovaná úprava reaguje na úpravu nového občanského zákoníku, který ze stávajícího
nájemního práva oddělil právo užívací spojené s právem požívacím, tj. pachtovní právo, které
má mít pro jeho hospodářský význam samostatnou právní úpravu. Úprava rovněž reaguje na
právní zakotvení výměnku v novém občanském zákoníku (§ 2707 a násl.), jelikož výměnek
nemusí mít vždy charakter věcného břemene zapisovaného do veřejného seznamu, a proto je
nutné jej explicitně uvést. Z nových práv, která přináší nový občanský zákoník, se bude
oceňovat pouze výměnek v souladu s § 221 odst. 1 daňového řádu. Bude se tak jednat o
právo, za které bude moci být poskytnuta náhrada v závislosti na výši výtěžku z dražby, a to
osobě, které toto právo svědčí, nebo vydražiteli, v souladu s daňovým řádem (§ 228 až 231).
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(§ 229 odst. 2 písm. e))

Navrhovaná úprava reaguje na úpravu nového občanského zákoníku, podle kterého by užívací
právo spojené s právem požívacím mělo mít samostatnou právní úpravu jako právo pachtovní,
a to pro jeho hospodářský význam, jako tomu bylo před rokem 1950, byť pro vedení
exekučního řízení se jedná o změnu nevýznamnou. Obdobné doplnění je realizováno rovněž
v připravované novele občanského soudního řádu v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva.
K bodu 89

(§ 229 odst. 2 písm. f))

Další závadou, která může váznout na předmětu dražby a za kterou bude moci být vyplacena
náhrada podle daňového řádu, je výměnek, který nový občanský zákoník definuje v § 2707 a
násl. Jelikož ne vždy má výměnek charakter věcného břemene zapisovaného do veřejného
seznamu, navrhuje se doplnit úprava pořadí pro výměnek. Dnem rozhodným pro určení
pořadí náhrady za výměnek (ať už bude vyplacena osobě, které toto právo svědčí, nebo
vydražiteli), bude den vzniku výměnku.
K bodu 90

(§ 230 odst. 1)

V návaznosti na navrhovanou úpravu § 231 odst. 1 písm. c) se navrhuje doplnit povinnost
správce daně deklarovat v rozhodnutí o rozvrhu osud všech práv a závad, tj. i těch, které nově
upravuje nový občanský zákoník, která jsou správci daně známa. I neuvedená práva a závady
zanikají (§ 231 odst. 1). V návrhu se také promítá nová úprava nového občanského zákoníku,
který ze stávajícího nájemního práva oddělil právo užívací spojené s právem požívacím, tj.
pachtovní právo, které má mít pro jeho hospodářský význam samostatnou právní úpravu.
K bodu 91

(§ 230 odst. 3)

Navrhovaná úprava reaguje na úpravu nového občanského zákoníku, který ze stávajícího
nájemního práva oddělil právo užívací spojené s právem požívacím, tj. pachtovní právo, které
má mít pro jeho hospodářský význam samostatnou právní úpravu, a také na jeho právní
zakotvení výměnku (§ 2707 a násl.), který vždy nemusí mít charakter věcného břemene
zapisovaného do veřejného seznamu, a proto je nutné jej explicitně uvést.
K bodu 92

(§ 231 odst. 1 písm. b))

Navrhovaná úprava reaguje na úpravu nového občanského zákoníku, který ze stávajícího
nájemního práva oddělil právo užívací spojené s právem požívacím, tj. pachtovní právo, které
má mít pro jeho hospodářský význam samostatnou právní úpravu, a také na jeho právní
zakotvení výměnku (§ 2707 a násl.), který nemusí mít charakter věcného břemene
zapisovaného do veřejného seznamu.
K bodu 93

(§ 231 odst. 1 písm. c))

Navrhuje se, aby práva, neuvedená v písmeni a) a b), nově specifikovaná novým občanským
zákoníkem (např. výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího
kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí
zástavní právo, budoucí výměnek, svěřenské nástupnictví) zanikala právní mocí rozhodnutí o
rozvrhu. Tato práva budou v důsledku dražby zanikat i podle navrhované úpravy občanského
soudního řádu (§ 336l odst. 5).
K bodu 94

(§ 231 odst. 2)

Navrhuje se úprava obdobná úpravě navrhované v občanském soudním řádu (§ 336l odst. 5),
která respektuje specifika zemědělského pachtu, který upravuje nový občanský zákoník. Na
rozdíl od navrhované úpravy občanského soudního řádu se z důvodu právní jistoty navrhuje
jednoznačné označení pachtovního roku, s jehož uplynutím zemědělský pacht zaniká.
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(§ 234 odst. 1 a 2)

Navrhuje se vypustit úprava odstavce 1 a 2 pro nadbytečnost. Obě ustanovení cílí na situaci,
kdy daňový zákon stanoví, že plátce daně bude mít zákonem stanovenu povinnost podat
hlášení a vyúčtování o svém postupu při vybírání nebo sražení daně vybírané srážkou. K tomu
dochází pouze v případě pojistného na důchodové spoření, kde je ovšem obsažena úprava
speciální, která využití úpravy obsažené ve zmíněných odstavcích vylučuje. De lege ferenda
se sice předpokládá rozšíření případů, kdy bude podáváno hlášení a vyúčtování, avšak opět
formou komplexní speciální úpravy. Daná ustanovení jsou tedy svou koncepcí překonaná a ve
výsledku působí spíše matoucím dojmem. Z důvodu právní jistoty a lepší orientace se jeví
jako nejvhodnější jejich vypuštění.
K bodu 96

(§ 238)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy budou v rámci hlavy VII vytvořeny dva díly
(„Právní nástupnictví“ a „Vztah k insolvenčnímu řízení“).
K bodu 97

(§ 238 odst. 4)

Dosavadní právní úprava daňového řádu nekoresponduje s právní úpravou živnostenského
zákona, který upravuje možnost živnostenského úřadu zrušit živnostenské oprávnění
podnikatele, který neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. Vzhledem k tomu, že zde
není relevantní podklad, na jehož základě by mohl živnostenský úřad přijmout opatření
spočívající ve zrušení živnostenského oprávnění podnikatele na návrh správce daně pouze
proto, že podnikatel nepodniká déle než 3, ale zároveň méně než 4 roky, navrhuje se
sjednocení rozhodné doby na 4 roky.
K bodu 98

(§ 239)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy stávající skupinový nadpis „Přechod daňové
povinnosti“ je nahrazen nadpisy jednotlivých paragrafů.
K bodu 99

(§ 239)

Navrhuje se vypuštění odstavců 2 až 7, neboť jimi upravovanou problematiku nově s ohledem
na úpravu nového občanského zákoníku řeší navrhovaná ustanovení § 239a až 239d. Stávající
odstavec 1 zůstává zachován jako obecné pravidlo pro přechod daňové povinnosti, a to jak
v případě fyzických, tak právnických osob.
K bodu 100

(§ 239a až 239d)

K § 239a: Navrhované znění odstavce 1 reaguje na úpravu dědění v novém občanském
zákoníku. Podle ustanovení § 1479 nového občanského zákoníku vzniká dědické právo
(tj. právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní) již smrtí zůstavitele, přičemž nabytí
dědictví musí být podle § 1670, resp. § 1690 nového občanského zákoníku deklaratorně
potvrzeno soudem (podle návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních se bude jednat o
rozhodnutí soudu o dědictví). Tato konstrukce se tak neliší od úpravy dědického práva ve
stávajícím občanském zákoníku. Práva a povinnosti zůstavitele vzniklé do dne jeho smrti tak
přecházejí již smrtí zůstavitele na dědice, zatímco práva a povinnosti, které vznikají
v souvislosti s pozůstalostí v období mezi smrtí zůstavitele a dnem právní moci rozhodnutí
soudu o dědictví, již vznikají přímo (potenciálnímu) dědici. Tato konstrukce se v oblasti
správy daní jeví jako komplikovaná, neboť je účelnější spojit okamžik přechodu daňových
povinností zůstavitele na dědice až s okamžikem, kdy je totožnost oprávněného dědice na
jisto postavena a tento je také schopen se uplatnění svých daňových práv a plnění svých
daňových povinností reálně ujmout. Současně je vhodné posuzovat daňové povinnosti
zůstavitele až do potvrzení nabytí dědictví odděleně od vlastních daňových povinností dědice
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totožnost dědice je najisto postavena až potvrzením nabytí dědictví, musela by se daňová
povinnost zůstavitele a vlastní daňová povinnost dědice vzniklá v uvedeném období zpětně
přehodnocovat ve svém celku, což může vést k řadě praktických obtíží. Ve správě daní se
proto navrhuje zvolit odlišné řešení, podle něhož daňová povinnost, která zůstaviteli vznikla
do dne jeho smrti, nepřechází na dědice smrtí zůstavitele, ale až pravomocným rozhodnutím
soudu o dědictví. Totéž by pak mělo platit i o daňové povinnosti vzniklé na účet pozůstalosti
v období mezi smrtí zůstavitele a potvrzením nabytí dědictví.
Podmínkou realizovatelnosti této koncepce je stanovení obecného principu, podle něhož se při
správě daní na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil až do dne předcházejícího
dni skončení řízení o pozůstalosti. Tento princip, stanovený v navrženém § 239a odst. 1,
zavádí pro daňové účely právní fikci „prodloužení života“ zůstavitele až do skončení řízení o
pozůstalosti, tedy do okamžiku, kdy se zůstavitelových práv a povinností fakticky ujme
potvrzený dědic. Uvedená fikce dopadá na veškeré právní skutečnosti soukromého i
veřejného práva, které mohou být relevantní pro správu daní. Nejedná se tedy pouze o daňová
práva a povinnosti, ale například také o právní skutečnosti soukromého práva, na které daňová
práva a povinnosti (především z oblasti daňového práva hmotného) navazují. Z povahy věci
půjde především o skutečnosti majetkoprávní povahy – z uvedené právní fikce vyplývá, že
pro účely správy daní se na zůstavitele hledí zejména tak, jako by mu nadále svědčila jeho
někdejší majetková práva a nadále byl účastníkem svých někdejších smluvních vztahů.
Z pohledu správy daní tak zůstavitel svých někdejších práv a povinností pozbývá až
skončením řízení o pozůstalosti. Současně je pro účely správy daní třeba na všechna
soukromoprávní a veřejnoprávní práva a povinnosti, které existují, vznikají a zanikají na účet
pozůstalosti v období mezi smrtí zůstavitele a skončením řízení o pozůstalosti, hledět, jako by
existovaly, vznikaly a zanikaly zůstaviteli.
Předmětná právní fikce je však striktně omezena pouze na účel správy daní, tj. na jejím
základě nedochází k žádnému zásahu do jiných než daňových práv a povinností, tj. v souladu
s obecnou úpravou občanského zákoníku tato jiná než daňová práva a povinnosti v období
mezi smrtí zůstavitele a skončením řízení o pozůstalosti již náleží dědici (byť dosud
nepotvrzenému).
Podle odstavce 2 se daňovou povinností zůstavitele pro účely správy daní rozumí daňová
povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.
S ohledem na právní fikci „prodloužení života“ zůstavitele je daňová povinnost zůstavitele
tvořena jak jeho daňovou povinností vzniklou do jeho smrti (tedy objektivně vzniklou
zůstaviteli ještě za jeho života), tak daňovou povinností vzniklou v období mezi smrtí
zůstavitele a skončením řízení o pozůstalosti (tedy vzniklou zůstaviteli pouze na základě
právní fikce, neboť zůstavitel v dané době již nežije). Věcným důvodem je skutečnost, že jde
o daňovou povinnost podmíněnou činností zůstavitele za jeho života, jím založenými
právními vztahy nebo právním jednáním osoby spravující pozůstalost. Hovoří-li proto zákon
o daňové povinnosti zůstavitele, vztahuje se dané ustanovení na daňové povinnosti vzniklé
v obou uvedených časových periodách.
Na základě odstavce 3 daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice (pravomocným)
rozhodnutím soudu o dědictví. Tímto rozhodnutím získá dědic postavení daňového subjektu
namísto zůstavitele. To znamená, že disponuje stejnými procesními právy a vztahují se na něj
stejné povinnosti, jaké by se vztahovaly na zůstavitele. Pokud se rozhodne změnit daňovou
povinnost zůstavitele, jedná již vlastním jménem, tj. podání (tvrzení) opatří svým podpisem,
to však musí mít identifikační údaje zůstavitele (tj. jméno zůstavitele, rodné číslo, případně
jeho DIČ), neboť daňová povinnost zůstavitele stále zůstává na jeho osobním daňovém účtu,
neboť nedochází ke sloučení osobního daňového účtu zůstavitele a osobního daňového účtu
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nebo již existujícího vlastního osobního daňového účtu dědice. Pokračuje-li dědic v podnikání
po zůstaviteli, jedná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví vlastním jménem na
svůj účet, tj. obdobně, jako by začal podnikat. Daňové tvrzení za rok, ve kterém došlo
k potvrzení nabytí dědictví, podává v řádném termínu za celé zdaňovací období, neboť se
uplatní obecná úprava. Pokud jde o daňové povinnosti, které vznikly v souvislosti
s pozůstalostí v období mezi smrtí zůstavitele a dnem rozhodnutí o dědictví, také tyto
povinnosti přejdou na dědice až právní mocí rozhodnutí soudu o dědictví, neboť podle
navrženého ustanovení § 239a odst. 1 a 2 se na ně hledí tak, jako by vznikly zůstaviteli.
V odstavci 4 se navrhuje zhojit nedostatek stávající úpravy daňového řádu, dle které (na rozdíl
od úpravy předchozího zákona o správě daní a poplatků) uplatnění daňové pohledávky vůči
zůstaviteli v rámci řízení o pozůstalosti nemá vliv na běh lhůty pro placení daně. Jelikož se
nově podle daňového řádu jedná o lhůtu prekluzivní a vzhledem k tomu, že řízení o
pozůstalosti může trvat delší dobu, jeví se jako nezbytné u nedoplatků vzniklých před smrtí
zůstavitele upravit stavění lhůty pro placení daně. Správci daně totiž smrtí zůstavitele vzniká
faktická překážka pro to, aby mohl realizovat vymáhání daní, a může se tak stávat, že stát
(zejména u starších nedoplatků) ne vlastní vinou nestihne v prekluzivní lhůtě daň či její část
zinkasovat. Navrhuje se, že lhůta nepoběží po dobu ode dne smrti zůstavitele do dne skončení
řízení o pozůstalosti, což může být současně den právní moci rozhodnutí o dědictví, nebo den
nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení o pozůstalosti nebo den právní moci
rozvrhového usnesení, byla-li nařízena likvidace pozůstalosti, a to bez ohledu na způsob
uplatnění daňových pohledávek v rámci řízení o pozůstalosti. Totéž bude platit i pro
pohledávky vzniklé v důsledku daňových povinností zůstavitele v období mezi jeho smrtí
a skončením řízení o pozůstalosti, neboť za situace, kdy se tyto pohledávky považují
v důsledku právní fikce za pohledávky vůči zůstaviteli, je jejich situace do značné míry
obdobná jako v případě pohledávek vůči zůstaviteli, které vznikly do jeho smrti.
K § 239b: Odstavec 1 normuje postavení osoby spravující pozůstalost obdobně jako stávající
rušený odstavec 4 § 239. Platí tak, že v období mezi smrtí zůstavitele a ukončením řízení o
pozůstalosti plní daňové povinnosti zůstavitele osoba spravující pozůstalost, a to vlastním
jménem na účet pozůstalosti. Osoba spravující pozůstalost tedy nejedná obdobně jako
zástupce jménem jiné osoby. To znamená, že tvrzení opatří nejen svým podpisem, ale i svými
identifikačními údaji (tj. jméno, rodné číslo, případně daňové identifikační číslo). Vzhledem
k tomu, že ale nejedná na svůj účet, nýbrž na účet pozůstalosti, je nutné v tvrzení rovněž
uvést, k čí pozůstalosti se toto tvrzení váže. Toho lze docílit tím, že současně uvede i
identifikační údaje zůstavitele. Daňová povinnost zůstavitele stále zůstává na jeho osobním
daňovém účtu, i kdyby osoba spravující pozůstalost byla podnikatelem se svým osobním
daňovým účtem. Povinnosti osoby spravující pozůstalost může plnit s ohledem na § 203
návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních také tzv. likvidační správce, o němž návrh
zákona o zvláštních řízeních soudních stanoví: „Likvidační správce jedná při výkonu funkce
svým jménem na účet pozůstalosti. Označuje se způsobem, z něhož musí být zřejmé, že jedná
jako likvidační správce a kterého zůstavitele se týká jím spravovaná likvidační podstata.“
Podle nového občanského zákoníku (§ 1678) se správou pozůstalosti rozumí její prostá
správa, která v sobě zahrnuje i úhradu dluhů (tj. i neuhrazenou daň), související s její běžnou
správou. Z toho lze dovodit, že plnění daňových povinností zůstavitele by mělo být
realizováno osobou spravující pozůstalost i v rovině platební. Případná korekce daňových
povinností v nalézací rovině nebo povinnost úhrady daně přejde rozhodnutím o dědictví
na dědice. Rozsah dědicovy povinnosti k úhradě daňové povinnosti zůstavitele bude odviset
od skutečnosti, zda uplatnil nebo neuplatnil výhradu soupisu. V prvém případě na dědice
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hradit veškeré dluhy zůstavitele v plném rozsahu.
V případě, že je více osob spravujících pozůstalost (srov. § 1677 nového občanského
zákoníku), dopadá daňová povinnost zůstavitele na tyto osoby společně a nerozdílně. Jde tedy
o solidární povinnost těchto osob, která se fakticky projeví zejména při plnění procesních
povinností (povinnost podat daňové tvrzení apod.). Správce daně při zjištění, že ze strany
osob spravujících pozůstalost nebyla splněna určitá povinnost (např. povinnost podat daňové
tvrzení), bude mít možnost výzvou vyžadovat splnění povinnosti po kterékoli z těchto osob.
Nebude tedy zapotřebí, aby oslovoval každou tuto osobu samostatně. Z hlediska majetkové
odpovědnosti platí obecné pravidlo, že tyto osoby jednají na účet pozůstalosti.
S ohledem na skutečnost, že v důsledku právní fikce, podle níž daňová povinnost zůstavitele
zahrnuje též povinnosti, které vznikly od smrti zůstavitele do skončení řízení o pozůstalosti,
nelze počínaje smrtí zůstavitele jednoznačně určit místní příslušnost správce daně podle
obecných pravidel. V novém odstavci 3 se proto navrhuje ponechat stávající úpravu, podle níž
se smrtí zůstavitele nemění příslušnost správce daně k výkonu správy daní, a to po dobu, kdy
příslušnou daňovou povinnost plní osoba spravující pozůstalost (tedy do ukončení řízení o
pozůstalosti). Tím je otázka místní příslušnosti postavena najisto.
Navržené odstavce 4 a 5 řeší problematiku podávání daňových tvrzení osobou spravující
pozůstalost. Řádná i dodatečná daňová tvrzení v případě daňových povinností zůstavitele
bude podávat osoba spravující pozůstalost (osoba spravující pozůstalost tak bude činit
v období, kdy vykonává správu pozůstalosti). Osoba spravující pozůstalost bude řádná
i dodatečná daňová tvrzení podávat za celé zdaňovací období, či jeho část, ve standardních
lhůtách stanovených daňovým řádem nebo jinými daňovými zákony, a to za všechna
zdaňovací období (případně na všechna zdaňovací období), která uplynou ode dne smrti
zůstavitele až do dne předcházejícímu dni skončení řízení o pozůstalosti. Případně může
osoba spravující pozůstalost podat i dodatečná daňová tvrzení za zdaňovací období, která
uplynula do smrti zůstavitele. Z povahy věci je třeba dovodit, že v rámci zdaňovacího období,
ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, bude řádné daňové tvrzení podávat osoba spravující
pozůstalost pouze za jeho část, za kterou nebylo podáno daňové tvrzení podle odstavce 4.
Povinnost tvrdit daň má osoba spravující pozůstalost plnit nejen v případě pokračování
v živnosti zůstavitele po jeho smrti, ale např. i v situaci, kdy se daňové povinnosti týkají
majetku, který je součástí pozůstalosti (typicky nemovitá věc).
Stávající, ale zejména budoucí úprava občanského zákoníku je založena na principu, že
veškeré dluhy, které vznikly do smrti zůstavitele, mají být jako součást dědictví předmětem
řízení o pozůstalosti. Z tohoto důvodu, tj. aby měl správce daně reálnou možnost nedoplatky
zůstavitele v řízení o pozůstalosti uplatnit, se v odstavci 4 navrhuje podstatné zkrácení lhůty
(z 6 měsíců na 3), ve které je osoba spravující pozůstalost povinna podat za zůstavitele řádné
daňové tvrzení za část zdaňovacího období, které uplynulo do dne předcházejícího dni smrti
zůstavitele. V souladu s § 245 se povinnost podat daňové tvrzení v dané lhůtě vztahuje i na
případy, kdy dosud nebylo podáno daňové tvrzení za předcházející zdaňovací období v
případě, kdy původní lhůta pro jeho podání do dne smrti zůstavitele neuplynula. Obdobně se
postupuje v případě podání daňového tvrzení u daní jednorázových. U daně vyměřované na
zdaňovací období – tj. daně z nemovitých věcí se tento režim neuplatní, neboť současně
s účinností novely daňového řádu nabude účinnost speciální úprava. Délka lhůty byla
stanovena v návaznosti na návrh zákona o zvláštních řízeních soudních.
S ohledem na navržené ustanovení § 239a odst. 3 přecházejí rozhodnutím soudu o dědictví
daňové povinnosti zůstavitele na dědice, současně tyto daňové povinnosti přestává plnit osoba
spravující pozůstalost. Vzhledem k tomu, že daňové povinnosti přešly na dědice, nepoužije se
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kontinuitu vybraných daňových práv a povinností i poté, co daňový subjekt přestal být
daňovým subjektem. Zůstává však potřeba uzavřít předchozí období (do dne předcházejícího
dni skončení řízení o pozůstalosti), za které je nutné podat daňové tvrzení. Odstavec 5 proto
ukládá osobě spravující pozůstalost povinnost podat řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího
období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Navrhována
lhůta pro podání řádného daňového tvrzení činí 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti.
V téže lhůtě je tato osoba povinna podat i řádné daňové tvrzení za předcházející zdaňovací
období v případě, kdy původní lhůta pro jeho podání do dne předcházejícího dni skončení
řízení o pozůstalosti neuplynula, přičemž obdobně se postupuje v případě podání daňového
tvrzení u daní vyměřovaných na zdaňovací období a daní jednorázových, pokud nebylo dosud
podáno (§ 245). Ustanovení odstavce 5 je tedy speciálním pravidlem vůči ustanovení § 239a
odst. 3. V mezích této zvláštní povinnosti se na osobu spravující pozůstalost použije výše
uvedené ustanovení § 20 odst. 3 daňového řádu, v důsledku čehož jsou s povinností podle
§ 239b odst. 5 svázány další navazující povinnosti (jako např. odstranění vad podání).
Věcným důvodem pro stanovení povinnosti podat daňové tvrzení mimo obecné lhůty je
skutečnost, že by nebylo žádoucí, aby dosavadní osoba spravující pozůstalost odlišná od
dědice (resp. jeden z dědiců, který byl osobou spravující pozůstalost) podávala řádné daňové
tvrzení za část zdaňovacího období až ve standardní lhůtě, která může nastat i po více jak
jednom roce od okamžiku, kdy osoba spravující pozůstalost byla zproštěna své funkce
se skončením řízení o pozůstalosti. Současně je třeba zohlednit účelnost řešení v podobě
ponechání splnění předmětné klíčové daňové povinnosti (v podobě podání řádného daňového
tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, která uplynula přede dnem skončení řízení o
pozůstalosti) osobě, která pozůstalost spravovala. Povinnost, ale i právo podat dodatečné
daňové tvrzení však přechází na dědice. Navrhovaná úprava tak je do značné míry
inspirována procesní úpravou insolvenčního řízení v daňovém řádu a v samotném
insolvenčním zákoně v případě, kdy v probíhajícím daňovém řízení začne běžet insolvenční
řízení řešené konkurzem. Insolvenční zákon totiž v § 313 odst. 2 stanovil insolvenčnímu
správci splnit daňové povinnosti i po ukončení insolvenčního řízení, přičemž teprve poté jej
soud zprošťuje funkce.
K § 239c: Navržené ustanovení § 239c řeší plnění daňové povinnosti zůstavitele likvidačním
správcem pouze v případě, že soud nařídí likvidaci pozůstalosti. Postup likvidačního správce
je v daném případě obdobný postupu insolvenčního správce při řešení úpadku konkurzem
(srov. § 244 odst. 3 a 4, resp. dle dosavadního znění odstavec 5). Likvidační správce, ač není
osobou spravující pozůstalost, vystupuje podle § 203 odst. 1 návrhu zákona o zvláštních
řízeních soudních na místě zůstavitele nebo osob, které dosud spravovaly pozůstalost, jako
účastník občanského soudního nebo jiného řízení, jehož předmětem jsou majetek nebo pasiva
likvidační podstaty. Je tak povinen od svého jmenování soudem plnit rovněž daňové
povinnosti namísto osoby, která pozůstalost doposud spravovala. Nebyl-li však likvidační
správce jmenován současně s nařízením likvidace pozůstalosti, plní daňovou povinnost
zůstavitele do doby jeho jmenování notář v roli soudního komisaře.
K § 239d: Navrhovaná úprava stanoví postup správce daně v případě, kdy dědictví připadne
státu, který má nově podle § 1634 nového občanského zákoníku postavení zákonného dědice
(nejedná se tedy o odúmrť, jako tomu bylo za předchozí právní úpravy). Úprava představuje
pouze zjednodušenou obdobu stávající úpravy obsažené v odstavci 6 § 239.
K bodu 101

(nadpis § 240)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy je doplňován nadpis k paragrafu (s ohledem
k nové úpravě), který jej dosud postrádal.
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(§ 240 odst. 2)

Změny (byť nezásadní povahy), které přináší nový občanský zákoník, se z důvodu právní
jistoty navrhuje promítnout rovněž do úpravy přechodu daňové povinnosti u právnických
osob. Obdobně jako u navrhované úpravy přechodu daňové povinnosti při smrti zůstavitele se
i u přechodu daňové povinnosti u právnických osob navrhuje jednoznačný, čitelný text, který
by měl být přínosem jak pro správce daně, tak pro osobu, která plní daňové povinnosti za
zrušenou právnickou osobu. Stávající úpravu § 240 se proto navrhuje zredukovat na znění
stávajícího odstavce 1 pojednávajícího beze změny obecně o přechodu daňové povinnosti
právnické osoby na jejího právního nástupce a o procesním postavení tohoto právního
nástupce, a nového odstavce 2. Jeho úprava vychází ze stávající úpravy odstavců 3 a 4 § 240.
Nově se však navrhuje výslovně stanovit, v kterých případech se konkrétní entity rozumějí
pro účely správy daní právními nástupci jiných entit, a to tak, aby mohla být obecná úprava
§ 240 odstavce 1 aplikovatelná i na tyto entity bez nutnosti v jejich případě speciálně
normovat přechod daňové povinnosti, jako je tomu ve stávající úpravě.
Stanoveno je především, že zahraniční osoba je pro účely správy daní právním nástupcem
pobočky či jiné organizační složky svého obchodního závodu, resp. stálé provozovny na
území České republiky, a že plátce daně je právním nástupce plátcovy pokladny, kterou zřídil.
To, že se na organizační složku či stálou provozovnu zahraniční osoby a na plátcovu pokladnu
aplikují ustanovení týkající se právnických osob, koresponduje s § 24 odst. 6 daňového řádu.
K věcné změně nicméně oproti současnosti nedochází. Současně došlo k terminologickému
sjednocení s novým občanským zákoníkem, který fyzickou osobu s bydlištěm nebo
právnickou osobu se sídlem mimo území České republiky (na něž se předmětné ustanovení
v současnosti vztahuje) pojmenovává jako „zahraniční osobu“, což je pojem jinak daňovým
řádem též užívaný.
Navržené písmeno d) odstavce 2 řeší situaci, kdy se právnická osoba zrušuje bez likvidace
a celé její jmění, resp. její práva a povinnosti (včetně daňových) přecházejí na jejího
zřizovatele nebo zakladatele, který však není právním nástupcem právnické osoby v pravém
slova smyslu. V konkrétní rovině se toto pravidlo uplatní například u příspěvkových
organizací zřízených územními samosprávnými celky, které mají podle § 23 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
postavení právnických osob a v případě jejich zrušení podle § 27 odst. 7 téhož zákona platí, že
rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho
rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele, tedy nedochází ke zrušení
příspěvkové organizace s likvidací.
K bodu 103

(§ 240)

Navrhuje se vypuštění části textu stávajícího § 240 s tím, že úprava dané materie byla s
menšími korekcemi (navazujícími zejména na ustanovení nového občanského zákoníku) pro
lepší čitelnost a systematické uspořádání přesunuta do nově vložených § 240a až 240d.
K bodu 104

(§ 240a až 240d)

K § 240a: V novém § 240a se navrhuje upravit povinnost právního nástupce právnické osoby
rušené bez likvidace podat řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období, která uplynula
přede dnem zániku právnické osoby, a to do 30 dnů ode dne jejího zániku. Oproti stávající
úpravě obsažené v odstavci 4 tak dochází k menší věcné změně ohledně délky lhůty pro
podání řádného daňového tvrzení (dosud byla tato lhůta stanovena do konce následujícího
měsíce po zániku právnické osoby). Důvodem pro tuto změnu je snaha o sjednocení lhůt, a
tedy zvýšení právní jistoty a současně snaha o zamezení účelové optimalizace vycházející s
konstrukce lhůty. Stávající úprava totiž umožňuje nastavit lhůtu pro podání řádného daňového
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vychází v nestejné délce podle toho, v kterém dni v měsíci došlo k zániku právnické osoby.
Podle ustanovení § 169 nového občanského zákoníku se právnická osoba zrušuje bez
likvidace, pokud celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud tak stanoví zákon. Podle
ustanovení § 173 nového občanského zákoníku se právnická osoba zrušuje bez likvidace,
pokud k tomuto zrušení dochází při její přeměně (ne při každé přeměně ovšem musí dojít ke
zrušení právnické osoby – srov. ustanovení § 183 odst. 1 nového občanského zákoníku, podle
něhož při změně právní formy, která je jednou z forem přeměny, se neruší ani nezaniká
právnická osoba, jejíž právní forma se mění). Na základě zákona se právnická osoba zrušuje
bez likvidace rozhodnutím soudu o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo
rozhodnutím o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Tyto situace však
upravuje speciální úprava pro insolvenční řízení v ustanoveních § 242 až 244 daňového řádu,
kdy daňovým řádem stanovené povinnosti plní insolvenční správce (v souladu s insolvenčním
zákonem). Ke zrušení právnické osoby bez likvidace může na základě zákona dojít v případě,
kdy celé její jmění, resp. její práva a povinnosti (včetně daňových) přecházejí na jejího
zřizovatele nebo zakladatele. Také na zakladatele a zřizovatele v daném případě dopadá
shodná povinnost, jakou má podle § 240a právní nástupce. Srov. § 240 odst. 2 písm. d).
K § 240b: Nový § 240b přebírá téměř beze změny stávající úpravu odstavce 2 a 7 § 240, která
je poplatná pouze pro případy rušení právnické osoby bez likvidace, a to přeměnou
rozdělením, jak vyplývá i z nadpisu tohoto ustanovení. Změna spočívá pouze
v terminologickém ujednocení s novým občanským zákoníkem. Dopad stávajícího ustanovení
§ 240 odst. 1, podle něhož daňovou povinnost, která přešla na právního nástupce, spravuje
dosud příslušný správce daně, se zužuje pouze na případ přeměny právnické osoby
rozdělením, neboť v ostatních případech nemá věcný smysl.
K § 240c: Navrhovaná úprava nového § 240c komplexně přebírá úpravu stávajícího odstavce
5 § 240 řešícího situaci, kdy se ruší právnická osoba s likvidací. V úpravě nově rozčleněné do
4 odstavců pro lepší přehlednost je drobnou věcnou změnou úprava lhůty pro podání řádného
daňového tvrzení za část zdaňovacího období uplynuvší přede dnem vstupu do likvidace.
Změna délky lhůty z 1 měsíce na 30 dnů ode dne vstupu do likvidace mění časový prostor pro
podání daňového tvrzení vzhledem k úpravě pro počítání času. Stejně jako u lhůty stanovené
v § 240a je důvodem pro změnu snaha o sjednocení lhůt, a tedy zvýšení právní jistoty a
rovnosti daňových subjektů.
K § 240d: Nový § 240d převzal úpravu stávajícího odstavce 6 § 240 s tím rozdílem,
že v duchu snahy o sjednocení lhůt pro zvýšení právní jistoty a rovnosti daňových subjektů se
navrhuje nová lhůta pro podání řádného daňového tvrzení za část zdaňovacího období
uplynuvší přede dnem převodu privatizovaného majetku státního podniku, a to v délce 30 dnů
ode dne tohoto převodu.
K bodu 105

(nadpis § 241)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy je doplňován nadpis k paragrafu, který jej dosud
postrádal.
K bodu 106

(nadpis nad § 242)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy stávající skupinový nadpis „Vztah
k insolvenčnímu řízení“ je nahrazen nadpisy jednotlivých paragrafů.
K bodu 107

(§ 242)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy budou v rámci hlavy VII vytvořeny dva díly
(„Právní nástupnictví“ a „Vztah k insolvenčnímu řízení“).
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(nadpis § 242)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy je doplňován nadpis k paragrafu, který jej dosud
postrádal.
K bodu 109

(nadpis § 243)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy je doplňován nadpis k paragrafu, který jej dosud
postrádal.
K bodu 110

(nadpis § 244)

Jedná se o změnu v systematice zákona, kdy je doplňován nadpis k paragrafu, který jej dosud
postrádal.
K bodu 111

(§ 244 odst. 3)

Navrhuje se vypustit úpravu, podle níž je daňový subjekt povinen podat řádné daňové tvrzení
za část zdaňovacího období ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, ke dni zrušení
konkursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku. Plnění této povinnosti představuje
pro dotčené subjekty i pro správce daně administrativní náklady, přičemž nejde o údaje, které
by v daný časový moment byly pro správce daně nezbytně nutné. Tomu odpovídá i současná
aplikační praxe, kdy nejsou důsledně daňová tvrzení vyžadována. Úprava se tak jeví
komplikovanou a nadbytečnou jak pro úřední osoby, tak pro insolvenční správce, kteří
mnohdy plní daňovou povinnost namísto nespolupracujícího úpadce. Jediným okamžikem, ke
kterému má význam podávat daňové tvrzení, je den předložení konečné zprávy
insolvenčnímu soudu. Pouze předložení konečné zprávy soudu totiž signalizuje, že soud bude
provádět rozvrhové řízení, v rámci něhož stanoví výši uspokojení pohledávek všech věřitelů
na základě konečné zprávy, a tedy pouze za této situace má zejména u daní s delším
zdaňovacím obdobím smysl normovat povinnost případnou daň tvrdit, aby mohla být při
rozvrhovém řízení zohledněna podle úpravy insolvenčního zákona.
K bodu 112

(§ 244 odst. 4)

Navrhuje se vypustit ustanovení odstavce 4, podle něhož je daňový subjekt povinen podat
řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období ke dni přechodu oprávnění nakládat s
majetkovou podstatou v průběhu insolvenčního řízení. Plnění této povinnosti představuje pro
dotčené subjekty i pro správce daně administrativní náklady, přičemž nejde o údaje, které by
v daný časový moment byly pro správce daně nezbytně nutné. Tomu odpovídá i současná
aplikační praxe, kdy nejsou důsledně daňová tvrzení vyžadována. Úprava se tak jeví
komplikovanou a nadbytečnou jak pro úřední osoby, tak pro insolvenční správce, kteří
mnohdy plní daňovou povinnost namísto nespolupracujícího úpadce.
K bodu 113

(§ 244 odst. 4)

Navrhovaná změna je technického charakteru, neboť souvisí s vypuštěním úpravy stávajícího
odstavce 4.
K bodu 114

(§ 245)

Ustanovení § 245 představuje speciální úpravu k § 136 daňového řádu v případech, kdy je
daňový subjekt v úpadku, zrušen s likvidací nebo bez likvidace, zemřel nebo kdy daňový
subjekt jako státní podnik převádí poslední část privatizovaného majetku. V souvislosti se
změnou úpravy stávajícího § 239 a 240 se v § 245 navrhuje změna odkazů. Věcnou změnou je
doplnění odkazu na nový § 239b odst. 5, který ukládá povinnost osobě spravující pozůstalost,
podat řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období, která uplynula do dne
předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, a to do 30 dnů ode dne skončení řízení
o pozůstalosti, a na nový § 239c, kterým se ukládá povinnost podat řádné daňové tvrzení

- 526 likvidačnímu správci ke dni předložení zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty
soudu. U daně vyměřované na zdaňovací období – tj. daně z nemovitých věcí se tento režim
neuplatní, neboť současně s účinností novely daňového řádu nabude účinnost novela zákona o
dani z nemovitých věcí, která bude mít speciální úpravu.
K bodu 115

(§ 245)

Navrhuje se změna, která by měla přispět ke zvýšení ochoty daňových subjektů k aktivní
spolupráci při odstranění negativních následků, které způsobily neplněním svých povinností.
V daném případě pozdní podání řádného daňového tvrzení či dodatečného daňového tvrzení
(k těmto pojmům srov. § 1 odst. 3). V situaci, kdy daňový subjekt zmešká lhůtu pro podání
daňového přiznání (o více než 5 pracovních dní), vzniká mu ze zákona povinnost uhradit
pokutu za opožděné tvrzení daně. Výše této pokuty je stanovena zákonem v závislosti na
délce prodlení s tím, že je zde určitá minimální a maximální hranice. S účinností od 1. ledna
2013 se v případě dolní hranice rozlišuje mezi daňovými subjekty, které svou povinnost
splnily alespoň dodatečně, a subjekty, které ji nesplnily vůbec. Navrhovaná změna pokračuje
v této myšlence s tím, že dává zákonnou garanci snížení výsledné pokuty na polovinu
v případě, že daňový subjekt naplní tři objektivně zjistitelné podmínky: (i) podání daného
daňového tvrzení do 30 dnů od uplynutí zmeškané lhůty pro jeho podání, (ii) skutečnost, že se
jedná o první pochybení tohoto druhu v daném kalendářním roce u daného správce daně a (iii)
neexistence nedoplatků v evidenci daní u všech věcně příslušných správců daně (týká se tedy
i nedoplatků na jiné dani či příslušenství, ke kterému se dané daňové tvrzení nevztahuje), ke
dni vydání rozhodnutí (platebního výměru) o pokutě. První z uvedených podmínek vytváří
časový prostor, ve kterém je možné dosáhnout částečné liberace. Druhá podmínka zohledňuje
to, zda daňový subjekt daňová tvrzení po lhůtě podává pravidelně, resp. s větší četností, nebo
jde o výjimečný případ. Částečné liberace by měl dosáhnout pouze ten, kdo v daném
kalendářním roce plnil svou povinnost tvrzení včas. Tolerováno není ani pětidenní zpoždění.
Třetí podmínka předpokládá, že částečné liberace by měl dosáhnout pouze ten, kdo má v době
rozhodnutí o pokutě vyrovnány své dluhy vůči všem věcně příslušným správcům daně. Věcně
příslušným správcem daně je zapotřebí rozumět nejen správce daně, který pokutu ukládá, ale
též ostatní správce daně, kteří k tomu mají kompetenci. Bude-li pokutu ukládat konkrétní
finanční úřad (ten je věcně a místně příslušný), bezdlužnost bude vztažena rovněž na všechny
ostatní finanční úřady (ty jsou věcně příslušné, byť místně nikoliv). Nebude se však v tomto
případě vztahovat na jiné správce daně jako např. obce, celní úřady apod. Ke snížení pokuty
dojde automaticky na základě naplnění zákonem předvídaných kritérií, která musí z moci
úřední posoudit správce daně. Daňový subjekt, který zákonné podmínky splní, tak nebude
podávat žádnou žádost či podnět, aby dosáhl zákonem přiznané liberace. Daná úprava by tak
neměla vyvolat zvýšenou administrativní zátěž. Stejně tak nezakládá prostor pro libovůli
či nerovné zacházení.
K bodu 116

(§ 253 odst. 2)

V souvislosti s novou úpravou správy daní v návaznosti na smrt zůstavitele (nově § 239 až
239c) z důvodu rekodifikace soukromého práva, se navrhuje rozšíření okruhu daňových
pohledávek, resp. nedoplatků z nich vyvěrajících, u kterých nebude dočasně vznikat úrok
z prodlení, a to o pohledávky vzniklé v důsledku porušení daňových povinností zůstavitele, tj.
povinnosti uhradit daň včas, přičemž úrok nebude vznikat ode dne smrti zůstavitele nově až
do skončení řízení o pozůstalosti, což může být jak den rozhodnutí o dědictví, tak den nabytí
právní moci usnesení o zastavení řízení o pozůstalosti nebo rozvrhového usnesení (byla-li
nařízena likvidace pozůstalosti). Je tak reagováno na skutečnost, že teprve po skončení řízení
o pozůstalosti je jednoznačně dáno, kdo a v jakém rozsahu má hradit dluhy zůstavitele.
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K čl. XXII
K bodu 1
V rámci přechodného ustanovení se z důvodu právní jistoty navrhuje zajistit kontinuitu u
nedokončených řízení a jiných postupů při správě daní, které byly zahájeny přede dnem
nabytí účinnosti navrhovaného zákona a které byly dotčeny změnou obsaženou v tomto
návrhu zákona. Příkladem takového řízení bude odvolací řízení proti exekučnímu příkazu (§
178 odst. 4) nebo proti dražební vyhlášce (§ 195 odst. 4).
K bodu 2
V souvislosti s rozšířením způsobu, kterým lze nahlížet do daňové informační schránky (srov.
navrhované § 69 až 69b), bude správce daně z moci úřední zřizovat daňovou informační
schránku každému daňovému subjektu, kterému bude zpřístupněna datová schránka. Je však
zapotřebí zohlednit skutečnost, že řada osob již datovou schránku zpřístupněnu má. Za tím
účelem se navrhuje přechodné ustanovení, které správci daně vymezí časový prostor, ve
kterém bude muset zřídit daňové informační schránky všem stávajícím uživatelům datových
schránek. Tříměsíční lhůta zohledňuje technické kapacity správce daně tak, aby mohl
zřizování schránek rozložit na uvedené období.
K bodu 3
V rámci přechodného ustanovení se navrhuje stanovit, že dosavadní právní úprava přechodu
daňové povinnosti u fyzických osob se použije na případy smrti zůstavitele přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to zejména z důvodu, že právní úprava přechodu daňové povinnosti
v daňovém řádu má částečně hmotněprávní charakter, tedy by aplikace nové právní úpravy
mohla v předmětných případech založit nepřípustnou retroaktivitu. Současně se jeví jako
vhodné aplikovat právní úpravu přechodu daňové povinnosti v daňovém řádu vždy jako jeden
celek.
K bodu 4
V rámci přechodného ustanovení se navrhuje stanovit, že dosavadní právní úprava přechodu
daňové povinnosti u právnických osob se použije na případy zániku právnické osoby přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to zejména z důvodu, že právní úprava přechodu
daňové povinnosti v daňovém řádu má částečně hmotněprávní charakter, tedy by aplikace
nové právní úpravy mohla v předmětných případech založit nepřípustnou retroaktivitu.
Současně se jeví jako vhodné aplikovat právní úpravu přechodu daňové povinnosti
v daňovém řádu vždy jako jeden celek.
K bodu 5
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
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ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení 5 je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Je třeba též zdůraznit, že
přechodné ustanovení 5 je subsidiární také vůči ostatním přechodným ustanovením, a tedy se
v žádném případě nejedná o ustanovení zakotvující nepravou retroaktivitu.

K části třinácté - změna zákona o mezinárodní pomoci při
vymáhání některých finančních pohledávek
K čl. XXIII
K bodu 1

(§ 11 odst. 5 písm. a))

Navrhovaná změna reaguje na změnu zákona o bankách, která byla provedena s účinností od
3. srpna 2012 novelou č. 254/2012 Sb., čímž dochází k úpravě terminologie v případě
působení zahraniční banky a její pobočky na českém bankovním trhu. Dřívější právní úprava
tendovala k chápání pobočky zahraniční banky jako právního subjektu, což bylo přenášeno i
do řady jiných souvisejících zákonů. Ačkoliv v případě ustanovení, jehož změna je
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s novým zněním obdobných ustanovení, která jsou navrhována v jiných zákonech.
K bodu 2

(§ 13 odst. 4 písm. a))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 3

(§ 14 odst. 2 písm. a))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 4

(§ 20 odst. 3 písm. a))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.

K čl. XXIV
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
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S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
471/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 471/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení uplatní také vůči úpravě daňového řádu.

K části čtrnácté - změna zákona o mezinárodní spolupráci při
správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
K čl. XXV
K bodu 1

(§ 1 odst. 4 písm. c))

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k terminologickým změnám, které bylo
nezbytné promítnout do názvů jednotlivých druhů daní tvořících daňovou soustavu České
republiky a v souvislosti s tím i do názvů existujících, ale i připravovaných, daňových zákonů.
Následně se tato změna provádí i v rámci navazujícího ustanovení zákona o mezinárodní
spolupráci při správě daní.
K bodu 2

(§ 1 odst. 4 písm. d) a e))

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k terminologickým změnám, které bylo
nezbytné promítnout do názvů jednotlivých druhů daní tvořících daňovou soustavu České
republiky a v souvislosti s tím i do názvů existujících, ale i připravovaných, daňových zákonů.
Následně se tato změna provádí i v rámci navazujícího ustanovení zákona o mezinárodní
spolupráci při správě daní.
K bodu 3

(§ 1 odst. 4 písm. d))

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k terminologickým změnám, které bylo
nezbytné promítnout do názvů jednotlivých druhů daní tvořících daňovou soustavu České
republiky a v souvislosti s tím i do názvů existujících, ale i připravovaných, daňových zákonů.
Následně se tato změna provádí i v rámci navazujícího ustanovení zákona o mezinárodní
spolupráci při správě daní.
K bodu 4

(§ 1 odst. 4 písm. g))

Je třeba aktualizovat odkaz na předchozí písmena § 1 odst. 4.
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(§ 18 odst. 3 písm. a))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 6

(§ 20 odst. 2)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 7

(§ 21 odst. 2 písm. a))

Navrhovaná změna reaguje na změnu zákona o bankách, která byla provedena s účinností od
3. srpna 2012 novelou č. 254/2012 Sb., čímž dochází k úpravě terminologie v případě
působení zahraniční banky a její pobočky na českém bankovním trhu. Dřívější právní úprava
tendovala k chápání pobočky zahraniční banky jako právního subjektu, což bylo přenášeno i
do řady jiných souvisejících zákonů. Ačkoliv v případě ustanovení, jehož změna je
navrhována, se věcně nejednalo o tento případ, je třeba provést terminologické sladění
s novým zněním obdobných ustanovení, která jsou navrhována v jiných zákonech.
K bodu 8

(§ 25 odst. 2 písm. a))

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.
K bodu 9

(§ 25 odst. 3)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická úprava spočívající ve vypuštění slova
„příjmení“. Ponechán zůstává pojem „jméno“, pod nímž je nutné v souladu s § 77 nového
občanského zákoníku nutné rozumět jak osobní jméno člověka, tak jeho příjmení.

K čl. XXVI
K bodu 1
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, že mezinárodní pomoc poskytovaná podle
tohoto zákona se týká i daně z nemovitostí, pokud se jedná o daň z nemovitostí na jakékoli
zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 2
Navrhuje se přechodné ustanovení, které stanoví, že mezinárodní pomoc poskytovaná podle
tohoto zákona se týká daně darovací, daně dědické i daně z převodu nemovitostí, pokud
daňová povinnost k těmto daním nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (např.
zůstavitel před tímto dnem zemřel).
K bodu 3
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
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soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také od
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení 3 je subsidiární vůči celé úpravě zákona o
mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy pouze takové situace, které
zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních
jiných. Pochopitelně se subsidiarita přechodného ustanovení 3 uplatní také vůči úpravě
daňového řádu. Je třeba též zdůraznit, že přechodné ustanovení 3 je subsidiární také vůči
ostatním přechodným ustanovením, a tedy se v žádném případě nejedná o ustanovení
zakotvující nepravou retroaktivitu.
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K části patnácté- změna zákona o Finanční správě České
republiky
K čl. XXVII
Změny, které se dotknou zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční správě ČR“), jsou spíše legislativnětechnického rázu, nikoliv zásadní povahy. Především se jedná o zapracování
terminologických změn vnesených do právního řádu rekodifikací soukromého práva, které je
nutné reflektovat do tohoto zákona tak, aby byl v souladu s jinými zákony.
K bodu 1

(§ 11 odst. 2 písm. b))

Navrhovaná změna reaguje na změnu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o bankách“), která byla provedena s účinností od 3. srpna 2012
novelou č. 254/2012 Sb., čímž dochází k úpravě terminologie v případě působení zahraniční
banky a její pobočky na českém bankovním trhu. Dřívější právní úprava tendovala k chápání
pobočky zahraniční banky jako právního subjektu, což bylo přenášeno i do řady jiných
souvisejících zákonů. Pobočka zahraniční banky je však pouze organizační složkou zahraniční
banky, nikoliv právním subjektem. Vzhledem k tomu, že práva a povinnosti plynoucí z
právních vztahů jsou obsahem těchto vztahů toliko mezi subjekty těchto vztahů, je zřejmé,
že práva a povinnosti může v tomto případě nabývat pouze zahraniční banka, nikoliv její
pobočka. Ta nemůže být subjektem právních vztahů. Zahraniční banka vykonává bankovní
činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky. Tomuto pojetí nové znění
zákona o bankách lépe odpovídá, současně je však třeba nahradit pojem „pobočka zahraniční
banky“ pojmem „zahraniční banka“ v souvisejících zákonech.
K bodu 2

(§ 11 odst. 8)

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k terminologickým změnám, které bylo
nezbytné promítnout do názvů jednotlivých druhů daní tvořících daňovou soustavu České
republiky a v souvislosti s tím i do názvů existujících, ale i připravovaných, daňových zákonů.
Následně se tato změna provádí i v rámci navazujícího ustanovení zákona o Finanční správě
ČR.
K bodu 3

(nadpis § 14)

Ustanovení § 14 se přizpůsobuje novému pojmu „právní jednání“ obsaženém v ustanovení
§ 545 a násl. nového občanského zákoníku.
K bodu 4

(§ 14 odst. 1)

Ustanovení § 14 se přizpůsobuje novému pojmu „právní jednání“ obsaženém v ustanovení
§ 545 a násl. nového občanského zákoníku.
K bodu 5

(§ 14 odst. 2)

Ustanovení § 14 se přizpůsobuje novému pojmu „právní jednání“ obsaženém v ustanovení
§ 545 a násl. nového občanského zákoníku.

K čl. XXVIII
K bodu 1
V rámci přechodného ustanovení se z důvodu právní jistoty navrhuje stanovit, že
Specializovaný finanční úřad ani po nabytí účinnosti tohoto zákona nevykonává správu daně z
nemovitostí.
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V rámci přechodného ustanovení se z důvodu právní jistoty navrhuje stanovit, že
Specializovaný finanční úřad ani po nabytí účinnosti tohoto zákona nevykonává správu daně
dědické, daně darovací ani daně z převodu nemovitostí.
K bodu 3
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
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přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení 3 je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení 3 uplatní také vůči úpravě daňového řádu. Je třeba též zdůraznit, že
přechodné ustanovení 3 je subsidiární také vůči ostatním přechodným ustanovením, a tedy se
v žádném případě nejedná o ustanovení zakotvující nepravou retroaktivitu.

K části šestnácté - změna zákona o Celní správě České republiky
K čl. XXIX
Změny, které se dotknou zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Celní správě ČR“), jsou spíše legislativně-technického
rázu, nikoliv zásadní povahy. Především se jedná o zapracování terminologických změn
vnesených do právního řádu rekodifikací soukromého práva, které je nutné reflektovat do
tohoto zákona tak, aby byl v souladu s jinými zákony.
K bodu 1

(§ 11a)

Ustanovení řeší přístup generálním ředitelem Generálního ředitelství cel určeného pověřeného
celního orgánu pro účely trestního řízení anebo pro účely zahájení trestního řízení k
informacím získaným při správě daní, a to pouze v případě, že to je nezbytné pro plnění
konkrétního úkolu v oblasti boje proti trestné činnosti v případech, kdy jsou celní orgány
orgány činnými v trestním řízení. Obdobná úprava byla již dříve zavedena pro Generální
inspekci bezpečnostních sborů a Policii České republiky. V tomto ustanovení je
konstituováno oprávnění pověřeného celního orgánu žádat správce daně o vydání informace,
a současně je stanoveno, že se toto nepovažuje za porušení daňové mlčenlivosti ve smyslu
daňového řádu.
K bodu 2

(nadpis § 16)

Ustanovení § 16 se přizpůsobuje novému pojmu „právní jednání“ obsaženém v ustanovení
§ 545 a násl. nového občanského zákoníku.
K bodu 3

(§ 16 odst. 1)

Ustanovení § 16 se přizpůsobuje novému pojmu „právní jednání“ obsaženém v ustanovení
§ 545 a násl. nového občanského zákoníku.
K bodu 4

(§ 16 odst. 2)

Ustanovení § 16 se přizpůsobuje novému pojmu „právní jednání“ obsaženém v ustanovení
§ 545 a násl. nového občanského zákoníku.
K bodu 5

(§ 29 odst. 1)

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí.
K bodu 6

(§ 75 odst. 5 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí.
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(§ 75 odst. 7 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí.
K bodu 8

(§ 77 odst. 3 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí.

K čl. XXX
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
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a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
17/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy pouze
takové situace, které zákon č. 17/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita přechodného
ustanovení uplatní také vůči úpravě daňového řádu.

K části sedmnácté - změna zákona o změně zákonů související se
zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a
pojistných zákonů
K čl. XXXI
K bodu 1

(část první čl. I bod 31)

Vzhledem k tomu, že účinnost změn prováděných novelizačním bodem 31 je nutné rozdělit
na roky 2014 a 2015, navrhuje se tyto body v zákoně č. 458/2011 Sb., zrušit a změny provést
dalšími novelami zákona o daních z příjmů.
K bodu 2

(část první čl. I body 34)

Navrhuje se zrušit tento obsolentní bod vzhledem ke skutečnosti, že úpravu, kterou měl učinit,
již byla uskutečněna.
K bodu 3

(část první čl. I body 82, 83)

Vzhledem k tomu, že účinnost změn prováděných novelizačními body 82 a 83 je nutné
rozdělit na roky 2014 a 2015, navrhuje se tyto body v zákoně č. 458/2011 Sb., zrušit a změny
provést dalšími novelami zákona o daních z příjmů.
K bodu 4

(část první čl. I bod 97)

Novelizační bod 97 do zákona o daních z příjmů zavádí zaměstnanecké zvýhodnění pro
poplatníky daně z příjmů fyzických osob (§ 35bb). Původní návrh změny daňové legislativy
v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa počítal se zrušením daňového osvobození
hodnoty stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti, přičemž
místo něj mělo být zavedeno zaměstnanecké zvýhodnění ve formě tzv. „zaměstnaneckého
paušálu“. Konečný schválený text zákona č. 458/2011 Sb., však zmíněné daňové osvobození
stravování nezrušil a zároveň zavedl i zaměstnanecký paušál, který byl zamýšlen jako náhrada
za zrušené osvobození stravování. Došlo tedy k duplicitě opatření, která budou po nabytí
účinnosti klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Proto se navrhuje zaměstnanecký paušál
zrušit.
K bodu 5

(část první čl. I bod 148)

Jedná se o legislativně technickou změnu, kdy zrušovaný novelizační bod bude i nadále
proveden, avšak již ne zákonem č. 458/2011 Sb., ale tímto zákonem a to v části první – změna
zákona o daních z příjmů. Nutnost této změny byla vyvolána v souvislosti s přijímáním
zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
K bodu 6

(část první čl. II bod 3 – zákon o daních z příjmů)

Jde o změnu související s přesunutím úpravy § 4 odst. 1 písm. zf) do § 4a odst. 1.
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(část první čl. II bod 5 – zákon o daních z příjmů)

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je nutné
promítnout tuto změnu do textu předmětného přechodného ustanovení.
K bodu 8

(část první čl. II bod 8 – zákon o daních z příjmů)

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je nutné
promítnout tuto změnu do textu předmětného přechodného ustanovení.
K bodu 9

(část osmá čl. XVI bod 1 – zákon o rezervách)

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je nutné
promítnout tuto změnu do textu předmětného přechodného ustanovení. Ustanovení je pouze
formulačně upraveno tak, aby při případné další změně účinnosti zákona, nemuselo být opět
novelizováno.
K bodu 10

(část sedmdesátá první – zákon o auditorech)

Změny prováděné zákonem č. 458/2011 Sb. jsou rovněž součástí připravované novely zákona
č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela již prochází
legislativním proces a účinnosti nabyde k 1. lednu 2014. V návaznosti na tuto skutečnost
dochází ke zrušení části zákona č. 458/2011 Sb. upravující zákon č. 93/2009 Sb. s tím, že
navrhované změny budou provedeny novelou zákona č. 93/2009 Sb.
K bodu 11

(část sedmdesátá čtvrtá čl. XCV)

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a
dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá
účinnosti k 1. lednu 2015. Proces zřízení jednoho inkasního místa se však rozděluje do dvou
fází. První fáze spuštění jednoho inkasního místa bude provedena tak, že účinnost těch
ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která nemají přímou souvislost s připravovaným zákonem
o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, budou tímto zákonem
předsunuta na 1. ledna 2014.
Ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která představují druhou a konečnou fázi spuštění
jednoho inkasního místa souvisí především s nově připravovaným zákonem o veřejných
pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, nabydou účinnosti 1. ledna 2015.

K části osmnácté - změna zákona o rozpočtovém určení daní
K čl. XXXII
K bodu 1

(§ 1)

Změna ustanovení navazuje na změnu názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
K bodu 2

(§ 3 odst. 1 písm. c) a § 4 odst. 1 písm. c))

Změna ustanovení navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze závislé
činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu příjmů ze závislé
činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“.
K bodu 3

(§ 4 odst. 1 písm. a))

Změna ustanovení navazuje na změnu názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.

- 539 K bodu 4

(§ 4 odst. 1 písm. g))

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze
závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu příjmů ze
závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“.
K bodu 5

(§ 4 odst. 1 písm. i))

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze
závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu příjmů ze
závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“.
K bodu 6

(§ 4 odst. 11 písm. c))

Ustanovení § 4 odst. 11 písm. c) navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze
závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu příjmů ze
závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“.

K čl. XXXIII
Zajišťuje se, aby rozpočtové určení daně z nemovitostí i po nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstalo zachováno.

K části devatenácté - změna zákona o účetnictví
K čl. XXXIV
K bodu 1

(§ 1 odst. 2 úvodní část ustanovení)

Ve stávajícím znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů byla
pro označení účetní jednotky využita legislativní zkratka. Navrhovaná úprava nemění stávající
filosofii a pouze účetní jednotku přímo vymezuje.
K bodu 2

(§ 1 odst. 2 písm. b))

Navrhovaná úprava jednak zpřesňuje stávající znění tím, že přímo vylučuje v daném případě
zahraniční fyzické osoby, které dosud vylučovalo až závětí tohoto odstavce, ale rovněž jej
doplňuje o zahraniční jednotky, které nejsou právnickou osobou, ale v zemi jejich původu
jsou účetní jednotkou.
K bodu 3

(§ 1 odst. 2 písm. c))

Navrhovaná úprava je zpřesněním textu, kdy se v případě „non-subjektu“ sjednocuje
vymezení účetní jednotky a vymezení poplatníka daně.
K bodu 4

(§ 1 odst. 2 písm. g))

V ustanovení § 2716 a násl. nového občanského zákoníku se nahrazuje institut smlouvy o
sdružení bez právní subjektivity (podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.) novým institutem
smlouvy o společnosti. Z tohoto důvodu se v § 1 odst. 2 písm. g) a § 4 odst. 5 písm. a) a b)
navrhovaného znění novely zákona o účetnictví slova „účastníci sdružení“ nahrazují slovy
„společníci sdružení ve společnosti“.
K bodu 5

(§ 1 odst. 2 písm. i) až l))

Navrhovaná úprava reaguje na nový občanský zákoník, zákon o důchodovém spoření, zákon
o doplňkovém penzijním spoření a vládní návrh zákona o investičních společnostech
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Současně je s ohledem na stávající legislativní praxi výslovně řešen případ sestavení účetní
závěrky u těch, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní
jednotkou podle zvláštního právního předpisu.
K bodu 6

(§ 1 odst. 2 závěrečná část ustanovení)

Ve stávajícím znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o účetnictví“) byla pro označení účetní jednotky využita legislativní zkratka.
Navrhovaná úprava nemění stávající filosofii a pouze účetní jednotku přímo vymezuje.
K bodu 7

(§ 1 odst. 2)

Tato změna souvisí s vložením nového ustanovení § 4a, který se týká odpovědnosti za vedení
účetnictví účetních jednotek bez právní osobnosti (podílové fondy, svěřenské fondy a další
jednotky bez právní osobnosti). Je zde deklarováno, že zákon se nově vztahuje i na tyto
osoby.
K bodu 8

(§ 2)

Za účelem předejití výkladovým nesrovnalostem se navrhuje úprava § 2 zákona o účetnictví.
Pojem závazek vymezuje v účetních předpisech zpravidla účetní kategorii, která není totožná
s civilně právním obsahem tohoto pojmu, např. dohadné položky pasivní, rezervy atp. Pojem
závazek podle zákona o účetnictví bude i nadále obsahovat dluhy. V podzákonných právních
předpisech bude provedeno posouzení případné úpravy za účelem zobrazení soukromoprávní
kategorie dluh.
K bodu 9

(§ 3 odst. 3)

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 10

(§ 3 odst. 4 písm. e))

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 11

(§ 3 odst. 6 písm. b))

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 12

(§ 4 odst. 1)

Navrhovaná úprava reaguje na nový občanský zákoník, zákon o důchodovém spoření, zákon
o doplňkovém penzijním spoření a vládní návrh zákona o investičních společnostech
a investičních fondech tím, že se rozšiřuje okruh výslovně uvedených účetních jednotek.
Současně je s ohledem na stávající legislativní praxi výslovně řešen případ sestavení účetní
závěrky u těch, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní
jednotkou podle zvláštního právního předpisu.
K bodu 13

(§ 4 odst. 5 písm. a))

V ustanovení § 2716 a násl. nového občanského zákoníku se nahrazuje institut smlouvy o
sdružení bez právní subjektivity (podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.) novým institutem
smlouvy o společnosti. Z tohoto důvodu se v § 1 odst. 2 písm. g) a § 4 odst. 5 písm. a) a b)
navrhovaného znění novely zákona o účetnictví slova „účastníci sdružení“ nahrazují slovy
„společníci sdružení ve společnosti“.
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(§ 4 odst. 5 písm. b))

V ustanovení § 2716 a násl. nového občanského zákoníku se nahrazuje institut smlouvy o
sdružení bez právní subjektivity (podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.) novým institutem
smlouvy o společnosti. Z tohoto důvodu se v § 1 odst. 2 písm. g) a § 4 odst. 5 písm. a) a b)
navrhovaného znění novely zákona o účetnictví slova „účastníci sdružení“ nahrazují slovy
„společníci sdružení ve společnosti“.
K bodu 15

(§ 4 odst. 5 závěrečná část ustanovení)

V ustanovení § 2716 a násl. nového občanského zákoníku se nahrazuje institut smlouvy o
sdružení bez právní subjektivity (podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.) novým institutem
smlouvy o společnosti. Z tohoto důvodu se v § 1 odst. 2 písm. g) a § 4 odst. 5 navrhovaného
znění novely zákona o účetnictví slova „účastníci sdružení“ nahrazují slovy „společníci
sdružení ve společnosti“.
K bodu 16

(§ 4 odst. 8 písm. a))

V souvislosti s potřebou zajištění informací z účetnictví pro potřeby uživatelů účetní závěrky
a výroční zprávy je rozšiřováno zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky ve věci rozsahu
a způsobu vyhotovení výroční zprávy. Bude tak možné zajistit pro uživatele účetní závěrky
strukturované informace nad rámec rozsahu přílohy v účetní závěrce.
K bodu 17

(§ 4 odst. 8 písm. v))

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 18

(§ 4 odst. 12)

Ve vazbě na nový občanský zákoník se rozšiřuje stávající znění zákona o účetnictví
o zaknihované cenné papíry a upravuje se stávající text tak, aby bylo zřejmé, že úprava
zohledňuje nejen papírovou a zaknihovanou formu cenných papírů, ale i práva s nimi
související.
K bodu 19

(§ 4a)

V reakci na zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňkovém penzijním spoření, změny
zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, vládní návrh zákona o investičních
společnostech a investičních fondech a stávající legislativní praxi je doplněno nové
ustanovení o odpovědnosti za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky. Toto ustanovení se
týká účetních jednotek bez právní osobnosti (podílové fondy, svěřenské fondy a další
jednotky bez právní osobnosti).
K bodu 20

(§ 9 odst. 3 písm. a))

Legislativně technická úprava v souvislosti s novým občanským zákoníkem, kdy se slova
„právní subjektivita“ nahrazují slovy „právní osobnost“.
K bodu 21

(§ 9 odst. 4)

Navrhovaná úprava reaguje na nový občanský zákoník, zákon o důchodovém spoření, zákon
o doplňkovém penzijním spoření a vládní návrh zákona o investičních společnostech a
investičních fondech tím, že se rozšiřuje okruh výslovně uvedených účetních jednotek.
Současně je s ohledem na stávající legislativní praxi výslovně řešen případ sestavení účetní
závěrky u těch, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní
jednotkou podle zvláštního právního předpisu.
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(§ 17 odst. 2 písm. d))

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 23

(§ 17 odst. 3)

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 24

(§ 17 odst. 4)

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 25

(§ 17 odst. 5)

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 26

(§ 17 odst. 6)

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 27

(§ 17 odst. 7)

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 28

(§ 18 odst. 2 písm. a))

Navrhovaná úprava reaguje na nový občanský zákoník, zákon o důchodovém spoření, zákon
o doplňkovém penzijním spoření a vládní návrh zákona o investičních společnostech a
investičních fondech tím, že se rozšiřuje okruh výslovně uvedených účetních jednotek.
Současně je s ohledem na stávající legislativní praxi výslovně řešen případ sestavení účetní
závěrky u těch, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní
jednotkou podle zvláštního právního předpisu.
K bodu 29

(§ 18 odst. 2 závěrečná část ustanovení)

V návaznosti na doplnění ustanovení § 1 odst. 2 písm. i) až l) bylo nezbytné doplnit do § 18
odst. 2 úpravu podpisového záznamu osoby v případě těchto nově doplněných účetních
jednotek.
K bodu 30

(§ 20 odst. 1 písm. b))

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 31

(§ 20 odst. 1 písm. d))

Navrhovaná úprava reaguje na nový občanský zákoník, zákon o důchodovém spoření, zákon
o doplňkovém penzijním spoření a vládní návrh zákona o investičních společnostech a
investičních fondech tím, že se rozšiřuje okruh výslovně uvedených účetních jednotek.
Současně je s ohledem na stávající legislativní praxi výslovně řešen případ sestavení účetní
závěrky u těch, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní
jednotkou podle zvláštního právního předpisu.
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(§ 20 odst. 1 písm. e))

Navrhuje se doplnění nového písmene e), které stanoví povinnost mít účetní závěrku
svěřenského fondu podle nového občanského zákoníku ověřenu auditorem v případě, kdy
tento fond dosáhne alespoň jedno ze stanovených kritérií. Navrhovaná úprava řeší případ, kdy
pro povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nelze využít ustanovení § 20 odst. 1
písm. a) až d) a f) zákona o účetnictví.
K bodu 33

(§ 24 odst. 3 písm. a))

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 34

(§ 27 odst. 3)

Legislativně technická úprava v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, kdy se
slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
K bodu 35

(§ 28 odst. 1)

Úprava § 28 je vyvolána zakotvením zásady superficies solo cedit v novém občanském
zákoníku. V případě pozemků, jejichž součástí je stavba, bude zachován rozdílný přístup
k odpisování jeho součástí. Přestože stavba bude de jure součástí pozemku a bude odpisována
v souladu s účetní metodou stanovenou prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví, pozemek,
jako část zemského povrchu či půda nebude nadále účetně odpisován.
K bodu 36

(§ 31 odst. 4)

Navrhovaná úprava reaguje na nový občanský zákoník, zákon o důchodovém spoření, zákon
o doplňkovém penzijním spoření a vládní návrh zákona o investičních společnostech
a investičních fondech tím, že se rozšiřuje okruh výslovně uvedených účetních jednotek.
Současně je s ohledem na stávající legislativní praxi výslovně řešen případ sestavení účetní
závěrky u těch, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní
jednotkou podle zvláštního právního předpisu.
K bodu 37

(§ 37a odst. 1 úvodní část ustanovení)

Změna reaguje na vložení nového ustanovení § 4a, který se týká odpovědnosti za vedení
účetnictví účetních jednotek bez právní osobnosti (podílové fondy, svěřenské fondy a další
jednotky bez právní osobnosti). Dochází tedy k rozšíření odpovědnosti za přestupek i na tyto
osoby.
K bodu 38

(§ 38a)

Legislativně technická úprava v souvislosti s novým občanským zákoníkem, kdy se slova
„právní subjektivita“ nahrazují slovy „právní osobnost“.

K čl. XXXV
K bodu 1
Navrhovaná ustanovení použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 2
Přechodné ustanovení § 3029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vhodné přiměřeně
použít též pro obdobné změny provedené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a se změnovým zákonem.
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zákony provádí změnu postupu účtování, např. rozvahového na výsledkové a naopak, čímž je
dotčen (změněn) výsledek hospodaření, tak jednak posuzuje, zda by neprovedením změny
došlo k významnému zkreslení informací obsažených v účetní závěrce nebo konsolidované
účetní závěrce a současně má též povinnost popsat tuto skutečnost v příloze účetní závěrky.

K části dvacáté – změna zákona o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
K čl. XXXVI
K bodu 1

(§ 3 odst. 1 písm. b) bod 3)

Jedná se o legislativně technické úpravy navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 3 odst. 1 písm. b). V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy.
K bodu 2

(§ 3 odst. 1 písm. b) bod 7)

Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu nemocensky pojištěných osob, kdy pojištění
budou účastny všechny osoby mající příjmy ze závislé činnosti, se vypouští nadbytečný text,
neboť za zaměstnance budou považováni i ti členové zastupitelstev, kteří nejsou pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněni.
K bodu 3

(§ 3 odst. 1 písm. b) bod 14)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 3 odst. 1 písm. b). V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy.
K bodu 4

(§ 3 odst. 1 písm. b) bod 15)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 3 odst. 1 písm. b). V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy.
K bodu 5

(§ 3 odst. 1 písm. b) bod 16)

Činnost některých členů kolektivních orgánů právnických osob může být obsahově
podřaditelná rovněž do některého z dalších bodů § 3 odst. 1 písm. b) (např. činnost členů
zastupitelstev územních samosprávných celků). Proto se výslovně stanoví, které ustanovení
má v takovém případě přednost.
K bodu 6

(§ 3 odst. 1 písm. b) bod 17)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 3 odst. 1 písm. b). V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy.
K bodu 7

(§ 3 odst. 1 písm. b))

Ponechává se dosavadní výčet zaměstnanců podle jednotlivých pracovních vztahů, který se
doplňuje tak, že za zaměstnance se bude považovat i jakákoli další fyzická osoba, které
zaměstnavatel bude poskytovat nebo by mohl poskytovat příjmy, které jsou považovány podle
zákona o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti a nejsou od této daně osvobozeny.
K bodu 8

(§ 3 odst. 1 písm. b))

V souvislosti s harmonizací veřejných pojistných a daně z příjmů fyzických osob, nutnou pro
efektivní fungování jednoho inkasního místa, podle níž do okruhu nemocensky pojištěných
osob jako zaměstnanci budou zahrnuty všechny osoby, které mají příjem ze závislé činnosti.
Z důvodu návaznosti na dosavadní právní úpravu, kdy do okruhu nemocensky pojištěných
osob byly pojištěnci zařazeni výčtovou metodou, a z důvodu právní jistoty se ponechává
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podmínku vyjádřenou v závěrečné části ustanovení písmene a).
K bodu 9

(§ 5b odst. 1)

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 10

(§ 5b odst. 3)

Základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných
nebude již navazovat na měsíční vyměřovací základ pro stanovení výše zálohy na pojistné na
důchodové pojištění. Minimální výše vyměřovacího základu pro odvod pojistného na
důchodové pojištění za kalendářní rok již nebude navazovat na určené měsíční základy pro
pojistné na nemocenské pojištění, proto se toto ustanovení vypouští.
K bodu 11

(§ 5b odst. 3 věta druhá)

Měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění nebude již navazovat na měsíční
vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění, proto se úprava této
návaznosti zrušuje.
Stanovení výše měsíčního základu nebude navázáno na výši měsíčního vyměřovacího základu
pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění, ale bude navázáno na vyměřovací základ, z
něhož bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění za kalendářní rok, za který byl
naposledy podán přehled podle § 15. Pokud osoba samostatně výdělečně činná přerušila
samostatnou výdělečnou činnost, stanoví se, že k přehledům podaným za více než 3
kalendářní roky se nepřihlíží. Pokud by samostatná výdělečná činnost byla zahájena v lednu
2014, tak k přehledům za rok 2010 a předchozí roky se nepřihlíží, postupuje se proto tak, jako
by v roce 2014 poprvé začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
K bodu 12

(§ 7 odst. 1 písm. c) bod 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu. V § 5b byl odstavec 3 vypuštěn.
K bodu 13

(§ 7 odst. 1 písm. c) bod 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu. V § 5b byl odstavec 3 vypuštěn.
K bodu 14

(§ 7 odst. 1 písm. c) bod 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu. V § 5b byl odstavec 3 vypuštěn.
K bodu 15

(§ 15a odst. 3)

Okresní správa sociálního zabezpečení nebude mít v registru zaměstnanců údaj o tom, zda
zaměstnanec je účastníkem důchodového spoření. Při uplatnění žádosti o vrácení přeplatku na
pojistném na důchodové pojištění je proto třeba na žádosti vyznačit, zda zaměstnanec je
účastníkem důchodového spoření. Účastníkovi důchodového spoření bude stanoven přeplatek
pouze ve výši 3,5 % z částky úhrnu vyměřovacích základů převyšujících maximální
vyměřovací základ.

K čl. XXXVII
K bodu 1
Pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2013 bude placeno v lednu 2014, je proto třeba
stanovit, že se platí ještě podle úpravy platné do konce roku 2013. Až do podání přehledu za
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pojistné na nemocenské pojištění mezi minimální výší měsíčního základu 5 000 Kč a výší
minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro odvod zálohy na pojistné na důchodové
pojištění, která byla vypočtena z minimálního vyměřovacího základu za rok 2012. V roce
2014 nelze již při stanovení měsíčního základu vycházet z určeného měsíčního vyměřovacího
základu, protože v roce 2014 již nebude platit ustanovení § 5b odst. 3 ve znění do 31. prosince
2013.
K bodu 2
Zachovává se postup podle právní úpravy platné do konce roku 2013 pro stanovení
minimálního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění za rok 2013 u osob
samostatně výdělečně činných, které jsou účastny nemocenského pojištění těchto osob.
K bodu 3
V kalendářním roce, v němž se zaměstnanec stal účastníkem důchodového spoření, je třeba
rozdělit úhrn vyměřovacích základů u zaměstnance, který žádá o vrácení přeplatku na
důchodovém pojištění z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu, na část před
vznikem účasti na důchodovém spoření a na část od měsíce, v němž se stal účastníkem
důchodového spoření. Okresní správa sociálního zabezpečení na základě tohoto údaje stanoví
sazbu (3,5 % nebo 6,5%) pro výpočet pojistného, které má být vráceno. Předpokládá se, že za
rok 2014 a následující bude údaj o úhrnu vyměřovacích základů za dobu účasti
na důchodovém spoření získáván od finančních úřadů.

K části dvacáté první - změna zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení
K čl. XXXVIII
K bodu 1

(§ 5 písm. e))

V novelizovaném ustanovení se navrhuje zohlednění přijaté Úmluvy OECD o vzájemné
správní pomoci v daňových záležitostech, která nabude účinnosti 1. ledna 2014 a která dopadá
rovněž na pojistné na sociální zabezpečení.
K bodu 2

(§ 6 odst. 4 písm. a))

Opravuje se dikce v návaznosti na terminologii používanou v zákoně o sociálních službách,
který hovoří o „osobách závislých na pomoci jiné fyzické osoby“ (srov. § 7 a další zákona o
sociálních službách).
K bodu 3

(§ 6 odst. 4 písm. r))

V novelizovaném ustanovení se navrhuje zohlednění přijaté Úmluvy OECD o vzájemné
správní pomoci v daňových záležitostech, která nabude účinnosti 1. ledna 2014 a která dopadá
rovněž na pojistné na sociální zabezpečení.
K bodu 4

(§ 7 písm. g))

Opravuje se dikce v návaznosti na terminologii používanou v zákoně o sociálních službách,
který hovoří o „osobách závislých na pomoci jiné fyzické osoby“ (srov. § 7 a další zákona o
sociálních službách).
K bodu 5

(Poznámka pod čarou č. 33b)

Legislativně technické úpravy navazující na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
zákon č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
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(§ 16 odst. 6)

Legislativně technické úpravy navazující na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
zákon č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
K bodu 7

(§ 16c odst. 2 písm. q))

V souvislosti se schválením zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, kterým byl
zaveden II. pilíř důchodového systému, se dodatečně mezi údaje evidované v registru
pojištěnců zahrnuje i doba důchodového spoření (jde o napravení dosavadní nedůslednosti).
K bodu 8

(§ 36 písm. h))

Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu osob nemocensky pojištěných jako zaměstnanci,
a tím i osob účastných důchodového pojištění, kdy pojištění budou jako zaměstnanci účastny
všechny osoby mající příjmy ze závislé činnosti, se vypouští nadbytečný text, neboť
důchodově pojištěni budou i ti členové zastupitelstev, kteří nejsou pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni.
K bodu 9

(§ 36 písm. zh))

Reaguje se na doplnění okruhu pojištěných osob v § 5 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění
(srov. část šestnáctá čl. XXIX body 7 a 8).
K bodu 10

(§ 37 odst. 1 písm. a))

Navrhované doplnění údajů koresponduje s údajem, který obsahuje registr pojištěnců vedený
ČSSZ. Primárně ČSSZ získává tento údaj od zaměstnavatele, proto je nezbytné, aby
zaměstnavatel vedl tento údaj ve své evidenci. Je to potřebné zejména z důvodu rozlišení, zda
jde o ženu či muže v souvislosti s nepřechylováním příjmení převážně v případě cizinců.
K bodu 11

(§ 37 odst. 1 písm. h))

Je třeba promítnout změnu, která se s účinností od 1. ledna 2014 týká osob, jejichž
zaměstnavatel neodvedl pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem
obchodní společnost nebo družstvo a tyto osoby byly v takovém kalendářním měsíci současně
společníky této společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této
společnosti nebo družstva. Praktické provádění ukázalo, že již v současné době je sledování a
kontrola splnění podmínky zaplacení pojistného v případě těchto osob velice problematické,
zdlouhavé a se sporným efektem. Navíc ve vazbě na předpokládaný přechod výběru
pojistného na finanční úřady, by se v budoucnu současná právní úprava stala de facto
neproveditelnou.
K bodu 12

(§ 38 odst. 1 a § 83a)

Legislativně technická úprava reagující na nové vymezení okruhu důchodově pojištěných
osob v § 5 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění a úpravy podle novelizačního bodu 8.
K bodu 13

(§ 40a odst. 2)

Legislativně technické úpravy reagující na nové vymezení okruhu důchodově pojištěných
osob podle § 5 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění.
K bodu 14

(§ 45 věta první)

Do právní úpravy je třeba promítnout skutečnost, že orgán Ministerstva vnitra plní povinnosti
v důchodovém pojištění i v případě příslušníků Hasičského záchranného sboru.
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(§ 52 odst. 2 věta první)

Občan dobrovolně důchodově pojištěný nemá v současné době možnost odhlásit se
z důchodového pojištění zpětně. Obtížně se mu vysvětluje, že když si zaplatil pojistné za
prosinec a v následujícím roce pojistné neplatí, že se nemůže odhlásit od 1. ledna, ale musí
například až od 15. dubna, kdy podává odhlášku. Proto se navrhuje v takových případech
umožnit zpětné odhlášení.
K bodu 16

(§ 52 odst. 2 věta druhá)

Podle § 6 zákona o důchodovém pojištění může být občan dobrovolně účasten důchodového
pojištění buď v případě, kdy existuje některý z důvodů uvedených v odst. 1 písm. a) až g)
[„kvalifikované důvody“], nebo bez takového důvodu podle odst. 2. Doba možné účasti na
důchodovém pojištění je však rozdílná podle toho, zda se jedná o dobrovolnou účast na
důchodovém pojištění podle konkrétního písmene odstavce 1 či podle odstavce 2.
Ustanovení řeší postup v případě občana dobrovolně účastného důchodového pojištění na
základě některého z důvodů uvedeného v odstavci 1, u něhož tento důvod pominul. Již
v minulosti byla zavedena povinnost podat za takových okolností odhlášku z účasti na
důchodovém pojištění; postupem času se s ohledem na praktické zkušenosti ukazuje jako
účelné upravit i situaci, kdy občan tuto odhlášku nepodal a nadále platil pojistné
na důchodové pojištění (např. formou trvalého příkazu). Pro tento případ se navrhuje zavedení
presumpce, že občan chce být dobrovolně účasten důchodového pojištění i nadále, neboť se
z tohoto pojištění neodhlásil a nadále plní povinnost platit pojistné. Protože nelze dovodit, že
by byl účasten z některého titulu uvedeného v odst. 1, neboť původní titul pominul a nový
nebyl prokázán, uvádí se výslovně, že se bude jednat o účast na základě odstavce 2, tj. účast
bez kvalifikovaného důvodu.
K bodu 17

(§ 52 odst. 2 věta poslední)

Jedná se o formulační změnu, neboť občan, který se odhlašuje z dobrovolného důchodového
pojištění, podává vždy pouze jednu odhlášku.
K bodu 18

(§ 52 odst. 4)

Do právní úpravy se promítá zavedení II. pilíře důchodového systému a stanovuje se postup,
resp. povinnost, v případě vzniku souběžného trvání účasti v I. pilíři důchodového systému
(dobrovolné důchodové pojištění) a ve II. pilíři důchodového systému sdělit tuto skutečnost
okresní správě sociálního zabezpečení.
K bodu 19

(§ 88 odst. 5)

Sjednocuje se odkladný účinek u námitek podaných proti všem rozhodnutím, jimiž byla
stanovena povinnost uhradit přeplatek na dávce důchodového pojištění.
K bodu 20

(§ 118 odst. 1)

Dosavadní definice zvláštního příjemce (pouze občan, tj. fyzická osoba) již neodpovídá
současným potřebám. Přijímá se proto obdobná právní úprava jako v zákoně o nemocenském
pojištění.
K bodu 21

(§ 118a odst. 3)

V souvislosti se zavedením institutu námitek jako řádného opravného prostředku se stanoví
stavění prekluzívní lhůty i po dobu tohoto řízení.
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(§ 123e odst. 1)

Navrhuje se rozšíření stávajících způsobů kvalifikovaného elektronického podání o další
způsob. Fakticky nepůjde o technologicky nový způsob přenosu dat k příslušnému orgánu, ale
pouze o nový způsob, kterým lze ztotožnit osobu podatele s podanou datovou zprávou.
Příslušná datová zpráva nebude muset být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
Namísto toho dojde k ověření identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho
datové schránky. Podatel tak prostřednictvím způsobu, který využívá k přihlášení do své
datové schránky (srov. § 9 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů), tj. prostřednictvím přístupových údajů,
elektronicky čitelných identifikačních dokladů nebo jiných elektronických prostředků, stvrdí
příslušnému orgánu, že elektronicky zaslané podání pochází skutečně od něj. Nepůjde tedy o
podání prostřednictvím datové schránky, tj. datová zpráva nebude zasílána systémem
datových schránek do datové schránky příslušného orgánu sociálního zabezpečení.
Důvodem zavedení tohoto způsobu ověření identity podatele je umožnit široké veřejnosti, tj.
všem, kdo si zřídí datovou schránku (což je bezplatné), aby mohla využívat služeb společného
portálu Finanční správy ČR, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.
Obdobné doplnění se navrhuje též v zákonech upravující podání vůči orgánům Finanční
správy ČR a zdravotním pojišťovnám ve věcech daní a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění. Díky tomu bude možné portál využívat k podání vůči všem těmto orgánům. Fyzické
a právnické osoby mající datovou schránku tak budou moci pomocí interaktivního společného
elektronického formuláře zajišťujícího prevenci před formálními chybami učinit najednou
podání vůči orgánům Finanční správy ČR, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám. Tato funkcionalita by měla být první fází k cílovému stavu, k němuž směřuje
jedno inkasní místo.
K bodu 23

(§ 123e odst. 5)

Legislativně technické úpravy navazující na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
zákon č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
K bodu 24

(§ 123f)

Ustanovení se dává do souladu s § 10 a § 118 odst. 3, aby nebyly pochybnosti, o jakou
působnost obecního úřadu (tj. o přenesenou) se jedná.

K čl. XXXIX
Stanoví se pravidla pro způsob odhlášení z účasti na důchodovém pojištění osoby dobrovolně
účastné důchodového pojištění za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

K části dvacáté druhé - změna zákona o důchodovém pojištění
K čl. XL
K bodu 1

(§ 5 odst. 1 písm. c))

Legislativně technické úpravy navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v § 5 odst. 1
(novelizační bod 8); tato závěrečná část ustanovení přitom pokrývá zrušovaný text.
K bodu 2

(§ 5 odst. 1 písm. d))

Legislativně technická úprava navazující na doplnění příslušných písmen v § 5 odst. 1
(novelizační bod 8).
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(§ 5 odst. 1 písm. h))

Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu nemocensky pojištěných osob, kdy pojištění
budou účastny všechny osoby mající příjmy ze závislé činnosti, se vypouští nadbytečný text,
neboť pojištěni budou i ti členové zastupitelstev, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněni.
K bodu 4

(§ 5 odst. 1 písm. m) až u))

Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu důchodově (a nemocensky) pojištěných osob,
kdy tato účast bude záviset (kromě OSVČ) na tom, zda jsou poskytovány příjmy mající
charakter závislé činnosti a podléhající dani z příjmu fyzických osob, se nově vymezuje okruh
důchodově pojištěných osob v § 5. V odstavci 1 se vymezuje okruh pojištěných osob
z důvodu výdělečné činnosti, z níž se bude platit pojistné na důchodové pojištění (jedná se o
dobu účasti na pojištění, která se hodnotí při splnění zákonem stanovených podmínek jako
doba pojištění), a v odstavci 2 se vymezuje okruh pojištěných osob, které pojistné na
důchodové pojištění neplatí (jedná se o dobu účasti na pojištění, která se hodnotí při splnění
zákonem stanovených podmínek jako náhradní doba pojištění); přitom se vychází z dosavadní
úpravy, která se z těchto důvodů přeskupuje do dvou odstavců. Za zaměstnance se podle
odstavce 1 bude považovat i jakákoli další fyzická osoba, které zaměstnavatel bude
poskytovat nebo by mohl poskytovat příjmy, které jsou považovány podle zákona o daních
z příjmů za příjmy ze závislé činnosti a nejsou od této daně osvobozeny. Zároveň se zpřesňuje
současná formulace, pokud jde o osoby účastné důchodového pojištění z titulu evidované
nezaměstnanosti.
K bodu 5

(§ 5 odst. 1 písm. n))

Legislativně technické úpravy navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v § 5 odst. 1
(novelizační bod 8); tato závěrečná část ustanovení přitom pokrývá zrušovaný text.
K bodu 6

(§ 5 odst. 1 písm. o))

Legislativně technické úpravy navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v § 5 odst. 1
(novelizační bod 8); tato závěrečná část ustanovení přitom pokrývá zrušovaný text.
K bodu 7

(§ 5 odst. 1 písm. p))

Výčet zaměstnanců podle jednotlivých pracovních vztahů se v návaznosti na novou
občanskoprávní úpravu výslovně doplňuje o novou kategorii pojištěnců.
K bodu 8

(§ 5 odst. 1 písm. q) až t))

Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu důchodově (a nemocensky) pojištěných osob,
kdy tato účast bude záviset (kromě OSVČ) na tom, zda jsou poskytovány příjmy mající
charakter závislé činnosti a podléhající dani z příjmu fyzických osob, se nově vymezuje okruh
důchodově pojištěných osob v § 5. V odstavci 1 se vymezuje okruh pojištěných osob z
důvodu výdělečné činnosti, z níž se bude platit pojistné na důchodové pojištění (jedná se o
dobu účasti na pojištění, která se hodnotí při splnění zákonem stanovených podmínek jako
doba pojištění), a v odstavci 2 se vymezuje okruh pojištěných osob, které pojistné na
důchodové pojištění neplatí (jedná se o dobu účasti na pojištění, která se hodnotí při splnění
zákonem stanovených podmínek jako náhradní doba pojištění); přitom se vychází z dosavadní
úpravy, která se z těchto důvodů přeskupuje do dvou odstavců. Za zaměstnance se podle
odstavce 1 bude považovat i jakákoli další fyzická osoba, které zaměstnavatel bude
poskytovat nebo by mohl poskytovat příjmy, které jsou považovány podle zákona o daních z
příjmů za příjmy ze závislé činnosti a nejsou od této daně osvobozeny. Zároveň se zpřesňuje
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nezaměstnanosti.
K bodu 9

(§ 5 odst. 2)

Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu důchodově (a nemocensky) pojištěných osob,
kdy tato účast bude záviset (kromě OSVČ) na tom, zda jsou poskytovány příjmy mající
charakter závislé činnosti a podléhající dani z příjmu fyzických osob, se nově vymezuje okruh
důchodově pojištěných osob v § 5. V odstavci 1 se vymezuje okruh pojištěných osob z
důvodu výdělečné činnosti, z níž se bude platit pojistné na důchodové pojištění (jedná se o
dobu účasti na pojištění, která se hodnotí při splnění zákonem stanovených podmínek jako
doba pojištění), a v odstavci 2 se vymezuje okruh pojištěných osob, které pojistné na
důchodové pojištění neplatí (jedná se o dobu účasti na pojištění, která se hodnotí při splnění
zákonem stanovených podmínek jako náhradní doba pojištění); přitom se vychází z dosavadní
úpravy, která se z těchto důvodů přeskupuje do dvou odstavců. Za zaměstnance se podle
odstavce 1 bude považovat i jakákoli další fyzická osoba, které zaměstnavatel bude
poskytovat nebo by mohl poskytovat příjmy, které jsou považovány podle zákona o daních z
příjmů za příjmy ze závislé činnosti a nejsou od této daně osvobozeny. Zároveň se zpřesňuje
současná formulace, pokud jde o osoby účastné důchodového pojištění z titulu evidované
nezaměstnanosti.
K bodu 10

(§ 5 odst. 3)

Vzhledem k novému vymezení okruhu pojištěných osob se definují nově zavedené pojmy.
K bodu 11

(§ 5 odst. 5)

Legislativně technická úprava – odkaz na § 5 odst. 2 se zrušuje, neboť se uvádí nové znění
tohoto odstavce (novelizační bod 9).
K bodu 12

(§ 6 odst. 1 písm. e))

Legislativně technická úprava navazující na přeznačení (posun) odstavců v § 5.
K bodu 13

(§ 6 odst. 2)

Podle § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění je dosud možná účast na důchodovém
pojištění na základě přihlášky nejvýše v rozsahu deseti let, pokud je osoba účastná dobrovolně
na základě této přihlášky starší 18 let; původní další podmínka, že podat tuto přihlášku může
jen osoba, která získala aspoň jeden rok doby pojištění uvedené v § 11 odst. 1 nebo § 13 odst.
1, byla již vypuštěna. Navrhuje se dobu deseti let, která byla stanovena v době, kdy
podmínkou vzniku nároku na starobní důchod bylo získání potřebné doby pojištění nejméně
25 let, přiměřeně prodloužit o pět let, tedy na patnáct let, a to se zřetelem na postupné
prodlužování této potřebné doby pojištění na (cílových) nejméně 35 let doby pojištění. To se
týká i osob, které již dosavadní maximum, tj. 10 let dobrovolného pojištění, získaly – ty tak
budou mít možnost získat za účinnosti navrhovaného zákona ještě dalších 5 let tohoto
pojištění.
K bodu 14

(§ 8 odst. 1)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 15

(§ 8 odst. 2)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
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(§ 8 odst. 2)

U člena zastupitelstva se navrhuje se stejná úprava jako u společníka společnosti s ručením
omezeným, pokud je zároveň jednatelem téže společnosti s ručením omezeným. Důvodem je
systém odměňování při souběhu více funkcí pro tentýž samosprávný celek.
K bodu 17

(§ 9 odst. 3 závěrečná část ustanovení)

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.
Výše uvedený pojem se v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, vyskytuje vícekrát, ale pouze v § 9 odst. 3 závěrečném ustanovení je
tento pojem ve zřejmé souvislosti se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V ostatních
případech je výše uvedený pojem zcela svébytným pojmem zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který není důvod nahrazovat.
K bodu 18

(§ 9 odst. 6 úvodní část ustanovení)

Nová úprava placení pojistného na nemocenské pojištění neváže výši měsíčního
vyměřovacího základu na měsíční základ pojistného pro placení záloh na důchodové
pojištění, proto nebude nutné, aby OSVČ, která se přihlásila k nemocenskému pojištění, byla
povinna platit zálohy na důchodové pojištění.
K bodu 19

(§ 9 odst. 6 písm. c) a odst. 8, § 12 odst. 1, a § 50 odst. 2 písm. b) a c))

Opravuje se dikce v návaznosti na terminologii používanou v zákoně o sociálních službách,
který hovoří o „osobách závislých na pomoci jiné fyzické osoby“ (srov. § 7 a další zákona o
sociálních službách).
K bodu 20

(§ 9 odst. 7 věta první)

Podle dosavadní úpravy je OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost, pokud důvod pro označení této činnosti za vedlejší trval po celou dobu, v
níž byla v kalendářním měsíci samostatná výdělečná činnost vykonávána. Pokud OSVČ
nastoupila například 2. září do zaměstnání, protože 1. září byla neděle, není v září považována
její činnost za vedlejší, protože 1. září netrval důvod pro vedlejší činnost. Na základě
nesouhlasného stanoviska Veřejného ochránce práv s takovou úpravou navrhuje se opačný
postup při posuzování vedlejší činnosti. Bude-li důvod pro vedlejší činnost trvat v
kalendářním měsíci v době výkonu samostatné výdělečné činnosti, bude v tomto měsíci
považována OSVČ za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Tak
například nastoupí-li OSVČ do zaměstnání 31. května, bude v květnu její činnost považována
za vedlejší. V případě, že z důvodu nízkých příjmů v tomto roce nebude z vedlejší činnosti
účastna důchodového pojištění, nebude 30 dnů v květnu účastna důchodového pojištění. V
lednu až dubnu bude povinně účastna důchodového pojištění jako OSVČ z hlavní činnosti, od
31. května bude účastna důchodového pojištění jako zaměstnanec. Tato OSVČ se může
přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění a za měsíc květen zaplatit pojistné na toto
dobrovolné pojištění.
K bodu 21

(§ 9 odst. 8)

Zákonem č. 470/2011 Sb. byly do okruhu osob účastných nemocenského pojištění doplněny i
osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o důchodovém pojištění. Tuto změnu je
třeba dodatečně promítnout i do § 9 odst. 8 věty první zákona o důchodovém pojištění.
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(§ 9 odst. 9)

Nová úprava placení pojistného na nemocenské pojištění neváže výši měsíčního
vyměřovacího základu na měsíční základ pojistného pro placení záloh na důchodové
pojištění, proto nebude nutné, aby OSVČ, která se přihlásila k nemocenskému pojištění, byla
povinna platit zálohy na důchodové pojištění.
K bodu 23

(§ 11 odst. 1 písm. a))

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 24

(§ 11 odst. 2)

Legislativně technické úpravy navazující na změny v § 5.
K bodu 25

(§ 11 odst. 2)

Formulační úprava navazující na nové vymezení okruhu pojištěnců v § 5; u některých
pojištěnců nemusejí vznikat právní vztahy ve vlastním slova smyslu.
K bodu 26

(§ 11 odst. 2)

Dosavadní už tak složitá a komplikovaná právní úprava, která se do zákona o důchodovém
pojištění dostala jako poslanecký návrh, a jejíž realizace představuje značnou administrativní
zátěž, aniž by to bylo vyváženo efektem původně zamýšleným navrhovateli, se stane fakticky
neproveditelnou.
K bodu 27

(§ 11 odst. 2)

Legislativně technické úpravy navazující na změny v § 5 a na zrušení speciálního režimu
hodnocení doby pojištění a vyměřovacího základu u tzv. statutárů.
K bodu 28

(§ 12 odst. 1 věta první)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 29

(§ 12 odst. 1 věta druhá)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 30

(§ 12 odst. 1 věta třetí)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 31

(§ 14 odst. 2)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 32

(§ 16 odst. 3)

Legislativně technické úpravy navazující na zrušení speciálního režimu hodnocení doby
pojištění a vyměřovacího základu u tzv. statutárů.
K bodu 33

(§ 16 odst. 3)

Legislativně technické úpravy navazující na zrušení speciálního režimu hodnocení doby
pojištění a vyměřovacího základu u tzv. statutárů.
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(§ 16 odst. 3)

Doplňuje se zaokrouhlování koeficientu, kterým se vyměřovací základ upravuje v případě, že
osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění platí pojistné zpětně (o více než jeden rok);
úprava zaokrouhlování dosud chyběla.
K bodu 35

(§ 16 odst. 4 úvodní část ustanovení)

Dosavadní úprava se týká výslovně jen situace po roce 1995, i když stejný problém, tj.
neprokázání výdělků při prokázání doby pojištění, mohl nastat i před rokem 1996; to se nyní
napravuje, neboť není věcného důvodu pro rozlišování situace před rokem 1996 a po roce
1995, k čemuž dospěla i soudní judikatura.
K bodu 36

(§ 16 odst. 4 písm. e))

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 37

(§ 16 odst. 4 písm. g))

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 38

(§ 16 odst. 4 písm. j))

Legislativně technické úpravy navazující na zrušení speciálního režimu hodnocení doby
pojištění a vyměřovacího základu u tzv. statutárů.
K bodu 39

(§ 19a odst. 1)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 40

(§ 21 odst. 1 písm. a))

Legislativně technická úprava navazující na vypuštění legislativní zkratky z § 5 odst. 1;
legislativní zkratka se proto zavádí na nejbližším dalším místě.
K bodu 41

(§ 27)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 42

(§ 29 odst. 6 a § 34 odst. 1)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 43

(§ 34 odst. 4 věta první)

Podmínka obsažená v § 34 odst. 4 v dosavadní větě druhé, která stanoví, že nárok na zvýšení
procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku
nároku na tento důchod vzniká vždy po dvou letech, pokud tato výdělečná činnost trvala
nepřetržitě po tuto dobu, se z hlediska výkladu v praxi ukázala jako značně problematická.
Proto navrhujeme tuto podmínku vypustit (nárok na zvýšení tedy vznikne vždy po dosažení
360 započitatelných dnů této výdělečné činnosti bez jakýchkoli dalších podmínek, tedy i v
případě, že tato výdělečná činnost trvá i po dosažení tohoto počtu dnů) a současně pro
odstranění pochybností výslovně stanovit, že řízení v této věci se zahajuje výhradně na
základě žádosti pojištěnce.
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(§ 34 odst. 4 věta druhá)

Podmínka obsažená v § 34 odst. 4 v dosavadní větě druhé, která stanoví, že nárok na zvýšení
procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku
nároku na tento důchod vzniká vždy po dvou letech, pokud tato výdělečná činnost trvala
nepřetržitě po tuto dobu, se z hlediska výkladu v praxi ukázala jako značně problematická.
Proto navrhujeme tuto podmínku vypustit (nárok na zvýšení tedy vznikne vždy po dosažení
360 započitatelných dnů této výdělečné činnosti bez jakýchkoli dalších podmínek, tedy i v
případě, že tato výdělečná činnost trvá i po dosažení tohoto počtu dnů) a současně pro
odstranění pochybností výslovně stanovit, že řízení v této věci se zahajuje výhradně na
základě žádosti pojištěnce.
K bodu 45

(§ 40 odst. 3)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 46

(§ 55 odst. 2 věta třetí)

Legislativně technické úpravy navazující na zrušení speciálního režimu hodnocení doby
pojištění a vyměřovacího základu u tzv. statutárů.
K bodu 47

(§ 102 odst. 2 až 4)

Účast na důchodovém pojištění osob uvedených v navrhovaném § 102 odst. 2 až 4 se
zachovává v dosavadním rozsahu, neboť tyto osoby se již neuvádějí v nově formulovaném
okruhu pojištěných osob v § 5 odst. 1 a 2, protože jejich účast na důchodovém pojištění byla
časově omezena.
K bodu 48

(§ 104 odst. 1)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.
K bodu 49

(nadpis § 105a)

Jedná se o terminologickou úpravu, aby dikce ustanovení odpovídala změnám plynoucím ze
Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Evropské unii, a to v návaznosti na
terminologické změny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2010 ze dne 24.
listopadu 2010, kterým byl změněn služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád
ostatních zaměstnanců Evropské unie, které se týkají i důchodového systému Evropské unie.
K bodu 50

(§ 105a odst. 1)

Jedná se o terminologickou úpravu, aby dikce ustanovení odpovídala změnám plynoucím ze
Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Evropské unii, a to v návaznosti na
terminologické změny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2010 ze dne 24.
listopadu 2010, kterým byl změněn služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád
ostatních zaměstnanců Evropské unie, které se týkají i důchodového systému Evropské unie.
K bodu 51

(§ 105a odst. 2)

Jedná se o terminologickou úpravu, aby dikce ustanovení odpovídala změnám plynoucím ze
Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Evropské unii, a to v návaznosti na
terminologické změny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2010 ze dne 24.
listopadu 2010, kterým byl změněn služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád
ostatních zaměstnanců Evropské unie, které se týkají i důchodového systému Evropské unie.
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(§ 105a odst. 3)

Jedná se o terminologickou úpravu, aby dikce ustanovení odpovídala změnám plynoucím ze
Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Evropské unii, a to v návaznosti na
terminologické změny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2010 ze dne 24.
listopadu 2010, kterým byl změněn služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád
ostatních zaměstnanců Evropské unie, které se týkají i důchodového systému Evropské unie.
K bodu 53

(§ 105b odst. 1)

Legislativně technické úpravy navazující na nové vymezení okruhu pojištěných osob v § 5
odst. 1 a 2.

K čl. XLI
K bodu 1
Je odůvodněné umožnit osobám, které získaly nejdelší množný rozsah účasti na dobrovolném
důchodovém pojištění, tj. 10 roků, již v období před 1. lednem 2014, získat další dobu tohoto
pojištění spadající i do období před uvedeným datem; přitom platí obecné pravidlo, že za
dobu přede dnem podání přihlášky je možná účast na pojištění nejvýše v rozsahu jednoho
roku bezprostředně před tímto dnem.
K bodu 2
Ustanovení reaguje na změny obsažené v čl. XXVII bodě 25. Za dobu před rokem 2014 se
bude podle přechodného ustanovení postupovat u osob uvedených v § 11 odst. 2 větě třetí
zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném před rokem 2014 podle právních předpisů
účinných před rokem 2014, a to jak pokud jde o hodnocení doby pojištění, tak možnosti
doplacení dlužného pojistného.
K bodu 3
Stanoví se pravidla pro zápočet doby, kterou nebylo možno zhodnotit podle dosavadních
předpisů. Není důvodné, aby takto získaná doba nemohla být zhodnocena vůbec, když se
v předmětném ustanovení nemění nic jiného, než že se odstraňují odkládací podmínky pro
určení období, za které vzniká příslušný nárok. Započitatelnou dobou se rozumí doba po
odečtení případných dob, na které odkazuje poslední věta předmětného pozitivního
ustanovení.

K části dvacáté třetí - změna zákona o nemocenském pojištění
K čl. XLII
K bodu 1

(§ 3 písm. g))

Za zaměstnance se již nebudou považovat pouze osoby činné na základě konkrétního
právního vztahu výslovně uvedeného v zákoně, ale za zaměstnance se budou považovat i další
osoby, jejichž příjem podléhá zdanění daní ze závislé činnosti a není od daně osvobozen
(srov. novelizační bod 14). Za zaměstnání se již proto nebude považovat pouze konkrétní
pracovní vztah. Při splnění stanovených podmínek budou nemocenského pojištění účastny
osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti podléhající dani z příjmů fyzických osob podle
§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je třeba,
aby za zaměstnání schopné založit účast na nemocenském pojištění bylo považováno i takové
zaměstnání, z něhož plynou příjmy, které nepodléhají zdanění v České republice. Tím bude
zajištěno, že zaměstnanec, který takové zaměstnání vykonává, je v České republice účasten

- 557 nemocenského pojištění, samozřejmě za předpokladu, že splní podmínku místa výkonu
zaměstnání uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění.
K bodu 2

(§ 3 písm. n))

Zaměstnanci, kteří budou pracovat v domácím prostředí, a ne na pracovišti zaměstnavatele,
budou považováni za domácké zaměstnance bez ohledu na to, v jakém vztahu vykonávají pro
zaměstnavatele práci. Není důvod pro to, aby zůstal zachován současný stav, kdy se za
domáckého zaměstnance může považovat zaměstnanec činný jen na základě některého
konkrétního vztahu uvedeného v zákoně.
K bodu 3

(§ 3 písm. u) a v))

Ad písm. u): Nahrazením současné definice pojmu „zaměstnání“ v § 3 písm. g) novou definicí
„zaměstnání“ by zanikla legislativní zkratka „práce“. Vzhledem k tomu, že tento pojem je
v zákoně o nemocenském pojištění běžně používán, je třeba ji formou definice zachovat a
upřesnit.
Ad písm. v): Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní
vztah, ale činnost pro zaměstnavatele, je třeba definovat dobu zaměstnání.
K bodu 4

(§ 5 písm. a) bod 4)

Jedná se o legislativně technické úpravy navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 5 písm. a). V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy, neboť dosavadní text
v bodech 4, 16, 17 a 19 je pokryt obecnou formulací v závěrečné části ustanovení § 5 písm.
a).
K bodu 5

(§ 5 písm. a) bod 8)

Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu nemocensky pojištěných osob, kdy pojištění
budou účastny všechny osoby mající příjmy ze závislé činnosti, se vypouští nadbytečný text,
neboť pojištěni budou i ti členové zastupitelstev, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněni
K bodu 6

(§ 5 písm. a) bod 16)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 5 písm. a). V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy, neboť dosavadní text
v bodech 4, 16, 17 a 19 je pokryt obecnou formulací v závěrečné části ustanovení § 5 písm.
a).
K bodu 7

(§ 5 písm. a) bod 17)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 5 písm. a). V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy, neboť dosavadní text
v bodech 4, 16, 17 a 19 je pokryt obecnou formulací v závěrečné části ustanovení § 5 písm.
a).
K bodu 8

(§ 5 písm. a) bod 18)

Činnost některých členů kolektivních orgánů právnických osob může být obsahově
podřaditelná rovněž do některého z dalších bodů § 5 písm. a) (např. činnost členů
zastupitelstev územních samosprávných celků). Proto se výslovně stanoví (obdobně, jako je
tomu v současné právní úpravě v § 5 písm. a) bodě 11), které ustanovení má v takovém
případě přednost.
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(§ 5 písm. a) bod 19)

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 5 písm. a). V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy, neboť dosavadní text
v bodech 4, 16, 17 a 19 je pokryt obecnou formulací v závěrečné části ustanovení § 5 písm.
a).
K bodu 10

(§ 5 písm. a) bod 21 a 22)

Ponechává se dosavadní výčet zaměstnanců podle jednotlivých pracovních vztahů, který se
doplňuje tak, že za zaměstnance se bude považovat i jakákoli další fyzická osoba, které
zaměstnavatel bude poskytovat nebo by mohl poskytovat příjmy, které jsou považovány podle
zákona o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti a nejsou od této daně osvobozeny.
K bodu 11

(§ 5 písm. a) závěrečná část ustanovení)

V souvislosti s harmonizací veřejných pojistných a daně z příjmů fyzických osob, nutnou pro
efektivní fungování jednoho inkasního místa, podle níž do okruhu nemocensky pojištěných
osob jako zaměstnanci budou zahrnuty všechny osoby, které mají příjem ze závislé činnosti.
Z důvodu návaznosti na dosavadní právní úpravu, kdy do okruhu nemocensky pojištěných
osob byly pojištěnci zařazeni výčtovou metodou, a z důvodu právní jistoty se ponechává
dosavadní výčet, který se doplňuje o obecnou kategorii pojištěnců v bodě 22 a o společnou
podmínku vyjádřenou v závěrečné části ustanovení písmene a).
K bodu 12

(§ 6 odst. 1 písm. a) bod 2)

Pro účast na nemocenském pojištění již nebude, v návaznosti na novou koncepci vymezení
okruhu pojištěných osob, podle níž bude rozhodné pouze to, že příjem je zdaňován jako
příjem ze závislé činnosti, požadováno splnění podmínky minimální doby trvání zaměstnání
aspoň 15 kalendářních dnů. Pro tzv. krátkodobé zaměstnání nebude platit zvláštní úprava
podmínek účasti na nemocenském pojištění.
K bodu 13

(§ 6 odst. 1 písm. b)

Pro účast na nemocenském pojištění již nebude, v návaznosti na novou koncepci vymezení
okruhu pojištěných osob, podle níž bude rozhodné pouze to, že příjem je zdaňován jako
příjem ze závislé činnosti, požadováno splnění podmínky minimální doby trvání zaměstnání
aspoň 15 kalendářních dnů. Pro tzv. krátkodobé zaměstnání nebude platit zvláštní úprava
podmínek účasti na nemocenském pojištění.
K bodu 14

(§ 6 odst. 2 až 4)

Pro účast na nemocenském pojištění již nebude, v návaznosti na novou koncepci vymezení
okruhu pojištěných osob, podle níž bude rozhodné pouze to, že příjem je zdaňován jako
příjem ze závislé činnosti, požadováno splnění podmínky minimální doby trvání zaměstnání
aspoň 15 kalendářních dnů. Pro tzv. krátkodobé zaměstnání nebude platit zvláštní úprava
podmínek účasti na nemocenském pojištění.
Nově se upravuje účast smluvního zaměstnance na nemocenském pojištění tak, že nebude
pojištění účasten až po uplynutí 270 dní trvání zaměstnání na území České republiky, pokud
doložil, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho
zaměstnavatel. Sjednocuje se tak účast smluvního zaměstnance na pojištění s ostatními
zaměstnanci. Nebude proto již třeba dokládat, že je zaměstnanec účasten důchodového
pojištění v jiném státě, neboť jeho účast na nemocenském pojištění vznikne – při splnění
stanovených podmínek – dnem, ve kterém smluvní zaměstnanec začal vykonávat práci pro
smluvního zaměstnavatele, bez ohledu na to, zda je v jiném státě účasten důchodového
pojištění, či nikoli.
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(§ 6 odst. 4)

Pro účast na nemocenském pojištění již nebude, v návaznosti na novou koncepci vymezení
okruhu pojištěných osob, podle níž bude rozhodné pouze to, že příjem je zdaňován jako
příjem ze závislé činnosti, požadováno splnění podmínky minimální doby trvání zaměstnání
aspoň 15 kalendářních dnů. Pro tzv. krátkodobé zaměstnání nebude platit zvláštní úprava
podmínek účasti na nemocenském pojištění.
K bodu 16

(§ 7 odst. 1)

Legislativně technická úprava navazující na zrušení písmene b) v § 6 odst. 1.
K bodu 17

(§ 7 odst. 2)

Pro účast na nemocenském pojištění v zaměstnání malého rozsahu se budou do vyměřovacího
základu zaměstnance započítávat pouze příjmy zúčtované zaměstnanci jeho zaměstnavatelem.
Nebude se přihlížet k příjmům, které pouze souvisí s takovým zaměstnáním, tj. k příjmům,
které zaměstnanci plynou od spojené osoby (§ 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů).
K bodu 18

(§ 7 odst. 3)

Doplněním slova „zaměstnavatelem“ se vylučuje možnost považovat pro účely posuzování
účasti na nemocenském pojištění za započitatelný příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání
započitatelný příjem zúčtovaný spojenou osobou, tj. jiným subjektem, než je zaměstnavatel
zaměstnance.
Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní vztah, ale
činnost pro zaměstnavatele, a byla definována doba zaměstnání, je třeba uvedenou formulaci
zpřesnit.
K bodu 19

(§ 7 odst. 4)

Předchází se možnosti zneužívání podmínek účasti na nemocenském pojištění spočívající v
tom, že bude mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavíráno více právních vztahů,
které budou považovány za zaměstnání malého rozsahu, aniž by zakládaly u zaměstnance
účast na nemocenském pojištění.
Jde o ochranu zaměstnance, který, ačkoliv bude dosahovat v úhrnu takové výše příjmu, která
by v jednom zaměstnání zakládala účast na nemocenském pojištění, by nebyl účasten ani
nemocenského a ani důchodového pojištění proto, že tento příjem je rozdělen mezi více
zaměstnání malého rozsahu. Omezuje se tím i zneužívání zaměstnání malého rozsahu při
odvodu pojistného na veřejná pojištění.
K bodu 20

(§ 7a odst. 2)

Pro účast na nemocenském pojištění se nebude přihlížet k příjmům zúčtovaným spojenou
osobou, ale pouze k příjmům zúčtovaným zaměstnavatelem zaměstnance.
Ve větě druhé je vznik a zánik účasti na pojištění upraven shodně jako pro ostatní zaměstnání,
proto se tato úprava doporučuje vypustit a vycházet jen z obecné úpravy v § 10.
K bodu 21

(§ 8)

Navrhuje se stejná úprava jako pro společníka společnosti s ručením omezeným, pokud je
zároveň jednatelem téže společnosti s ručením omezeným. Důvodem je systém odměňování
při souběhu více funkcí pro tentýž samosprávný celek.
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(§ 10 odst. 1)

Vznik a zánik pojištění se upravuje stejně jako dosud, kdy za vznik pojištění se zpravidla
považuje vstup do zaměstnání, tj. zahájení výkonu činnosti pro zaměstnavatele, a za zánik
pojištění skončení zaměstnání. U některých zaměstnanců je třeba vzhledem ke specifikům
charakteru jejich činnosti upravit vznik či zánik účasti na nemocenském pojištění odchylně,
proto jsou tyto případy uvedeny jmenovitě. Např. u osob v právním vztahu, který nevzniká za
účelem výkonu práce, (například u společníka společnosti s ručením omezeným), trvá
zaměstnání jen v době, v níž mají vykonávat práci pro zaměstnavatele. Proto za skončení
zaměstnání nebude považován v tomto případě den skončení právního vztahu, ale den
skončení pracovní činnosti. Obdobně je tomu v ustanovení upravujícím vznik a zánik
pojištění pěstounů. Navrhovaná úprava přebírá úpravu již obsaženou v zákoně o
nemocenském pojištění, která byla provedena s účinností od 1. 1. 2013 v souvislosti s novelou
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jednotně se upravuje vznik a zánik pojištění jak těch
pečovatelů, kteří mají dítě v péči, tak i těch pečovatelů, kteří o dítě (zatím) nepečují, avšak
jsou zařazeni do speciální evidence. Tito pečovatelé budou účastni pojištění i v době, v níž
nebudou pečovat o žádné dítě (vykonávat činnost pro zaměstnavatele), kdy budou pouze
očekávat svěření dítěte do pěstounské péče za předpokladu, že jim bude náležet odměna
pěstouna podle zákona o sociálně právní ochraně dětí.
K bodu 23

(§ 10 odst. 2 a 3)

Vznik a zánik pojištění se upravuje stejně jako dosud, kdy za vznik pojištění se zpravidla
považuje vstup do zaměstnání, tj. zahájení výkonu činnosti pro zaměstnavatele, a za zánik
pojištění skončení zaměstnání. U některých zaměstnanců je třeba vzhledem ke specifikům
charakteru jejich činnosti upravit vznik či zánik účasti na nemocenském pojištění odchylně,
proto jsou tyto případy uvedeny jmenovitě. Např. u osob v právním vztahu, který nevzniká za
účelem výkonu práce, (například u společníka společnosti s ručením omezeným), trvá
zaměstnání jen v době, v níž mají vykonávat práci pro zaměstnavatele. Proto za skončení
zaměstnání nebude považován v tomto případě den skončení právního vztahu, ale den
skončení pracovní činnosti. Obdobně je tomu v ustanovení upravujícím vznik a zánik
pojištění pěstounů. Navrhovaná úprava přebírá úpravu již obsaženou v zákoně o
nemocenském pojištění, která byla provedena s účinností od 1. 1. 2013 v souvislosti s novelou
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jednotně se upravuje vznik a zánik pojištění jak těch
pečovatelů, kteří mají dítě v péči, tak i těch pečovatelů, kteří o dítě (zatím) nepečují, avšak
jsou zařazeni do speciální evidence. Tito pečovatelé budou účastni pojištění i v době, v níž
nebudou pečovat o žádné dítě (vykonávat činnost pro zaměstnavatele), kdy budou pouze
očekávat svěření dítěte do pěstounské péče za předpokladu, že jim bude náležet odměna
pěstouna podle zákona o sociálně právní ochraně dětí.
K bodu 24

(§ 10 odst. 4 písm. b))

Legislativně technická úprava navazující na zrušení odstavců 2 až 4 v § 6.
K bodu 25

(§ 10 odst. 6 věta první)

Legislativně technická úprava navazující na zrušení odstavců 2 až 4 v § 6.
K bodu 26

(§ 10 odst. 6 věta druhá)

Podle dosavadní úpravy jen u některých pracovních vztahů, které na sebe bezprostředně
navazují, platilo, že jejich nemocenské pojištění trvalo nepřetržitě, v důsledku toho se
v takovém případě nevyžadovalo od zaměstnavatelů oznamování skončení zaměstnání
zaměstnance a oznamování jeho opětovného nástupu do zaměstnání. Nově bude tento postup
platit u všech zaměstnání, pokud se bude jednat o právní vztah stejného druhu.
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postup neplatí, pokud bylo alespoň jedno z navazujících zaměstnání zaměstnáním malého
rozsahu, a to bez ohledu na to, zda zaměstnání malého rozsahu bylo zaměstnáním předchozím
nebo navazujícím; ustanovení nebude platit ani tehdy, pokud by zaměstnáním malého rozsahu
byla obě zaměstnání, tj. jak zaměstnání předchozí, tak i navazující.
K bodu 27

(§ 10 odst. 7)

Legislativně technická úprava navazující na úpravu účasti smluvních zaměstnanců na
nemocenském pojištění provedenou zrušením § 6 odst. 4.
Nově se upravuje účast smluvního zaměstnance na nemocenském pojištění tak, že nebude
pojištění účasten až po uplynutí 270 dní trvání zaměstnání na území České republiky, pokud
doložil, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho
zaměstnavatel. Sjednocuje se tak účast smluvního zaměstnance na pojištění s ostatními
zaměstnanci. Nebude proto již třeba dokládat, že je zaměstnanec účasten důchodového
pojištění v jiném státě. Tyto skutečnosti je proto třeba promítnout do všech příslušných
ustanovení.
K bodu 28

(§ 10 odst. 7)

Legislativně technická úprava navazující na úpravu účasti smluvních zaměstnanců na
nemocenském pojištění provedenou zrušením § 6 odst. 4.
Nově se upravuje účast smluvního zaměstnance na nemocenském pojištění tak, že nebude
pojištění účasten až po uplynutí 270 dní trvání zaměstnání na území České republiky, pokud
doložil, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho
zaměstnavatel. Sjednocuje se tak účast smluvního zaměstnance na pojištění s ostatními
zaměstnanci. Nebude proto již třeba dokládat, že je zaměstnanec účasten důchodového
pojištění v jiném státě. Tyto skutečnosti je proto třeba promítnout do všech příslušných
ustanovení.
K bodu 29

(§ 10 odst. 7)

Legislativně technická úprava navazující na úpravu účasti smluvních zaměstnanců na
nemocenském pojištění provedenou zrušením § 6 odst. 4.
Nově se upravuje účast smluvního zaměstnance na nemocenském pojištění tak, že nebude
pojištění účasten až po uplynutí 270 dní trvání zaměstnání na území České republiky, pokud
doložil, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho
zaměstnavatel. Sjednocuje se tak účast smluvního zaměstnance na pojištění s ostatními
zaměstnanci. Nebude proto již třeba dokládat, že je zaměstnanec účasten důchodového
pojištění v jiném státě. Tyto skutečnosti je proto třeba promítnout do všech příslušných
ustanovení.
K bodu 30

(§ 10 odst. 8)

Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní vztah, ale
činnost pro zaměstnavatele, bylo do § 3 nově vloženo písm. x), v němž je výslovně
definována doba zaměstnání. Příslušné formulace uvedené v ustanoveních novelizovaných
těmito body je proto třeba zpřesnit; jedná se o změnu legislativně-technického charakteru.
K bodu 31

(§ 18 odst. 5)

Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní vztah, ale
činnost pro zaměstnavatele, bylo do § 3 nově vloženo písm. x), v němž je výslovně
definována doba zaměstnání. Příslušné formulace uvedené v ustanoveních novelizovaných
těmito body je proto třeba zpřesnit; jedná se o změnu legislativně-technického charakteru.
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(§ 19 odst. 6)

Podle § 19 odst. 6 věty druhé zákona o nemocenském pojištění platí, že pokud zaměstnanec
činný v zaměstnání malého rozsahu nemá v rozhodném období vyměřovací základ nebo neníli v tomto rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ,
považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance
skutečně dosaženého v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. Tato úprava však
výslovně neplatí pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce; vzhledem
k tomu, že podmínky jejich účasti na nemocenském pojištění jsou obdobného charakteru, jako
u zaměstnání malého rozsahu (nejvýraznějším rozdílem je výše částky započitatelného příjmu
potřebná pro vznik účasti na nemocenském pojištění), provádí se u nich tento způsob
stanovení denního vyměřovacího základu pouze na základě analogického výkladu
vyplývajícího ze smyslu a účelu uvedeného ustanovení. Navrhuje se proto tento postup, který
se plně osvědčil, výslovně uvést v textu zákona.
K bodu 33

(§ 19 odst. 8)

U zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce je nezbytné postupovat při
stanovení rozhodného období a započitatelných příjmů stejně jako při zaměstnání malého
rozsahu, protože charakter pracovní činnosti je z hlediska posuzování účasti na nemocenském
pojištění obdobný.
K bodu 34

(§ 28 odst. 1)

Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní vztah, ale
činnost pro zaměstnavatele, bylo do § 3 nově vloženo písm. x), v němž je výslovně
definována doba zaměstnání. Příslušné formulace uvedené v ustanoveních novelizovaných
těmito body je proto třeba zpřesnit; jedná se o změnu legislativně-technického charakteru.
K bodu 35

(§ 28 odst. 3)

Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní vztah, ale
činnost pro zaměstnavatele, bylo do § 3 nově vloženo písm. x), v němž je výslovně
definována doba zaměstnání. Příslušné formulace uvedené v ustanoveních novelizovaných
těmito body je proto třeba zpřesnit; jedná se o změnu legislativně-technického charakteru.
K bodu 36

(§ 30)

Zaměstnanci, kteří budou pracovat v domácím prostředí, a ne na pracovišti zaměstnavatele,
budou považováni za domácké zaměstnance bez ohledu na to, v jakém vztahu vykonávají pro
zaměstnavatele práci. Není důvod pro to, aby zůstal zachován současný stav, kdy za
domáckého zaměstnance se mohou považovat zaměstnanci činní jen na základě některého
konkrétního vztahu uvedeného v zákoně.
K bodu 37

(§ 40 odst. 3)

Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní vztah, ale
činnost pro zaměstnavatele, bylo do § 3 nově vloženo písm. x), v němž je výslovně
definována doba zaměstnání. Příslušné formulace uvedené v ustanoveních novelizovaných
těmito body je proto třeba zpřesnit; jedná se o změnu legislativně-technického charakteru.
K bodu 38

(§ 54 odst. 1)

Upřesňuje se definice ošetřujícího lékaře. Na základě novelizace zákona o nemocenském
pojištění provedené zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona
o zdravotnické záchranné službě, došlo změně věcného obsahu věty první § 54 odst. 1 zákona
o nemocenském pojištění. Odstraněním čárky před spojkou „a“ a použitím 2. pádu od termínu
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současného znění není poskytovatel pracovnělékařských služeb, pokud získal oprávnění k
poskytování zdravotních služeb, ošetřujícím lékařem podle zákona o nemocenském pojištění
ani při ošetření pojištěnce v rámci první pomoci, což znamená, že nemůže rozhodovat ve
věcech dočasné pracovní neschopnosti, např. nemůže uznat pojištěnce dočasně práce
neschopným.
Proto se „ztracená“ kompetence poskytovatelům pracovnělékařských služeb, kteří mají
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, navrací.
Poskytovatel pracovnělékařských služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, bude mít tak znovu možnost uznat dočasnou pracovní neschopnost, pokud zjistí, že
nastal zákonem stanovený důvod k jejímu uznání.
Účinnost tohoto ustanovení se navrhuje již dnem vyhlášení zákona. Jedná se o nápravu
věcného nedostatku v zákoně, který je svou podstatou odborného charakteru, proto není třeba
účinnost tohoto ustanovení vázat na účinnost ostatních ustanovení týkajících se zavedení
jednotného inkasního místa.
K bodu 39

(§ 56 odst. 6)

Legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 40

(§ 57 odst. 1 písm. b))

Úprava se netýká jakékoli lázeňské léčebně rehabilitační péče podle zákona o veřejném
zdravotním pojištění, ale výhradně komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče.
K bodu 41

(§ 57 odst. 1 písm. c))

Legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 42

(§ 57 odst. 4, § 59 odst. 3, § 68 odst. 5 a § 73 odst. 2)

Legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 43

(§ 59 odst. 1 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která upřesňuje, že se právní úprava netýká
jakékoli lázeňské léčebně rehabilitační péče podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
ale výhradně pouze komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče.

- 564 K bodu 44

(§ 61 písm. b))

Legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 45

(§ 61 písm. k))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která upřesňuje, že se právní úprava netýká
jakékoli lázeňské léčebně rehabilitační péče podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
ale výhradně pouze komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče.
K bodu 46

(§ 61 písm. v))

Legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 47

(§ 61 písm. z))

Legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 48

(§ 62 odst. 1)

Legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 49

(§ 64 odst. 1 písm. g))

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která upřesňuje, že se právní úprava netýká
jakékoli lázeňské léčebně rehabilitační péče podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
ale výhradně pouze komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče.
K bodu 50

(§ 64 odst. 1 písm. q))

Legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.

- 565 K bodu 51

(§ 82 odst. 1 písm. a))

Legislativně technická úprava navazující na doplnění nových bodů v § 5 písm. a). OSSZ bude
provádět nemocenské pojištění i u osob uvedených v bodě 22, proto se pojem „zaměstnaná
osoba“ a v důsledku toho i příslušnost OSSZ k provádění nemocenského pojištění musí
rozšířit i o tyto osoby
K bodu 52

(§ 84 odst. 2 písm. p))

Legislativně technická úprava navazující na úpravu účasti smluvních zaměstnanců na
nemocenském pojištění provedenou zrušením § 6 odst. 4.
Nově se upravuje účast smluvního zaměstnance na nemocenském pojištění tak, že nebude
pojištění účasten až po uplynutí 270 dní trvání zaměstnání na území České republiky, pokud
doložil, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho
zaměstnavatel. Sjednocuje se tak účast smluvního zaměstnance na pojištění s ostatními
zaměstnanci. Nebude proto již třeba dokládat, že je zaměstnanec účasten důchodového
pojištění v jiném státě. Tyto skutečnosti je proto třeba promítnout do všech příslušných
ustanovení.
K bodu 53

(§ 92 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na doplnění závěrečné části ustanovení v
§ 5 písm. a) [novelizační bod 14]. V opačném případě by došlo k duplicitě právní úpravy,
neboť dosavadní text v bodech 4, 16, 17 a 19 je pokryt obecnou formulací v závěrečné části
ustanovení § 5 písm. a).
K bodu 54

(§ 92 odst. 2 písm. g))

Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu nemocensky pojištěných osob, kdy pojištění
budou účastny všechny osoby mající příjmy ze závislé činnosti (srov. novelizační bod 14), se
vypouští nadbytečný text, neboť pojištěni budou i ti členové zastupitelstev, kteří nejsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněni.
K bodu 55

(§ 92 odst. 2 písm. z))

Vzhledem k zařazení osob pověřených obchodním vedením do okruhu pojištěnců v § 5 písm.
a) bodě 21 (bod 11 návrhu novely) je nezbytné vymezit právní subjekt, který plní vůči těmto
osobám povinnosti zaměstnavatele.
K bodu 56

(§ 92 odst. 3)

Navržená úprava navazuje na novou úpravu okruhu pojištěných osob.
K bodu 57

(§ 94 odst. 1)

Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní vztah, ale
činnost pro zaměstnavatele, bylo do § 3 nově vloženo písm. x), v němž je výslovně
definována doba zaměstnání. Příslušné formulace uvedené v ustanoveních novelizovaných
těmito body je proto třeba zpřesnit; jedná se o změnu legislativně-technického charakteru.
K bodu 58

(§ 94 odst. 1)

Legislativně-technická úprava související se změnou účasti smluvního zaměstnance na
nemocenském pojištění.
K bodu 59

(§ 94 odst. 1)

Vypuštění odkazu na § 6 odst. 3 věcně navazuje na zrušení odchylek v nemocenském
pojištění pro krátkodobá zaměstnání.

- 566 Nově se upravuje lhůta pro oznamování skončení zaměstnání malého rozsahu tak, aby
zaměstnavatel nebyl povinen podat orgánu nemocenského pojištění oznámení o skončení
zaměstnání zaměstnance dříve než oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání.
K bodu 60

(§ 94 odst. 1 věta čtvrtá)

Vypuštění odkazu na § 6 odst. 3 je věcně navazuje na zrušení odchylek v nemocenském
pojištění pro krátkodobá zaměstnání.
Nově se upravuje lhůta pro oznamování skončení zaměstnání malého rozsahu tak, aby
zaměstnavatel nebyl povinen podat orgánu nemocenského pojištění oznámení o skončení
zaměstnání zaměstnance dříve než oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání.
K bodu 61

(§ 95 odst. 1 písm. a))

Legislativně technické úpravy navazující na úpravu účasti smluvních zaměstnanců na
nemocenském pojištění provedenou zrušením § 6 odst. 4.
Nově se upravuje účast smluvního zaměstnance na nemocenském pojištění tak, že nebude
pojištění účasten až po uplynutí 270 dní trvání zaměstnání na území České republiky, pokud
doložil, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho
zaměstnavatel. Sjednocuje se tak účast smluvního zaměstnance na pojištění s ostatními
zaměstnanci. Nebude proto již třeba dokládat, že je zaměstnanec účasten důchodového
pojištění v jiném státě. Tyto skutečnosti je proto třeba promítnout do všech příslušných
ustanovení.
K bodu 62

(§ 101 odst. 1 písm. i))

Legislativně technická úprava navazující na zrušení písmene p) v § 84 odst. 2.
K bodu 63

(§ 103 odst. 3)

Legislativně technické úpravy navazující na úpravu účasti smluvních zaměstnanců na
nemocenském pojištění provedenou zrušením § 6 odst. 4.
Nově se upravuje účast smluvního zaměstnance na nemocenském pojištění tak, že nebude
pojištění účasten až po uplynutí 270 dní trvání zaměstnání na území České republiky, pokud
doložil, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho
zaměstnavatel. Sjednocuje se tak účast smluvního zaměstnance na pojištění s ostatními
zaměstnanci. Nebude proto již třeba dokládat, že je zaměstnanec účasten důchodového
pojištění v jiném státě. Tyto skutečnosti je proto třeba promítnout do všech příslušných
ustanovení.
K bodu 64

(§ 103 odst. 3)

Legislativně technické úpravy navazující na úpravu účasti smluvních zaměstnanců na
nemocenském pojištění provedenou zrušením § 6 odst. 4.
Nově se upravuje účast smluvního zaměstnance na nemocenském pojištění tak, že nebude
pojištění účasten až po uplynutí 270 dní trvání zaměstnání na území České republiky, pokud
doložil, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho
zaměstnavatel. Sjednocuje se tak účast smluvního zaměstnance na pojištění s ostatními
zaměstnanci. Nebude proto již třeba dokládat, že je zaměstnanec účasten důchodového
pojištění v jiném státě. Tyto skutečnosti je proto třeba promítnout do všech příslušných
ustanovení.

- 567 K bodu 65

(§ 104 odst. 3)

Vzhledem k tomu, že za zaměstnání již nebude považován konkrétní pracovní vztah, ale
činnost pro zaměstnavatele, bylo do § 3 nově vloženo písm. x), v němž je výslovně
definována doba zaměstnání. Příslušné formulace uvedené v ustanoveních novelizovaných
těmito body je proto třeba zpřesnit; jedná se o změnu legislativně-technického charakteru.
K bodu 66

(§ 110 odst. 2)

Není-li žádost o dávku nemocenského pojištění podepsaná, pak podle § 109 odst. 1 zákona se
dávka nevyplácí; okresní správa sociálního zabezpečení nepodepsanou žádost pojištěnci vrátí
s výzvou k odstranění nedostatků podání (stanoví lhůtu) a s poučením, že nebude-li podpis na
žádosti doplněn, potom řízení o žádosti zastaví. Žadatel musí být poučen o důsledku, tj. o
zastavení řízení. Důvodem pro zastavení řízení je, že žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil
podstatné vady, které brání pokračování řízení, a to i tehdy, když řízení nebylo přerušeno. S
ohledem na ustanovení § 110 odst. 3 zákona (dávky se vyplácejí nejpozději do jednoho
měsíce následujícího po dni, v němž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky
doručen OSSZ) je namístě doplnit ustanovení, že lhůta pro rozhodování neběží po dobu, kdy
nejsou splněny podmínky pro výplatu dávky podle § 109 odst. 1 zákona.
K bodu 67

(§ 122 odst. 3 písm. h))

Navrhovaná úprava formulačně reaguje na změny provedené již v předchozích ustanoveních
předkládaného zákona, a to na zrušení tzv. krátkodobých zaměstnání a na zavedení definice
doby zaměstnání.
K bodu 68

(§ 126 odst. 5)

Na základě zkušeností z praxe (a za situace, kdy řízení o regresní náhradě mají vzestupnou
tendenci), navrhujeme upravit lhůtu pro zaplacení regresní náhrady tak, že nárok na zaplacení
regresní náhrady zaniká namísto stávajících 3 let uplynutím 5 let ode dne, kdy orgán
nemocenského pojištění zjistil skutečnosti rozhodné pro její výplatu. Obdobná lhůta 5 let je
stanovena pro úhradu přeplatku na dávce nemocenského pojištění v § 124 odst. 4 zákona.
Opakovaně se vyskytují případy, kdy povinný požádá o povolení placení regresní náhrady ve
splátkách, protože není schopen uhradit celkovou částku najednou, avšak ve výsledku není
schopen uhradit ani jednotlivé splátky, a to s ohledem na jejich výši a lhůtu pro zaplacení
regresní náhrady stanovenou zákonem.
Se zřetelem na tyto zkušenosti navrhujeme prodloužit prekluzivní (subjektivní) lhůtu pro
nárok na zaplacení regresní náhrady na 5 let ode dne, kdy okresní správa sociálního
zabezpečení zjistila skutečnost, že ke vzniku sociální události, z jejíhož titulu byla dávka
vyplacena, došlo v důsledku zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo
správním úřadem.
K bodu 69

(§ 128 odst. 2 písm. e))

Legislativně technické úpravy. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
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(§ 131 odst. 1 písm. f) a 136 odst. 1 písm. f))

Navrhovaná úprava formulačně reaguje na změny provedené již v předchozích ustanoveních
předkládaného zákona, a to na zrušení tzv. krátkodobých zaměstnání a na zavedení definice
doby zaměstnání.
K bodu 71

(§ 131 odst. 1 písm. j) a § 136 odst. 1 písm. j))

S účinností od 1. ledna 2013 bylo ustanovení § 97 odst. 1 novelizováno zákonem č. 396/2012
Sb. Touto novelou byly do § 97 odst. 1 vloženy za větu první další 2 věty. Na uvedený posun
vět pak bylo reagováno v § 131 a 136 odst. 1 písm. f). Zákon 396/2012 Sb. byl projednáván
souběžně se zákonem č. 458/2011 Sb., tedy v době, kdy se předpokládalo, že zákon o JIM
nabyde účinnosti dnem 1. 1. 2013. Navrhované a posléze schválené změny v § 131 a 136
odst. 1 písm. f) tak byly provedeny na stav po nabytí účinnosti zákona o JIM, což neodpovídá
současnému stavu. Proto je třeba účinné znění § 131 a 136 odst. 1 písm. f) a j) přizpůsobit
současnému stavu § 97 odst. 1.
K bodu 72

(§ 131 odst. 1 písm. r) a § 136 odst. 1 písm. r))

Legislativně technické úpravy. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 73

(§ 138a odst. 1)

Legislativně technické úpravy. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 74

(§ 138a odst. 1 písm. a) a b))

Legislativně technické úpravy. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 75

(§ 138 odst. 1 písm. k))

Legislativně technické úpravy. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
K bodu 76

(§ 138a odst. 1 písm. t))

Legislativně technické úpravy navazující na změny provedené zákonem č. 470/2011 Sb., kdy
s účinností od 1. ledna 2012 bylo do zákona o nemocenském pojištění vloženo nové
ustanovení § 138a.
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(§ 142 odst. 5)

Legislativně technické úpravy navazující na změny provedené zákonem č. 470/2011 Sb., kdy
s účinností od 1. ledna 2012 bylo do zákona o nemocenském pojištění vloženo nové
ustanovení § 138a.
K bodu 78

(§ 149 odst. 1 písm. c))

Podle ustanovení § 149 odst. 1 písm. c) zákona se rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění
o povinnosti uhradit regresní náhradu a o výši této náhrady, vydané v řízení o regresní
náhradě podle § 126 zákona, doručuje zaměstnavateli, aniž by bylo zřejmé, o jakého
zaměstnavatele se jedná, tedy zda má jít o zaměstnavatele občana, který je podle tohoto
rozhodnutí povinen zaplatit regresní náhradu, nebo o zaměstnavatele „poškozeného“
pojištěnce, kterému byla v důsledku sociální události vyplacena dávka nemocenského
pojištění.
Z povahy věci je nepochybné, že zaměstnavatel osoby, která je na základě rozhodnutí povinna
zaplatit regresní náhradu, nemůže poskytnuté údaje nikterak využít. Naproti tomu
zaměstnavatel pojištěnce (resp. poškozeného), který vyplatil náhradu mzdy nebo platu, nemá
právo na regresní náhradu, avšak na základě informace poskytnuté orgánem nemocenského
pojištění by mohl uplatnit nárok na náhradu škody v občanskoprávním řízení vůči tomu, kdo
svým protiprávním jednáním zavinil, že byla vyplacena náhrada mzdy nebo platu.
S ohledem na nejednoznačnost, resp. nepřesnost stávající právní úpravy a s ohledem na
skutečnost, že rozhodnutí obsahují údaje o povinné osobě i o poškozeném pojištěnci,
navrhujeme zpřesnit ustanovení § 149 odst. 1 písm. c) zákona tak, aby bylo zřejmé, že
rozhodnutí o povinnosti uhradit regresní náhradu a o výši této náhrady se doručí
zaměstnavateli poškozeného pojištěnce, kterému byla vyplacena dávka (z jejíhož titulu je
uplatňována regresní náhrada).
K bodu 79

(§ 162 odst. 1)

Navrhuje se rozšíření stávajících způsobů kvalifikovaného elektronického podání o další
způsob. Fakticky nepůjde o technologicky nový způsob přenosu dat k příslušnému orgánu, ale
pouze o nový způsob, kterým lze ztotožnit osobu podatele s podanou datovou zprávou.
Příslušná datová zpráva nebude muset být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
Namísto toho dojde k ověření identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho
datové schránky. Podatel tak prostřednictvím způsobu, který využívá k přihlášení do své
datové schránky (srov. § 9 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů), tj. prostřednictvím přístupových údajů,
elektronicky čitelných identifikačních dokladů nebo jiných elektronických prostředků, stvrdí
příslušnému orgánu, že elektronicky zaslané podání pochází skutečně od něj. Nepůjde tedy o
podání prostřednictvím datové schránky, tj. datová zpráva nebude zasílána systémem
datových schránek do datové schránky příslušného orgánu sociálního zabezpečení.
Důvodem zavedení tohoto způsobu ověření identity podatele je umožnit široké veřejnosti, tj.
všem, kdo si zřídí datovou schránku (což je bezplatné), aby mohla využívat služeb společného
portálu Finanční správy ČR, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.
Obdobné doplnění se navrhuje též v zákonech upravující podání vůči orgánům Finanční
správy ČR a zdravotním pojišťovnám ve věcech daní a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění. Díky tomu bude možné portál využívat k podání vůči všem těmto orgánům. Fyzické
a právnické osoby mající datovou schránku tak budou moci pomocí interaktivního společného
elektronického formuláře zajišťujícího prevenci před formálními chybami učinit najednou
podání vůči orgánům Finanční správy ČR, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním
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jedno inkasní místo.
K bodu 80

(§ 162 odst. 5)

Legislativně technické úpravy. Jedná se o úpravu, kterou se přizpůsobuje terminologie
v zákoně o nemocenském pojištění terminologii používané v zákoně č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a v zákoně č. 375/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
V dotčených ustanoveních byly např. používány pojmy jako zařízení závodní preventivní
péče či zdravotnické zařízení, které se nyní nahrazují pojmy poskytovatel pracovnělékařských
služeb či poskytovatel zdravotních služeb atd. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.

K čl. XLIII
K bodu 1
Do okruhu osob, které mohou být účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci, se nově
zařazují též všechny fyzické osoby, které již nebyly považovány za zaměstnance dříve, za
splnění podmínky, že jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy
ze závislé činnosti, které jsou, nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice,
předmětem daně z příjmů podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně
osvobozeny. U těch z nich, které vykonávaly činnost i v předchozím kalendářním roce
a ve výkonu této činnosti pokračují i v roce 2014 nelze aplikovat obecnou zásadu, že účast na
nemocenském pojištění vzniká dnem nástupu do práce, neboť k tomu fakticky došlo přede
dnem nabytí účinnosti zákona. Stanoví se proto ze zákona fikce, že tímto dnem je 1. leden
2014 bez ohledu na to, který den v roce 2014 tito zaměstnanci poprvé práci fakticky
vykonávali.
Pro přihlášení těchto zaměstnanců do registru pojištěnců by platila lhůta uvedená v § 94 odst.
1 zákona o nemocenském pojištění, tj. v běžných případech osmidenní. Pro zjednodušení
situace jejich zaměstnavatelů se navrhuje prodloužení této lhůty pro ty zaměstnance, jejichž
zaměstnání jim založí účast na nemocenském pojištění od 1. ledna 2014. U těch z nich, jejichž
zaměstnání bude od 1. ledna 2012 zaměstnáním malého rozsahu podle § 7 zákona o
nemocenském pojištění, budou zaměstnavatelé postupovat podle § 94 zákona o nemocenském
pojištění.
K bodu 2
Pro nově zařazené osoby do okruhu nemocensky pojištěných zaměstnanců se stanoví 1. leden
2014 jako den nástupu do zaměstnání. Výslovně se stanoví, že za den vzniku pojištění se tento
den považuje pro účely stanovení rozhodného období. To má význam především pro ty
případy, kdy zaměstnání osob nově účastných nemocenského pojištění od 1. ledna 2014 bude
zaměstnáním malého rozsahu. I v tomto případě se pro účely stanovení rozhodného období
z důvodu zjednodušení postupu pro výpočet dávky navrhuje považovat 1. leden 2014 za vznik
nemocenského pojištění, a to i při vědomí, že někteří z těchto zaměstnanců mohou být
částečně poškozeni větším rozmělněním příjmů v rozhodném období.
K bodu 3
Zrušením podmínky minimální doby trvání zaměstnání uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) zákona
o nemocenském pojištění by došlo k tomu, že účast na nemocenském pojištění by vznikla i u
těch zaměstnanců, jejichž krátkodobé zaměstnání přechází z roku 2013 do roku 2014. Zavádět
v průběhu trvání takového zaměstnání vznik účasti na nemocenském pojištění na takto
krátkou dobu (např. jednoho či dvou dnů) by bylo pro zaměstnavatele (a i pro orgány
sociálního zabezpečení) zbytečně administrativně náročné, zatímco sociální jistoty pojištěnců
by to nijak výrazně neposílilo. Navrhujeme proto přechodné ustanovení koncipovat tak, že v
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2013 nezakládala účast na nemocenském pojištění, budou tuto účast zakládat pouze ta
zaměstnání, do nichž zaměstnanec vstoupil až za účinnosti nové právní úpravy.
K bodu 4
Podle § 6 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění do 31. prosince 2013 platilo, že je-li
smluvní zaměstnanec, který splňuje ostatní stanovené podmínky pro vznik účasti na
nemocenském pojištění, povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho
zaměstnavatel, je účasten nemocenského pojištění po uplynutí doby 270 kalendářních dnů
trvání zaměstnání na území České republiky. Tato „čekací doba“ se ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona ruší, od 1. ledna 2014 proto budou účastni nemocenského pojištění i ti smluvní
zaměstnanci, u nichž tato „čekací doba“ dosud neuplynula. Je proto třeba v zákoně výslovně
upravit vznik jejich účasti na nemocenském pojištění, navazující povinnosti zaměstnavatele a
rovněž promítnout tuto skutečnost do ustanovení o výpočtu dávek nemocenského pojištění.
Po věcné stránce se pro řešení těchto otázek volí shodné věcné postupy, které jsou použity v
tomto zákoně a bodech 1. a 2. a které byly již při předchozích změnách zákona uplatňovány v
obdobných situacích, tj. při rozšiřování okruhu osob považovaných za zaměstnance.
Odchylkou je pouze to, že se v přechodných ustanoveních nezakládá zvláštní povinnost
zaměstnavatele oznámit ve stanovené lhůtě nástup smluvního zaměstnance do zaměstnání,
neboť tuto povinnost byl smluvní zaměstnavatel povinen splnit podle § 94 odst. 1 věty druhé
zákona o nemocenském pojištění při zahájení výkonu práce smluvního zaměstnance pro
smluvního zaměstnavatele bez ohledu na to, zda tento smluvní zaměstnanec byl účasten
nemocenského pojištění již od počátku výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele, či až po
uplynutí doby 270 kalendářních dnů.
K bodu 5
Podle § 6 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění do 31. prosince 2013 platilo, že je-li
smluvní zaměstnanec, který splňuje ostatní stanovené podmínky pro vznik účasti na
nemocenském pojištění, povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho
zaměstnavatel, je účasten nemocenského pojištění po uplynutí doby 270 kalendářních dnů
trvání zaměstnání na území České republiky. Tato „čekací doba“ se ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona ruší, od 1. ledna 2014 proto budou účastni nemocenského pojištění i ti smluvní
zaměstnanci, u nichž tato „čekací doba“ dosud neuplynula. Je proto třeba v zákoně výslovně
upravit vznik jejich účasti na nemocenském pojištění, navazující povinnosti zaměstnavatele a
rovněž promítnout tuto skutečnost do ustanovení o výpočtu dávek nemocenského pojištění.
Po věcné stránce se pro řešení těchto otázek volí shodné věcné postupy, které jsou použity v
tomto zákoně a bodech 1. a 2. a které byly již při předchozích změnách zákona uplatňovány v
obdobných situacích, tj. při rozšiřování okruhu osob považovaných za zaměstnance.
Odchylkou je pouze to, že se v přechodných ustanoveních nezakládá zvláštní povinnost
zaměstnavatele oznámit ve stanovené lhůtě nástup smluvního zaměstnance do zaměstnání,
neboť tuto povinnost byl smluvní zaměstnavatel povinen splnit podle § 94 odst. 1 věty druhé
zákona o nemocenském pojištění při zahájení výkonu práce smluvního zaměstnance pro
smluvního zaměstnavatele bez ohledu na to, zda tento smluvní zaměstnanec byl účasten
nemocenského pojištění již od počátku výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele, či až po
uplynutí doby 270 kalendářních dnů.
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K části dvacáté čtvrté - změna zákona o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění
K čl. XLIV
K bodu 1

(§ 3 odst. 1)

Změna navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti. Protože
právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu příjmů ze závislé činnosti, je nutné
upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“.
K bodu 2

(§ 3 odst. 11)

Odstraňuje se nepřesnost v dvojím názvu systému zdravotního pojištění. Již zákonem č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byl zaveden termín veřejné zdravotní pojištění
a v přechodném ustanovení § 56 odst. 3 je již od roku 1997, kdy tento zákon nabyl účinnosti,
uvedeno, že kde se v jiných právních předpisech používá pojmu „všeobecné zdravotní
pojištění", rozumí se tím „veřejné zdravotní pojištění“.
K bodu 3

(§ 3a odst. 1)

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 4

(§ 5 odst. 3)

Odstraňuje nepřesnost v dvojím názvu systému zdravotního pojištění. Již zákonem č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byl zaveden termín veřejné zdravotní pojištění a v
přechodném ustanovení § 56 odst. 3 je již od roku 1997, kdy tento zákon nabyl účinnosti,
uvedeno, že kde se v jiných právních předpisech používá pojmu „všeobecné zdravotní
pojištění", rozumí se tím „veřejné zdravotní pojištění".
K bodu 5

(§ 20 odst. 1)

Odstraňuje nepřesnost v dvojím názvu systému zdravotního pojištění. Již zákonem č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byl zaveden termín veřejné zdravotní pojištění a v
přechodném ustanovení § 56 odst. 3 je již od roku 1997, kdy tento zákon nabyl účinnosti,
uvedeno, že kde se v jiných právních předpisech používá pojmu „všeobecné zdravotní
pojištění“, rozumí se tím „veřejné zdravotní pojištění“.
K bodu 6

(§ 24 odst. 6)

Navrhuje se rozšíření stávajících způsobů kvalifikovaného elektronického podání o další
způsob. Fakticky nepůjde o technologicky nový způsob přenosu dat k příslušnému orgánu, ale
pouze o nový způsob, kterým lze ztotožnit osobu podatele s podanou datovou zprávou.
Příslušná datová zpráva nebude muset být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
Namísto toho dojde k ověření identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho
datové schránky. Podatel tak prostřednictvím způsobu, který využívá k přihlášení do své
datové schránky (srov. § 9 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů), tj. prostřednictvím přístupových údajů,
elektronicky čitelných identifikačních dokladů nebo jiných elektronických prostředků, stvrdí
příslušnému orgánu, že elektronicky zaslané podání pochází skutečně od něj. Nepůjde tedy o
podání prostřednictvím datové schránky, tj. datová zpráva nebude zasílána systémem
datových schránek do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny.
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všem, kdo si zřídí datovou schránku (což je bezplatné), aby mohla využívat služeb společného
portálu Finanční správy ČR, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.
Obdobné doplnění se navrhuje též v zákonech upravující podání vůči orgánům Finanční
správy ČR a sociálního zabezpečení ve věcech daní a pojistného na sociální zabezpečení.
Díky tomu bude možné portál využívat k podání vůči všem těmto orgánům. Fyzické a
právnické osoby mající datovou schránku tak budou moci pomocí interaktivního společného
elektronického formuláře zajišťujícího prevenci před formálními chybami učinit najednou
podání vůči orgánům Finanční správy ČR, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám. Tato funkcionalita by měla být první fází k cílovému stavu, k němuž směřuje
jedno inkasní místo.
K bodu 7

(§ 27 odst. 1)

Odstraňuje nepřesnost v dvojím názvu systému zdravotního pojištění. Již zákonem č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byl zaveden termín veřejné zdravotní pojištění a v
přechodném ustanovení § 56 odst. 3 je již od roku 1997, kdy tento zákon nabyl účinnosti,
uvedeno, že kde se v jiných právních předpisech používá pojmu „všeobecné zdravotní
pojištění“, rozumí se tím „veřejné zdravotní pojištění“.
K bodu 8

(§ 27a odst. 1)

Odstraňuje nepřesnost v dvojím názvu systému zdravotního pojištění. Již zákonem č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byl zaveden termín veřejné zdravotní pojištění a v
přechodném ustanovení § 56 odst. 3 je již od roku 1997, kdy tento zákon nabyl účinnosti,
uvedeno, že kde se v jiných právních předpisech používá pojmu „všeobecné zdravotní
pojištění“, rozumí se tím „veřejné zdravotní pojištění“.

K části dvacáté páté – změna zákona o požární ochraně
K čl. XLV
K bodu 1

(§ 29 odst. 1 písm. f))

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 2

(§ 30 písm. d))

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.

K části dvacáté šesté – změna zákona o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích
K čl. XLVI
Jedná se o legislativně-technickou úpravu, která navazuje na nové znění § 9 zákona o daních z
příjmů, který v souladu se soukromoprávní terminologií upravuje příjmy z nájmu (a nikoli
pronájmu) jako dosud.
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K části dvacáté sedmé - změna zákona o státní sociální podpoře
K čl. XLVII
K bodu 1

(§ 5 odst. 1 písm. a) bod 1)

Ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) bod 1 navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod
příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu
příjmů ze závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční
požitky“.
K bodu 2

(§ 5 odst. 1 písm. a) bod 2)

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 3

(§ 5 odst. 1 písm. a) bod 3)

Navrhovaná změna navazuje na úpravu zákona o daních z příjmů, který v souvislosti s
rekodifikací soukromého práva nahrazuje pojem „příjmy z pronájmu“ podle § 9 pojmem
„příjmy z nájmu“.
K bodu 4

(§ 5 odst. 1 písm. b) bod 7)

Jedná se změnu navazující na změny činěné v zákoně o daních z příjmů v souvislosti
s důchodovou reformou.
K bodu 5

(§ 5 odst. 1 písm. b) bod 14)

Bod 14 se ruší z důvodu jeho přesunutí do bodu 7.

K části dvacáté osmé - změna lesního zákona
K čl. XLVIII
Ustanovení § 10 odst. 2 lesního zákona se přesouvá do zákona o dani z nemovitých věcí, kam
systematicky patří, aniž by docházelo k věcné změně.

K části dvacáté deváté - změna zákona o lihu
K čl. XLIX
K bodu 1

(§ 4 odst. 6)

Tato změna reaguje na přijetí rekodifikace soukromého práva. Vypouští tedy odkaz na
současný občanský zákoník a zároveň pojem domácnost nahrazuje pojmem společně
hospodařící domácnost. Definice tohoto pojmu bude obsažena v níže vkládané druhé větě.
K bodu 2

(§ 4 odst. 6 věta druhá)

V návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, přistoupilo
se k definování pojmu „společně hospodařící domácnost“, aby bylo zřejmé, že se jedná o
„pospolitost spolužijících osob“. Tato definice je přejata ze současného občanského zákoníku,
tudíž nedochází k věcné změně. Tento pojem je použit i z důvodu těsného vztahu této úpravy
k zákonu o spotřebních daních, jež tento pojem také zavádí.
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(§ 5 odst. 6 a 7)

Návrh zákona usiluje o změnu stávající koncepce kompetenčních ustanovení, která je
postavena na explicitním označování kompetentních orgánů, zejména pak celních úřadů. Tato
změna navazuje na koncepční změnu, která byla již provedena v zákoně č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních zákonem č. 407/2012 Sb., a jež odpovídá také terminologii návrhu nového
zákona o povinném značení lihu. Nově by měl být v těchto případech užíván především
obecný pojem „správce daně“ ve spojení s úvodním ustanovením § 1 odst. 3 zákona o
spotřebních daních, které svěřuje správu daní orgánům Celní správy České republiky, a
ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, které v první
instanci svěřuje správu daní celním úřadům.
Důvodem této změny je zaprvé blízkost zákona o spotřebních daních a zákona o povinném
značení lihu, v nichž došlo k této náhradě, a také fakt, že i zde postupují orgány Celní správy
České republiky podle daňového řádu. Touto změnou bude také tento zákon připraven na
případné přesunutí správy spotřebních daní na orgány Finanční správy České republiky, jež se
plánuje se spuštěním tzv. jednoho inkasního místa jako místa pro výběr všech daní (tím není
myšleno jedno inkasní místo, jehož legislativní zakotvení je upraveno v zákoně č. 458/2011
Sb.).
Věcně nedochází k žádné změně, neboť i nadále tuto působnost budou vykonávat orgány
Celní správy České republiky, jak ostatně výslovně deklaruje i ustanovení § 10 odst. 2 zákona
o celní správě ČR, když stanoví, že: „K provádění úkonů podle jiného právního předpisu při
výrobě, úpravě, skladování nebo evidenci lihu je místně příslušný celní úřad, v jehož
územním obvodu je líh vyráběn, upravován nebo skladován.“.
K bodu 4

(§ 6 odst. 2 a 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 5

(§ 6 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 6

(§ 6 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 7

(§ 6 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
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České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 8

(§ 6 odst. 6)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 9

(§ 7 odst. 1 písm. b))

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 10

(§ 7 odst. 2 a 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 11

(§ 7 odst. 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 12

(§ 8 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 13

(§ 8 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 14

(§ 8 odst. 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
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(§ 9 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 16

(§ 9 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 17

(§ 9 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 18

(§ 9 odst. 3)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 19

(§ 12 odst. 1 a § 13 odst. 4)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 20

(§ 15 odst. 1)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 21

(§ 15 odst. 2 písm. b) a § 16 odst. 1 úvodní část ustanovení a odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
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(§ 17 odst. 1 písm. i) a § 17a odst. 3 písm. h))

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 23

(§ 17a odst. 4 písm. b))

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 24

(§ 17a odst. 4 písm. b))

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních, a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.
K bodu 25

(§ 20 odst. 2)

Dochází ke změně koncepce, jež byla již provedena v zákoně o spotřebních daních a jež je
navržena i do nového zákona o povinném značení lihu. Jedná se o terminologický posun, kdy
je pojem „celní úřad“ nahrazen pojmem „správce daně“. Tato záměna je učiněna s ohledem na
možné budoucí přesunutí kompetence ke správě spotřebních daní na orgány Finanční správy
České republiky. Podrobněji viz zdůvodnění ke změně § 1 odst. 2.

K části třicátá - změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu,
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva
duševního vlastnictví
K čl. L
K bodu 1

(§ 9 odst. 4)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem se navrhuje terminologická záměna pojmu „právní úkon“ za pojem
„právní jednání“.
K bodu 2

(§ 11)

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí.
K bodu 3

(§ 13 odst. 2)

Nový občanský zákoník v § 2029 a násl. zavádí nový institut „finanční záruka“, kterým se
nahrazuje dosavadní pojem „bankovní záruka“ užívaný v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato změna se navrhuje vzhledem k tomu, že
dle nového občanského zákoníku výstavcem takové záruky může být nejen banka.
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(Poznámka pod čarou č. 15)

Zrušuje se poznámka pod čarou z důvodu zrušení všech odkazů v textu zákona, které na ni
odkazovaly.

K čl. LI
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
Hovoří-li tedy ustanovení o „skutečnostech“ soukromého práva, jde s ohledem na to, že jsou
právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.

- 580 191/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 191/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení uplatní také vůči úpravě daňového řádu.

K části třicáté první - změna zákona o pobytu cizinců na území
České republiky
K čl. LII
Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.

K části třicáté druhé - změna obecního zřízení
K čl. LIII
K bodu 1

(§ 73 odst. 3)

Neuvolnění členové zastupitelstva budou na základě změn navrhovaných v zákoně o
nemocenském pojištění účastni nemocenského pojištění za stejných podmínek jako ostatní
osoby s příjmy ze závislé činnosti. Pokud odměna neuvolněného člena zastupitelstva bude
činit měsíčně aspoň částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
(podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se tato částka stanoví ve výši jedné
desetiny průměrné mzdy zaokrouhlené na celých 500 Kč směrem dolů; nyní se jedná o částku
2 500 Kč), bude člen zastupitelstva účasten nemocenského pojištění a z odměny bude platit
pojistné na důchodové pojištění. Jeho zaměstnavatel (obec, kraj nebo hlavní město Praha)
bude zahrnovat odměnu zastupitelů (uvolněných i neuvolněných) do základu pro odvod
pojistného z úhrnu mezd. Navrhuje se, aby v případě, že budou neuvolnění členové
zastupitelstva účastni nemocenského pojištění, měli nárok na náhradu odměny ve stanoveném
období trvání dočasné pracovní neschopnosti za stejných podmínek, jako mají nyní uvolnění
členové zastupitelstva, tj. ve snížené výši od 4. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti. Za první 3 kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti odměna
nenáleží. Odměna poskytnutá ve snížené výši za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
nepodléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ani odvodu pojistného na důchodové
pojištění a na zdravotní pojištění.
K bodu 2

(§ 73 odst. 4 věta první)

Neuvolnění členové zastupitelstva budou na základě změn navrhovaných v zákoně o
nemocenském pojištění účastni nemocenského pojištění za stejných podmínek jako ostatní
osoby s příjmy ze závislé činnosti. Pokud odměna neuvolněného člena zastupitelstva bude
činit měsíčně aspoň částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
(podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se tato částka stanoví ve výši jedné
desetiny průměrné mzdy zaokrouhlené na celých 500 Kč směrem dolů; nyní se jedná o částku
2 500 Kč), bude člen zastupitelstva účasten nemocenského pojištění a z odměny bude platit
pojistné na důchodové pojištění. Jeho zaměstnavatel (obec, kraj nebo hlavní město Praha)
bude zahrnovat odměnu zastupitelů (uvolněných i neuvolněných) do základu pro odvod
pojistného z úhrnu mezd. Navrhuje se, aby v případě, že budou neuvolnění členové
zastupitelstva účastni nemocenského pojištění, měli nárok na náhradu odměny ve stanoveném
období trvání dočasné pracovní neschopnosti za stejných podmínek, jako mají nyní uvolnění
členové zastupitelstva, tj. ve snížené výši od 4. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
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nenáleží. Odměna poskytnutá ve snížené výši za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
nepodléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ani odvodu pojistného na důchodové
pojištění a na zdravotní pojištění.

K části třicáté třetí - změna krajského zřízení
K čl. LIV
K bodu 1

(§ 48 odst. 2)

Neuvolnění členové zastupitelstva budou na základě změn navrhovaných v zákoně o
nemocenském pojištění účastni nemocenského pojištění za stejných podmínek jako ostatní
osoby s příjmy ze závislé činnosti. Pokud odměna neuvolněného člena zastupitelstva bude
činit měsíčně aspoň částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
(podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se tato částka stanoví ve výši jedné
desetiny průměrné mzdy zaokrouhlené na celých 500 Kč směrem dolů; nyní se jedná o částku
2 500 Kč), bude člen zastupitelstva účasten nemocenského pojištění a z odměny bude platit
pojistné na důchodové pojištění. Jeho zaměstnavatel (obec, kraj nebo hlavní město Praha)
bude zahrnovat odměnu zastupitelů (uvolněných i neuvolněných) do základu pro odvod
pojistného z úhrnu mezd. Navrhuje se, aby v případě, že budou neuvolnění členové
zastupitelstva účastni nemocenského pojištění, měli nárok na náhradu odměny ve stanoveném
období trvání dočasné pracovní neschopnosti za stejných podmínek, jako mají nyní uvolnění
členové zastupitelstva, tj. ve snížené výši od 4. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti. Za první 3 kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti odměna
nenáleží. Odměna poskytnutá ve snížené výši za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
nepodléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ani odvodu pojistného na důchodové
pojištění a na zdravotní pojištění.
K bodu 2

(§ 48 odst. 3 věta první)

Neuvolnění členové zastupitelstva budou na základě změn navrhovaných v zákoně o
nemocenském pojištění účastni nemocenského pojištění za stejných podmínek jako ostatní
osoby s příjmy ze závislé činnosti. Pokud odměna neuvolněného člena zastupitelstva bude
činit měsíčně aspoň částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
(podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se tato částka stanoví ve výši jedné
desetiny průměrné mzdy zaokrouhlené na celých 500 Kč směrem dolů; nyní se jedná o částku
2 500 Kč), bude člen zastupitelstva účasten nemocenského pojištění a z odměny bude platit
pojistné na důchodové pojištění. Jeho zaměstnavatel (obec, kraj nebo hlavní město Praha)
bude zahrnovat odměnu zastupitelů (uvolněných i neuvolněných) do základu pro odvod
pojistného z úhrnu mezd. Navrhuje se, aby v případě, že budou neuvolnění členové
zastupitelstva účastni nemocenského pojištění, měli nárok na náhradu odměny ve stanoveném
období trvání dočasné pracovní neschopnosti za stejných podmínek, jako mají nyní uvolnění
členové zastupitelstva, tj. ve snížené výši od 4. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti. Za první 3 kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti odměna
nenáleží. Odměna poskytnutá ve snížené výši za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
nepodléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ani odvodu pojistného na důchodové
pojištění a na zdravotní pojištění.
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K části třicáté čtvrté - změna zákona o hlavním městě Praze
K čl. LV
K bodu 1

(§ 53 odst. 2)

Neuvolnění členové zastupitelstva budou na základě změn navrhovaných v zákoně o
nemocenském pojištění účastni nemocenského pojištění za stejných podmínek jako ostatní
osoby s příjmy ze závislé činnosti. Pokud odměna neuvolněného člena zastupitelstva bude
činit měsíčně aspoň částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
(podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se tato částka stanoví ve výši jedné
desetiny průměrné mzdy zaokrouhlené na celých 500 Kč směrem dolů; nyní se jedná o částku
2 500 Kč), bude člen zastupitelstva účasten nemocenského pojištění a z odměny bude platit
pojistné na důchodové pojištění. Jeho zaměstnavatel (obec, kraj nebo hlavní město Praha)
bude zahrnovat odměnu zastupitelů (uvolněných i neuvolněných) do základu pro odvod
pojistného z úhrnu mezd. Navrhuje se, aby v případě, že budou neuvolnění členové
zastupitelstva účastni nemocenského pojištění, měli nárok na náhradu odměny ve stanoveném
období trvání dočasné pracovní neschopnosti za stejných podmínek, jako mají nyní uvolnění
členové zastupitelstva, tj. ve snížené výši od 4. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti. Za první 3 kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti odměna
nenáleží. Odměna poskytnutá ve snížené výši za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
nepodléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ani odvodu pojistného na důchodové
pojištění a na zdravotní pojištění.
K bodu 2

(§ 53 odst. 4 věta první)

Neuvolnění členové zastupitelstva budou na základě změn navrhovaných v zákoně o
nemocenském pojištění účastni nemocenského pojištění za stejných podmínek jako ostatní
osoby s příjmy ze závislé činnosti. Pokud odměna neuvolněného člena zastupitelstva bude
činit měsíčně aspoň částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
(podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se tato částka stanoví ve výši jedné
desetiny průměrné mzdy zaokrouhlené na celých 500 Kč směrem dolů; nyní se jedná o částku
2 500 Kč), bude člen zastupitelstva účasten nemocenského pojištění a z odměny bude platit
pojistné na důchodové pojištění. Jeho zaměstnavatel (obec, kraj nebo hlavní město Praha)
bude zahrnovat odměnu zastupitelů (uvolněných i neuvolněných) do základu pro odvod
pojistného z úhrnu mezd. Navrhuje se, aby v případě, že budou neuvolnění členové
zastupitelstva účastni nemocenského pojištění, měli nárok na náhradu odměny ve stanoveném
období trvání dočasné pracovní neschopnosti za stejných podmínek, jako mají nyní uvolnění
členové zastupitelstva, tj. ve snížené výši od 4. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti. Za první 3 kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti odměna
nenáleží. Odměna poskytnutá ve snížené výši za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
nepodléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti ani odvodu pojistného na důchodové
pojištění a na zdravotní pojištění.

K části třicáté páté - změna rozpočtových pravidel
K čl. LVI
K bodu 1

(§ 6 odst. 1 písm. a))

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v odstranění poznámky pod čarou
odkazující na k 1. 1. 2011 zrušený zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
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(§ 6 odst. 1 písm. i))

Jedná se o legislativně-technickou úpravu, která navazuje na nové znění § 9 zákona o daních z
příjmů, který v souladu se soukromoprávní terminologií upravuje příjmy z nájmu (a nikoli
pronájmu) jako dosud.

K části třicáté šesté – změna zákona o integrovaném záchranném
systému
K čl. LVII
Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.

K části třicáté sedmé - změna zákona o odpadech
K čl. LVIII
Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.

K části třicáté osmé – změna zákona o myslivosti
K čl. LIX
Jedná se o legislativně-technickou úpravu, která navazuje na nové znění § 9 zákona o daních z
příjmů, který v souladu se soukromoprávní terminologií upravuje příjmy z nájmu (a nikoli
pronájmu) jako dosud.

K části třicáté deváté - změna zákona o nakládání se surovými
diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
K čl. LX
K bodu 1

(§ 6 odst. 2)

Z důvodu jednoznačnosti, zachování právní jistoty a provázanosti daňových zákonů s novým
občanským zákoníkem, resp. s návrhem zákona o zvláštních řízeních soudních se navrhuje
terminologická záměna pojmu „právní úkon“ za pojem „právní jednání“ a užití pojmu „řízení
o pozůstalosti“.
K bodu 2

(§ 27 odst. 2 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí.
K bodu 3

(§ 27 odst. 3 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí.
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(§ 27 odst. 3 písm. e))

Navrhuje se vypustit úprava převzatá ze stávajícího občanského zákoníku, podle níž se
rozlišuje sídlo podnikající právnické osoby a místo podnikání podnikatele, který je osobou
fyzickou. Podle nového občanského zákoníku se pro obě kategorie podnikatelů bude používat
institut sídla (§ 429). Dále je třeba zohlednit skutečnost, že nový občanský zákoník z důvodu
vícevýznamového pojímání pojmu „podnik“ v soukromém, veřejném i komunitárním právu
od jeho používání upouští. Tento pojem nahrazuje pojmem „obchodní závod“, ale pouze
v těch případech, ve kterých se jedná o věcnou shodu s vymezením obchodního závodu.
Současně doplňuje pojem „organizační složka“ používaný ve spojení s pojmem „podnik“
pojmem „pobočka“ (srov. § 502 a 503 nového občanského zákoníku).
K bodu 5

(§ 27 odst. 3 písm. f))

Nový občanský zákoník z důvodu vícevýznamového pojímání pojmu „podnik“ v soukromém,
veřejném i komunitárním právu od jeho používání upouští. Tento pojem nahrazuje pojmem
„obchodní závod“, ale pouze v těch případech, ve kterých se jedná o věcnou shodu s
vymezením obchodního závodu. Současně doplňuje pojem „organizační složka“ používaný ve
spojení s pojmem „podnik“ pojmem „pobočka“ (srov. § 502 a 503 nového občanského
zákoníku).
K bodu 6

(§ 27 odst. 3 písm. f))

Nový občanský zákoník z důvodu vícevýznamového pojímání pojmu „podnik“ v soukromém,
veřejném i komunitárním právu od jeho používání upouští. Tento pojem nahrazuje pojmem
„obchodní závod“, ale pouze v těch případech, ve kterých se jedná o věcnou shodu s
vymezením obchodního závodu. Současně doplňuje pojem „organizační složka“ používaný ve
spojení s pojmem „podnik“ pojmem „pobočka“ (srov. § 502 a 503 nového občanského
zákoníku).
K bodu 7

(§ 31 odst. 1 písm. a))

Navrhovaná legislativně technická změna navazuje na § 77 nového občanského zákoníku, kde
se jménem člověka rozumí osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné
příjmení, která mu podle zákona náležejí.

K čl. LXI
Rekodifikací soukromého práva došlo ke změně terminologie, obsahu některých institutů
soukromého práva či zavedení některých zcela nových v českém právním řádu dosud
neznámých institutů. Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů přizpůsobuje právní úpravu v oblasti daní,
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění těmto rozsáhlým změnám v oblasti
soukromého práva.
Na základě přechodných ustanovení zejména nového občanského zákoníku se některé
skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva i po
dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (a souvisejících předpisů) budou řídit
ustanoveními právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku, a to včetně právních předpisů, které se účinností nového občanského
zákoníku a souvisejících předpisů zcela zrušují. Některé také budou díky přechodným
ustanovením moci na základě takových právních předpisů nadále vznikat.
Uvedením výčtu „skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva“ přechodné ustanovení uchopuje vše to, co je upraveno soukromým
právem.
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právem reflektovány, o právní skutečnosti. Právními skutečnostmi dle doktríny mohou být
právní jednání, právní události, protiprávní jednání či protiprávní stavy, tedy všechny
okolnosti, se kterými právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.
Pojem „poměry“ byl v ustanovení užit s ohledem na dikci přechodných ustanovení nového
občanského zákoníku (srov. § 3028 nového občanského zákoníku). Není však jednoznačné,
zda pojem „právní poměry“ použitý v novém občanském zákoníku zcela vystihuje záměr
zákonodárce. Pojem „právní poměr“ bývá zpravidla používán jako synonymum pojmu
„právní vztah“. Právní vztah, nebo-li právní poměr, je dle doktríny společenský vztah
upravený právem. Obsah právního vztahu tvoří subjektivní práva a povinnosti. Právní názory
na to, zda práva a povinnosti musí být vždy obsahem právního vztahu, nebo zda mohou
existovat i práva a povinnosti z žádného právního vztahu nevyplývající, však nejsou jednotné.
S ohledem na tuto skutečnost byly v přechodném ustanovení z důvodu právní jistoty výslovně
uvedeny také „vztahy“, „práva“ a „povinnosti“. Taktéž z důvodu právní jistoty přechodné
ustanovení výslovně zmiňuje i zbývající prvky právního vztahu, tedy subjekty právního
vztahu (strany právního vztahu, mezi kterými daný vztah existuje) a předměty právního
vztahu (čeho se daný vztah týká).
Nestanoví-li zákon jinak, budou se skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a
povinnosti soukromého práva řídící se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj, také ode
dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) právními předpisy účinnými přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona řídit stejným daňovým režimem, jaký je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona stanoven pro skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva
a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Obrat „nestanoví-li zákon jinak“ z důvodu právní jistoty zdůrazňuje subsidiaritu tohoto
přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je subsidiární vůči celé úpravě zákona č.
440/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a upravuje tedy
pouze takové situace, které zákon č. 440/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neupravuje výslovně v ustanoveních jiných. Pochopitelně se subsidiarita
přechodného ustanovení uplatní také vůči úpravě daňového řádu.

K části čtyřicáté - změna zákona o podpoře výstavby družstevních
bytů
K čl. LXII
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k terminologickým změnám, které bylo
nezbytné promítnout do názvů jednotlivých druhů daní tvořících daňovou soustavu České
republiky a v souvislosti s tím i do názvů existujících, ale i připravovaných, daňových zákonů.
Následně se tato změna provádí i v rámci navazujícího ustanovení zákona o podpoře výstavby
družstevních bytů.

K části čtyřicáté první - změna zákona o životním a existenčním
minimu
K čl. LXIII
K bodu 1

(§ 7 odst. 1 písm. b))

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze
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závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“.
K bodu 2

(§ 7 odst. 1 písm. b))

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.
K bodu 3

(§ 7 odst. 1 písm. e))

Jedná se o legislativně-technickou úpravu, která navazuje na nové znění § 9 zákona o daních z
příjmů, který v souladu se soukromoprávní terminologií upravuje příjmy z nájmu (a nikoli
pronájmu) jako dosud.
K bodu 4

(§ 7 odst. 1 závěrečná část ustanovení)

Odstraňuje se nepřesnost v dvojím názvu systému zdravotního pojištění. Již zákonem č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byl zaveden termín veřejné zdravotní pojištění
a v přechodném ustanovení § 56 odst. 3 je již od roku 1997, kdy tento zákon nabyl účinnosti,
uvedeno, že kde se v jiných právních předpisech používá pojmu „všeobecné zdravotní
pojištění", rozumí se tím „veřejné zdravotní pojištění“.
K bodu 5

(§ 7 odst. 2 písm. h) bod 1)

Ustanovení § 7 odst. 2 písm. h) bod 1 navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod
příjmy ze závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu
příjmů ze závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční
požitky“.
K bodu 6

(§ 7 odst. 2 písm. h) bod 3)

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
K bodu 7

(§ 7 odst. 2 písm. h) bod 6)

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
K bodu 8

(nadpis § 8)

Navrhovaná úprava reaguje na změnu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je pojem „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné
činnosti“ nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7
zůstává nezměněn, jedná se tedy pouze o legislativně technickou úpravu.

K části čtyřicáté druhé - změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
K čl. LXIV
Ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze
závislé činnosti. Protože právní úprava funkčních požitků se podřazuje režimu příjmů ze
závislé činnosti, je nutné upravit i pojem „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“.
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K části čtyřicáté třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty
K čl. LXV
Předmětem této změny je návrh na úpravu ručení za neuhrazenou daň z přidané hodnoty v
případě poskytnutí úplaty na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet (srov. § 109
odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty). Hlavním cílem navržené úpravy je omezení
vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty pouze na případy, kdy úplata za
zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v
hotovosti, tedy 700 000 Kč. Tímto opatřením bude vznikat ručení v těch případech, ve kterých
je namístě zvýšená obezřetnost z důvodu zvýšeného rizika neodvedení daně z přidané
hodnoty a potenciálních negativních dopadů na příjmy veřejných rozpočtů. Toto ručení
zavedené zákonem č. 502/2012 Sb. bylo jedním z těch opatření, která si vytýčila za cíl boj s
daňovými úniky. Nebylo jeho cílem zaměřit se na případy běžného obchodního styku.
Podle navržené úpravy vznikne příjemci zdanitelného plnění ručení podle § 109 odst. 2 písm.
c) zákona o dani z přidané hodnoty pouze tehdy, pokud budou splněny dvě podmínky. První
podmínkou je poskytnutí úplaty za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti bezhotovostním
převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (tuto podmínku obsahuje i stávající znění
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty). Druhou podmínkou, vztahující se k
úplatě za zdanitelné plnění, je překročení dvojnásobku částky podle zákona upravujícího
omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu
bezhotovostně (jedná se o nově navrženou podmínku). Pro vznik tohoto ručení budou muset
být obě tyto podmínky splněny kumulativně.
Úplatou je zde nutné chápat vše, co bylo za zdanitelné plnění poskytnuto, a to bez ohledu na
to, na kolik částí byla úplata rozdělena. Zákon o dani z přidané hodnoty ve svých
ustanoveních používá pojem „úplata“ jako celková úplata za zdanitelné plnění (srov. § 36
odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty). Toto ustanovení není výjimkou a pojem „úplata“ v
sobě zahrnuje celkovou částku za zdanitelné plnění poskytnuté příjemci.
Pro vznik ručení je irelevantní, zda je úplata poskytnuta celá bezhotovostním převodem, či
částečně v hotovosti a částečně převodem bezhotovostním. Zkoumá se totiž vždy úplata v
celkové výši. Příjemce tedy bude ručit i v případě, kdy úplatu za zdanitelné plnění ve výši 800
000 Kč poskytne částečně ve výši 350 000 Kč v hotovosti a ve výši 450 000 Kč
bezhotovostním převodem na účet.
Částka stanovená pro vznik ručení je zvolena z několika důvodu. Prvním z nich je přihlédnutí
k výši částky stanovené v § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve
znění pozdějších předpisů, tedy ve výši 350 000 Kč. Stanovením částky na dvojnásobek výše
částky uvedené v zákoně upravujícího omezení plateb v hotovosti je zaručeno, že úhrada
zdanitelného plnění rozložená do částek nižších, než je limit pro bezhotovostní platby
(tj. 350 000 Kč), by musela probíhat alespoň ve 3 po sobě jdoucích dnech. Takto dlouhý
časový horizont pro úhradu za zdanitelné plnění by měl být dostatečně demotivující pro
účelové rozkládání úplat, které by vedlo k cílenému obcházení ručení. Z legislativně
technického hlediska je tato částka stanovena slovním odkazem tak, aby při jakékoliv změně
částky v zákoně o omezení plateb v hotovosti došlo i ke změně výše částky v ustanovení
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty, a to opět ve stejném poměru
(dvojnásobku). Druhým důvodem je již výše zmiňované vyšší riziko neodvedení daně z
přidané hodnoty u vyšších částek a potenciální negativní dopady na příjmy veřejných
rozpočtů.
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K části čtyřicáté čtvrté – zrušovací ustanovení
K čl. LXVI
V důsledku inkorporace obsahu vyhlášky přímo do zákona o dani z nemovitých věcí, se
navrhuje zrušit vyhláška č. 12/1993 Sb.

K části čtyřicáté páté - účinnost
K čl. LXVII
Navrhuje se, aby tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Toto datum nabytí
účinnosti je pevně spjato s datem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích). Vzhledem k tomu, že tento zákon reaguje na rekodifikaci soukromého práva,
není možné, aby se data účinnosti všech uvedených zákonů lišila. Výjimkou je část čtyřicátá
třetí, u níž se navrhuje účinnost dřívější, a to k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího
po dni vyhlášení. Důvody pro dřívější nabytí účinnosti jsou uvedeny v odůvodnění k této části
návrhu zákona.

V Praze dne 17. dubna 2013

RNDr. Petr Nečas, v.r.
předseda vlády

Ing. Miroslav Kalousek, v.r.
ministr financí

1. část
Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
K části první návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění k 1. lednu 2014
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§2
Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen „poplatníci“).
Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.
(2) Poplatníci, kteří jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území
České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají zdržují. Daňoví rezidenti
České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze
zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
(3)Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy,
jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to o nich stanoví
mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen
na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území
České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která
se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se
na území České republiky obvykle zdržují.
(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde
pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika
obdobích; do lhůty doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na
území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt
za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
§3
Předmět daně z příjmů fyzických osob
(1)Předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen „daň“) jsou
a)
b)
c)
d)
e)

příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6),
příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti (§ 7),
příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
příjmy z pronájmu nájmu (§ 9),
ostatní příjmy (§ 10).

(2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i
směnou.

(3) Nepeněžní příjem se oceňuje podle zvláštního právního předpisu, 1a) pokud tento
zákon nestanoví jinak.
(3)Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje
a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,
b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném
majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu
1. neurčitou,
2. života člověka nebo
3. delší než 5 let.
(4)Předmětem daně nejsou
a) příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu,
který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, 1) zděděním, vydáním 2)
nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou
příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti
podle § 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností; předmětem
daně u fyzických osob, provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu
opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických osob, které jsou
poskytovateli zdravotních služeb, není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s
provozováním těchto činností,
a) příjmy získané
1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky
převodu majetku státu na jiné osoby,
2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,
b) úvěry a půjčky nebo zápůjčky s výjimkou
1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky zápůjčky nebo úvěru úplatným
postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky zápůjčky nebo úvěru, a to
ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení půjčky zápůjčky
nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena,
2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního úvěru ze
směnky, kterou je hrazena pohledávka,
c) příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, 1b) rozsahu nebo vypořádání
společného jmění manželů,
d) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro
lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného
urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká
republika zavázala uhradit, 1c)
e) příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, který vypomáhá s domácími
pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3, který vypomáhá s
1a)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 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.
1b)
§ 143a občanského zákoníku.
1c)
Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č.
209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněného
pod č. 243/1998 Sb.
1)

Stránka 2 z 223

domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k
uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair),
f) příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným
ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele 1e) podnikatele,
pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do
konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování
zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek s
výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této podmínky jsou
tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu tohoto majetku
došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá dodatečné daňové
přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k
dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku,
g) příjem z
1. vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky spoluvlastnictví rozdělením věci podle
velikosti spoluvlastnických podílů,
2. vypořádání společného jmění manželů,
3. 2. výměny pozemků při pozemkových úpravách podle zákona upravujícího pozemkové
úpravy, s výjimkou části pozemku, který je stavbou,
h) částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků
a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících
limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny.,
i) majetkový prospěch
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2. vypůjčitele při výpůjčce,
3. výprosníka při výprose.
§4
Osvobození od daně
(1)Od daně jsou osvobozeny
a) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo
spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl
bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Obdobně se postupuje také
u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu
nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající
měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané
prostředky na uspokojení bytové potřeby. Pro osvobození příjmů plynoucích 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 příjmy z prodeje
tohoto bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z
obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi
z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu
1e)

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným
ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006
Sb.
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b)

c)

d)

e)

f)

nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, včetně souvisejícího pozemku,
uskutečněného v době do 2 let od nabytí, a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu,
včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto
majetku, včetně souvisejících pozemků, uskutečněného v době do 2 let od jeho vyřazení z
obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od nabytí nebo
po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku,
příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písmenem
a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej
nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl
příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu,
po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud
nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem
(manželkou). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo
nebytových prostor včetně nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor uvedených v
odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do pěti let od jejich vyřazení
z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou
poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru,
uskutečněného v době do pěti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo
nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od jejich vyřazení z obchodního
majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo po pěti
letech od vyřazení z obchodního majetku. V případě prodeje pozemku nabytého
prodávajícím od pozemkového úřadu výměnou v rámci pozemkových úprav podle
zvláštního právního předpisu,87) se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou prodávající
vlastnil původní pozemek, který byl směněn, a tato doba se započítává i do doby, která
běží od vyřazení směněného pozemku z obchodního majetku,
příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje
motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu
jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí,
včetně příjmů z prodeje movitých věcí uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo
byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné
výdělečné činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
přijatá náhrada škody včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle zvláštních právních
předpisů3), náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění
odpovědnosti za škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb
přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního
majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v době vzniku
škody, nebo přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku sloužícím v době
vzniku škody k pronájmu a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v
souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností poplatníka a za
škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem,
příjem podle § 7 plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto
o povolení reorganizace podle insolvenčního zákona, a ve zdaňovacím období
následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o
povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace,
cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se
nejedná o spotřebitelskou loterii podle zvláštního právního předpisu12), cena ze sportovní
soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u
poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním (§ 10 odst. 8), a ocenění v oblasti
kultury podle zvláštních právních předpisů12a). Cena z veřejné soutěže a obdobná cena
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plynoucí ze zahraničí je však od daně osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována
příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1,
g) náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle zvláštních
právních předpisů,2) příjmy z prodeje nemovitostí, movitých věcí nebo cenných papírů
vydaných podle zvláštních právních předpisů2), příplatek (příspěvek) k důchodu podle
zvláštních právních předpisů2c) nebo úroky ze státních dluhopisů vydaných v souvislosti s
rehabilitačním řízením o nápravách křivd. Příjmy z prodeje nemovitostí vydaných v
souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle zvláštních právních předpisů2)
jsou osvobozeny i v případě, jestliže v době mezi nabytím a prodejem nemovitosti došlo
k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením nemovitosti podle velikosti
jejích podílů1d) nebo jestliže byly byty nebo nebytové prostory vymezeny jako jednotky
podle zvláštního právního předpisu,
h) příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění42), důchodového
pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43), státní sociální podpory44), peněžní
pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona44a), sociálního zabezpečení45),
plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti46) a všeobecného zdravotního
pojištění47), plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího
důchodové spoření, a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li
však o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně
osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy39),
která je platná k 1. lednu kalendářního roku ročně, do níž se však nezahrnuje výše
příplatku nebo příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů2c),
ch) příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem podle
zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí,
i) dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální
podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvky z veřejných
rozpočtů a státní dávky (příspěvky) upravené zvláštními předpisy nebo obdobná plnění
poskytovaná ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu,
která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách4j), a to do výše
poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se
nevyžaduje registrace podle zákona o sociálních službách 4k); jde-li však o péči o jinou
osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do
výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních
službách4m),
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) stipendia2a) ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo
veřejné výzkumné instituce, stipendia z prostředků právnické osoby, která vykonává
činnost střední školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnění ze zahraničí,
podpory a příspěvky z prostředků nadací, nadačních fondů a občanských sdružení48)
včetně obdobných plnění poskytovaných ze zahraničí a nepeněžního plnění, sociální
výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb2b)
nejbližším pozůstalým a sociální výpomoci nejbližším pozůstalým ze sociálního fondu
(zisku po zdanění) za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se tento předpis
nevztahuje, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb majících charakter
příjmů podle § 6 až 9,
l) příjem z
1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z penzijního
pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění
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pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých
není vymezeno období jejich pobírání,
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. 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 vojákům v základní (náhradní) službě,3a) žákům
škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,3) vojákům v záloze povolaným na cvičení a
vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů,3a)
n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
podle zvláštních právních předpisů3), odchodné u vojáků z povolání a příslušníků
bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),
o) zrušeno,
p) plnění poskytovaná občanům v souvislosti s výkonem civilní služby,4)
r) příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na
transformovaném družstvu13), z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje
cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem
dobu 5 let. Doba 5 let mezi nabytím a převodem členských práv družstva, majetkových podílů
na transformovaném družstvu13) nebo účasti na obchodní společnosti se zkracuje o dobu, po
kterou poplatník byl společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva před přeměnou
této společnosti nebo družstva. Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5
let mezi nabytím a převodem se nepřerušuje při výměně podílů, fúzi společností nebo
rozdělení společnosti. Osvobození se nevztahuje na příjmy z převodu členských práv
družstva, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů,
pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Osvobození se dále nevztahuje na
příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího převodu členských práv družstva, z převodu
dalšího podílu na transformovaném družstvu, z převodu účasti na obchodních společnostech
nebo z prodeje cenných papírů v době do 5 let od nabytí, a z budoucího převodu členských
práv družstva, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů
pořízených z jeho obchodního majetku, pokud příjmy z tohoto převodu plynou v době do 5 let
od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, i když
smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení podnikatelské
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,
s) příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a
státní podporu stavebního spoření4a),
t) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, Národního fondu,
regionální rady regionu soudržnosti podle zvláštního právního předpisu124), podpory z
Vinařského fondu, z přidělených grantů nebo příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý
podle zvláštního právního předpisu13c) a nebo dotace, granty a příspěvky z prostředků
Evropských společenství, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení
nebo na odstranění následků živelní pohromy (§ 24 odst. 10), s výjimkou dotací a
příspěvků, které jsou účtovány do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu,20)
u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, a dále
náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že poplatník
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v)
w)

x)
y)
z)

náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději
do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je
osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na
obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Přijetí náhrady
(odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k
jejímu přijetí došlo. 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
bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu,
včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně
souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před
prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové
potřeby,
úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 2 odst. 3, které jim plynou z dluhopisů
vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,
příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto
cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců, a dále příjmy z podílu připadající na
podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového
listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 měsíců. Osvobození se vztahuje pouze na osoby,
jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti
nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Doba 6 měsíců mezi
nabytím a 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 příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou
nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a na příjmy z kapitálového majetku. Osvobození
se nevztahuje na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového
fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Při výměně akcií emitentem za
jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 6 měsíců mezi nabytím a
převodem cenných papírů 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 příjmy, které plynou
poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů, uskutečněného v době do 6 měsíců od
nabytí, a z budoucího prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do
obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 6 měsících od nabytí nebo
po 6 měsících od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
Obdobně se postupuje u příjmů plynoucích jako protiplnění menšinovým akcionářům při
uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle
zvláštního právního předpisu13d). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje státních
dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby,
příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle
zvláštního právního předpisu19a),
příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně,49) orgánem sociálního
zabezpečení50) a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní
pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,51)
příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou
samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného obchodním
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jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje
500 Kč,
za) příjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, popřípadě spoluvlastnického podílu na
nebytovém prostoru, přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle §
24 odst. 7 a 8 zákona o vlastnictví bytů,60)
zb) příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu64a) a
ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím
předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,
zc) příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím
státního orgánu podle zvláštního právního předpisu a příjmy plynoucí jako náhrada za
vyvlastnění na základě zvláštního právního předpisu4c),
zd) 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 zahraničním trhu obdobném
regulovanému trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují,
ze) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zvláštního
právního předpisu,4h)
zf) příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž
provozovatel je držitelem platné licence,4i) a darů poskytnutých fyzickým osobám pro
poskytování veřejných kulturních služeb,
zg) příjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru
1. plynoucí jako důsledek úhrady výdajů (nákladů) na opravy, údržbu a technické
zhodnocení společných částí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle
zvláštního právního předpisu o vlastnictví bytů60) ve věcném plnění, pokud tak
vyplývá ze smlouvy o výstavbě dalšího bytu, nebo nebytového prostoru, popřípadě
jejich částí za předpokladu, že se vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě
písemně dohodnou o úhradě uvedených nákladů a výdajů jinak než podle výše
spoluvlastnických podílů na společných částech domu, nebo tak stanoví zvláštní
právní předpis,60)
2. plynoucí jako důsledek úhrady výdajů (nákladů) na opravy, údržbu a technické
zhodnocení společných částí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle
zvláštního právního předpisu o vlastnictví bytů60) jiným vlastníkem bytu nebo
nebytového prostoru v domě ve věcném plnění, a to ve výši rozdílu převyšujícího
povinnost vlastníka bytu nebo nebytového prostoru v domě hradit uvedené náklady a
výdaje podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, za
předpokladu, že se vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě písemně dohodnou o
úhradě uvedených nákladů a výdajů jinak než podle výše spoluvlastnických podílů
na společných částech domu, nebo tak stanoví zvláštní právní předpis,60)
zh) příjem plynoucí z doplatku na dorovnání131) při přeměně, výměně podílů, fúzi společností
nebo rozdělení společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se zvláštním
právním předpisem, 131) je osvobozen, vztahuje-li se k
1. akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny, výměny podílů,
fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla dobu 6 měsíců. Osvobození se
nevztahuje k akciím, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po
dobu 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§
7),
2. podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem
přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla dobu
5 let. Osvobození se nevztahuje k podílům, které jsou nebo byly zahrnuty do
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obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti (§ 7),
zi) náhrady (příspěvky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zaměstnancům
(národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie,
zj) naturální plnění poskytovaná prezidentu republiky podle zvláštního právního předpisu6g)
a bývalému prezidentu republiky podle zákona o zabezpečení prezidenta republiky po
skončení funkce,
zk) příjem plynoucí ve formě daňového bonusu (§ 35c),
zl) odměny, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvky, naturální plnění a náhrady výdajů
poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského
parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrady výdajů
poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce nebo
registrovanému partnerovi nebo partnerce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí
poslance Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky,
zm) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle
zvláštního právního předpisu22a), stanou-li se příjmem zvláštního vázaného účtu podle
zvláštního právního předpisu 22a).
(1)Od daně se osvobozuje
a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která
nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající
měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje
rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo
spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl
bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané
prostředky na uspokojení 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 rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,
pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze
které plyne příjem ze samostatné činnosti, a to do 2 let od jejich vyřazení z
obchodního majetku,
2. budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový
prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, uskutečněného
v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k tomuto domu nebo k jednotce,
která nezahrnuje nebytový prostor,
3. budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový
prostor, 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 neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba
mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem 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
dobu, po kterou prodávající vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci
pozemkových úprav, v případě prodeje pozemku nabytého výměnou od
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c)

d)

e)
f)

g)

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,
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, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby,
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,
přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku,
plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění; osvobození
se nevztahuje na
1. náhradu za ztrátu příjmu,
2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního
majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v
době vzniku škody,
3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody
k nájmu,
4. plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze
které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,
5. náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem,
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,
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, pokud
se nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny
ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to
v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,
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,

Stránka 10 z 223

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 včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle jiných
právních přepisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí z
důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle
zákona upravujícího sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato
péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona
upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je
od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro
osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,
j) příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů
spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů,
pokud se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů,
k) příjem v podobě
1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků
vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické osoby, která vykonává
činnost střední školy nebo vyšší odborné školy,
2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, pokud se nejedná o
poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo
o osobu blízkou tomuto poplatníkovi,
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
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,
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. 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
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m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

u)

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,
plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě,3a)
žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,3) vojákům v záloze povolaným na
cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních
předpisů,3a)
kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
podle zvláštních právních předpisů3), odchodné u vojáků z povolání a příslušníků
bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),
naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů
a bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta
republiky po skončení funkce,
plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona
upravujícího dobrovolnickou službu,
plnění z vyživovací povinnosti,
příjem z převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z převodu
cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let; doba 5
let mezi nabytím a převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník
členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace; jsou-li
splněny podmínky uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a převodem
podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace;
osvobození se nevztahuje na
1. příjem z 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 převodu podílu v obchodní
korporaci nebo z převodu dalšího podílu v transformovaném družstvu v době
do 5 let od nabytí, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od
nabytí,
3. příjem z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z
poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto převodu plyne v době
do 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
poplatníka, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí
nebo od ukončení této činnosti,
4. příjem z převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení podílu člena
plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím
podílu od jiného člena, pokud k převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí,
příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a
státní podporu stavebního spoření,
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,
příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový
prostor, jako náhrady za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a
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v)
w)

x)
y)

dále náhrada (odstupné) za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,
vyplacená uživateli této jednotky 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 na obstarání
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; 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 bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje
rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo
spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající
měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané
prostředky na uspokojení bytové potřeby,
úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v
zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,
příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto
cenného papíru při jeho prodeji 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 mezi nabytím a
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 prodeje 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 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 prodeje cenného
papíru, uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího prodeje 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 při uplatnění práva hlavního akcionáře na
výkup účastnických cenných papírů; jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let
5 let,
příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném
podle zákona upravujícího insolvenci,
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,
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z)

příjem plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne
příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo
ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč,
za) příjmy nabyvatele jednotky nebo spoluvlastnického podílu na jednotce 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,
zb) 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,
zc) 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,
zd) 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,
ze) příjmy plynoucí ve formě bezúplatného plnění poskytnutého pro provoz zoologické
zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího
zoologické zahrady a bezúplatného plnění poskytnutého fyzickým osobám pro
poskytování veřejných kulturních služeb,
zf) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a
pozemku
1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě,
2. osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě,
zg) 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,
zh) náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované orgány
Evropské unie zaměstnanci nebo národnímu expertovi vyslanému k působení do
instituce Evropské unie,
zi) příjem plynoucí ve formě daňového bonusu,
zj) 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,
zk) příjmy podle § 4a a 4b.
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(2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje,
pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo
a) k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky domu včetně příslušné poměrné části
společných prostor nebo rodinného domu včetně souvisejících pozemků, rozdělením
podle velikosti jejich podílů,
b) k tomu, že v budově byly byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky podle
zvláštního právního předpisu, 60)
c) k zániku nebo vypořádání společného jmění manželů, 4g)
d) k rozdělení pozemku.
(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) Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v odstavci 1 písm.
h) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u
poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro
účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
(4) Obchodním majetkem se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí souhrn
majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot),
které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly
uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále
jen „daňová evidence“). Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí
den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové
evidenci. 20)
(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.
(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. zf) se použije pouze pro příjem
b) poplatníka, který je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, Norska,
Islandu nebo Švýcarské konfederace, je-li tento příjem vyplácen společností nebo
družstvem, kteří jsou poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3, nebo
c) poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2, je-li tento příjem vyplácen společností nebo
družstvem, kteří jsou
1. poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3, nebo

60)

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění
pozdějších předpisů.
4g)
§ 149 a násl. občanského zákoníku
20)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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2.

poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie,
Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace.

(6) Osvobození podle odstavce 1 písm. zf) nelze uplatnit, pokud plyne příjem od
d) investičního fondu,
e) podílového fondu, nebo
f) zahraničního fondu kolektivního investování.
(7) Zahraničním fondem kolektivního investování se pro účely tohoto zákona rozumí
zahraniční právnická osoba srovnatelná s investičním fondem nebo soubor majetku bez právní
subjektivity srovnatelný s podílovým fondem.
§ 4a
Osvobození podílů na zisku a obdobných příjmů
(1)Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje příjem v podobě
a) podílu na zisku z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným,
na podílovém fondu nebo komanditisty na komanditní společnosti,
b) podílu na zisku nebo obdobného plnění z členství v družstvu,
c) podílu na zisku tichého společníka,
d) vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením
omezeným, komanditisty v komanditní společnosti nebo při zániku členství v
družstvu,
e) podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti, ve společnosti s
ručením omezeným, podílníka v podílovém fondu nebo komanditisty v komanditní
společnosti,
f) podílu na likvidačním zůstatku člena družstva v družstvu,
g) vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy,
h) 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 této kapitálové 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 této kapitálové společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku,
i) zisku převedeného řídící nebo ovládající osobě na základě smlouvy o převodu zisku
nebo ovládací smlouvy,
j) 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,
k) plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.
(2)Osvobození podle odstavce 1 se použije pouze pro příjem
a) poplatníka, který je daňovým rezidentem Norska, Islandu, Švýcarské konfederace
nebo jiného členského státu Evropské unie než České republiky, je-li tento příjem
vyplácen obchodní korporací, podílovým fondem podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy, podfondem akciové společnosti
s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti
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a investiční fondy nebo svěřenským fondem, kteří jsou daňovými rezidenty České
republiky, nebo
b) poplatníka, který je daňovým rezidentem České republiky, je-li tento příjem
vyplácen obchodní korporací nebo svěřenským fondem, kteří jsou
1. obchodní korporací, podílovým fondem podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy, podfondem akciové společnosti s proměnným
základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a
investiční fondy nebo svěřenským fondem, kteří jsou daňovým rezidentem
České republiky, nebo
2. poplatníkem, který je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské
unie než České republiky, Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace.
(3)Osvobození podle odstavce 1 nelze uplatnit na příjem plynoucí od poplatníka,
který ve státě, ve kterém je daňovým rezidentem, nepodléhá dani obdobné dani
z příjmů právnických osob nebo podléhá dani obdobné dani z příjmu právnických
osob, ale sazba této daně je nižší než 5%, a to ve zdaňovacím období, ve kterém bylo o
výplatě příjmu uvedeného v odstavci 1 rozhodnuto.
§ 4b
Osvobození bezúplatných příjmů
Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem
a) z nabytí dědictví nebo odkazu,
b) obmyšleného z majetku, který
1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
c) z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba,
od níž se věc nabývá, je
1. zástupcem cizího státu pověřeným v České republice,
2. příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,
3. jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla
občanem České republiky,
d) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud
k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových
úpravách,
e) 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,
f) ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k
jednotkám některých bytových družstev,
g) 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,
h) z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než
garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem,
aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo
k jednotce nabývá,
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1.
2.
3.

je nájemcem této jednotky,
je členem této právnické osoby a
podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo
nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami,
i) poplatníka s bydlištěm v České republice nebo v jiném členském státě Evropské
unie, Norsku nebo Islandu provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná
zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem
použit k provozu tohoto zařízení,
j) poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace,
studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro
zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
k) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
l) z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně
kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu
prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.
§5
Základ daně a daňová ztráta
(1)Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím
období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok,
přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále
u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.
(2)U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů
příjmů uvedených v § 6 až 10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných
podle jednotlivých druhů příjmů s použitím ustanovení odstavce 1.
(3)Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích
přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu upravenou podle § 23
(dále jen „daňová ztráta“) se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých
druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. Tuto daňovou ztrátu
nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém
vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů
příjmů uvedených v § 7 až 10 v následujících zdaňovacích obdobích podle § 34. Daňovou
ztrátu (nebo její část), kterou neodečetl od svého základu daně zůstavitel s příjmy podle § 7
nebo 9, může odečíst od základu daně dědic, bude-li dědic pokračovat v činnosti zůstavitele
nejpozději do 6 měsíců po jeho smrti; daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně nejdéle v 5
zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se
daňová ztráta vyměřuje.
(4)Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) vyplacené poplatníkovi nebo
obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly
dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období.
Příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem
zdaňovacího období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy a sražené zálohy z těchto
příjmů plátcem daně podle § 38h zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně se
započítají u poplatníka na daňovou povinnost až v tom zdaňovacím období, ve kterém
budou vyplaceny nebo obdrženy. Obdobně se postupuje při stanovení základu daně a při
evidenci příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
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(5)Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále
stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného základu
daně, pokud § 36 odst. 7 nebo 8 nestanoví jinak. Do základu daně se nezahrnují příjmy
zahrnuté do samostatného základu daně.
(6)O příjem zahrnutý do základu daně (dílčího základu daně) v předchozích
zdaňovacích obdobích, který byl vrácen, se sníží příjmy (výnosy) anebo se zvýší výdaje
(náklady) ve zdaňovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za předpokladu, že pro
jeho vrácení existuje právní důvod a vrácení příjmů není zachyceno v účetnictví nebo v
daňové evidenci poplatníka při zjištění základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9.
Obdobným způsobem se postupuje v případě výdajů (nákladů) uplatněných jako výdaje
(náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, při nedodržení stanovených podmínek pro
jejich uplatnění jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná-li se o
částky uplatněné jako výdaj (náklad) v předchozích zdaňovacích obdobích, u kterých
existuje právní důvod k jejich vrácení příjemcem, zvyšují se o tyto částky příjmy (výnosy)
nebo se sníží výdaje (náklady) ve zdaňovacím období, kdy odpadl právní důvod k jejich
uplatnění, za předpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v účetnictví nebo v daňové evidenci
poplatníka při zjišťování základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9. O příjem ze
závislé činnosti a funkčních požitků zahrnutý v předchozích zdaňovacích obdobích do
dílčího základu daně (základu pro výpočet zálohy na daň), k jehož vrácení existuje právní
důvod, se sníží lze snížit u poplatníka příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků v
kalendářním měsíci, popř. v následujících kalendářních měsících ve zdaňovacím období, ve
kterém k jeho vrácení došlo. Příjem za daný kalendářní měsíc však může být snížen
pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.
(7)U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným v
kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost, nebo k zásobám získaným z
dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude dědic pokračovat v
činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti. Totéž platí obdobně i pro jiné
nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.
(8)Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci se postupuje podle přílohy č. 2
k tomuto zákonu. Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví se postupuje podle
přílohy č. 3 k tomuto zákonu.
(9)Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota
nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením a u pohledávky nabyté děděním
nebo darem cena zjištěná bezúplatně cena určená ke dni jejího nabytí podle zvláštního
právního předpisu o oceňování majetku1a). U poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané
hodnoty nebo jimi byli v době vzniku pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje
o výši daně z přidané hodnoty, pokud byla splněna vlastní daňová povinnost na výstupu.
(10)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o

a) částku závazku, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s
povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní
závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního
předpisu. 88) Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení,
poplatků z prodlení a jiných sankcí,
a) výši dluhu, kromě dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných
sankcí, který zanikl jinak než
1. splněním,
88)

§ 585 a násl. občanského zákoníku.
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b)

c)
d)
e)

2. započtením,
3. splynutím práva s povinností u jedné osoby,
4. narovnáním,
5. dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,
hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uhrazených
poplatníkem s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24,
poplatníkovi, který je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh z
titulu nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci úplaty u
finančního leasingu, nedošlo-li k vyúčtování celkového závazku dluhu v tom
zdaňovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny,
příjem plynoucí poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, ze směnky, kterou je hrazena
pohledávka, jedná-li se o příjem, který je předmětem daně podle § 3,
částku ve výši ocenění nepeněžitého vkladu sníženou o výši vkladu, která je vyplácená
obchodní společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva korporací jejímu
členovi.,
částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty
vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým.

(11)
Rozdíl mezi příjmy a výdaji se snižuje o hodnotu záloh uhrazených
poplatníkem s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24,
poplatníkovi, který je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh z
titulu nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci úplaty u finančního
leasingu, o které se zvýšil základ daně podle odstavce 10, ve zdaňovacím období, ve kterém
byl vyúčtován celkový závazek dluh.
§6
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
(1)Příjmy ze závislé činnosti jsou
a)

b)

c)
a)

b)

c)

příjmy 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. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů
z praktického výcviku,
příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným,
komanditistů komanditních společností a ředitelů obecně prospěšných společností, a to i
když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a
příjmy za práci likvidátorů,
odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,
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,
příjmy za práci
1. člena družstva,
2. společníka společnosti s ručením omezeným,
3. komanditisty komanditní společnosti,
odměny
1. člena orgánu právnické osoby,
2. orgánu právnické osoby,
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3. likvidátora,
d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé
činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce činnosti, ze které plynou příjmy podle
písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává
závislou činnost nebo funkci, činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo
od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci tuto činnost nevykonává.
(2)Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků 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 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 se
rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva,
služby nebo věci, kromě bytu poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje
nebytový prostor, bytu nebo rodinného domu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu
2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena
a) zjištěná 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,
c) stanovená nařízením vlády v případě bezplatných nebo zlevněných jízdenek
poskytnutých zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob zaměstnanci a jeho
rodinným příslušníkům.
(4)Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně
pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy podle
odstavce 1 písm. a) a d) a podle odstavce 10 plynoucí na základě dohody o provedení
práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 5 000
10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k
odstavce 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7.
(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 najaté
vozidlo, 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
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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 používaných 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 závislé činnosti, ze
které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním
právním předpisem 5) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
zákoníku práce (dále jen „do výše stanovené zvláštním předpisem“), 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, 5a) 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,
5)

Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.
Např. § 133 odst. 2 zákoníku práce.

5a)
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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 zaměstnancům z fondu kulturních a
sociálních potřeb,6a) 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 možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, zařízení péče o
děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, závodní
knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady
a sportovní akce; jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z
hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za
kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté
pro rodinné příslušníky zaměstnance,
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
uvedeným v § 2 odst. 3 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; osvobození se nevztahuje na příjmy z osobně
vykonávané činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob vystupujících na
veřejnosti a na příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně (§ 22 odst. 2),
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 nepeněžních darů poskytovaných nepeněžního bezúplatného plnění
poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu,6a) u
zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžních darů
poskytovaných 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 předpisu6b) a úhrada 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,
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j)
k)
l)

l)
m)

n)

o)

p)

pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a
to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně,
mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů6d) ve výši rozdílu mezi dávkami
nemocenského pojištění,
náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem
1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,
peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných
půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, zaměstnavatelem z
fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního předpisu6a) a u zaměstnavatelů, na
které se tento předpis nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze zisku (příjmu) po jeho
zdanění, jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na bytové účely do výše
100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč a u zaměstnance
postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000
Kč k překlenutí tíživé finanční situace,
příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,
zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně 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,
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,
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 potřeb2b) 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,
platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho
zaměstnance u penzijního fondu9a) nebo 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, které 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 zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění,
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nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), na základě pojistné
smlouvy uzavřené 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, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve smlouvě
byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně
nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z
pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li
pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího
pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné,
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 předpisů 47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním
předpisem upravujícím pracovně právní vztahy47b),
u) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se
srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve
prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů
spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci.
(10)

Funkčními požitky jsou

b) 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 soudců 138), s
výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho
funkce,
c) 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. občanských spolcích a zájmových sdruženích,
4. odborových organizacích,
138)

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
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5.
6.

komorách,
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. 6f)
(12) Ustanovení odstavců 6, 7, 8 a 9 se použijí obdobně i pro plnění poskytované v
souvislosti s výkonem funkce.
(13) (12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo
funkční požitky, 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 všeobecné 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 nebo
funkčnímu požitku 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.
(14) (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 nebo za výkon funkce vykonávané
ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o
povinné pojistné podle odstavce 13 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v
zahraničí. Je-li závislá činnost nebo funkce 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 nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě zvýšený o povinné pojistné podle
odstavce 13 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.
(15) (14) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti nebo o funkční požitek 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 13 12.
(16) (15) Příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky 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
6f)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. § 11 a § 13 odst. 1
až 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. § 14 odst. 4 nařízení
vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. Vyhláška č. 114/1991 Sb., o
odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a
způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.
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§ 5 odst. 4 zvyšují o povinné pojistné, které byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování
povinen platit zaměstnavatel.
(17) (16) Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel
finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní
formu, který je
a) provozován na principu fondového hospodaření,
b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém 136)
na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a
vykonává činnost z toho vyplývající a
c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie, Norsku nebo
Islandu a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.
§7
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti
(1)Příjmy z podnikání jsou
a)
b)
c)
d)

příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 7)
příjmy ze živnosti, 8)
příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,
podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti
na zisku.

(2)Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v §
6, jsou
b) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, 9) a to včetně příjmů z
vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
c) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle
zvláštních předpisů,
d) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele
kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle
zvláštních právních předpisů6f)
d) příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného
insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a
zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního
právního předpisu19a),
e) příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je
a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
b) příjem ze živnostenského podnikání,
136)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.
7)
§ 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
8)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
9)
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Zákon č. 35/1965 Sb., o
dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stránka 27 z 223

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b),
d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní
společnosti na zisku.
(2)Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je
dále
a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv
včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání,
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
c) příjem z výkonu nezávislého povolání.
(3)Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavcích 1 a 2 s
výjimkou uvedenou v odstavci 6. Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich
dosažení, zajištění a udržení s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 1 písm. d). Pro zjištění
základu daně (dílčího základu daně) se použijí ustanovení § 23 až 33. Příjmy uvedené v § 22
odst. 1 písm. c), f) a písm. g) bodech 1 a 2 plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3
jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).
(4) Základem daně (dílčím základem daně) společníka veřejné obchodní společnosti je
část základu daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle § 23 až 33. Tato část
základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle společenské
smlouvy, jinak rovným dílem. 9b) Vykáže-li podle § 23 až 33 veřejná obchodní společnost
ztrátu, rozděluje se na společníka část této ztráty stejně jako základ daně. Při stanovení
základu daně společníka veřejné obchodní společnosti se nepřihlíží k ustanovení věty první §
18 odst. 9.
(5) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu
daně část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti určená ve stejném poměru,
jakým je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle
zvláštního právního předpisu. 9c)
(4)U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí
základu daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty
veřejné obchodní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník
podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.
(5)U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí
základu daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty
komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář
podílí na zisku komanditní společnosti.
(6) Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze
zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní
sazbou daně (§ 36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn
těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč.
(6)Příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České
republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za
předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci
10 000 Kč. Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti
9b)
9c)

§ 82 obchodního zákoníku.
§ 100 obchodního zákoníku.
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vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl
poplatníkovi vyplacen příjem podle věty první.
(7)Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a
udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 11 nebo 12, ve výši
a) 80 % z příjmů podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. b) z příjmů ze živností
řemeslných z zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze
živnostenského podnikání řemeslného,
b) 60 % z příjmů podle odstavce 1 písm. b) z živnostenského podnikání, s výjimkou
příjmů ze živností řemeslných živnostenského podnikání řemeslného,
c) 40 % z příjmů podle odstavce 1 písm. c)z jiného podnikání než ze zemědělské výroby,
lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání nebo z příjmů podle
odstavce 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce
2 písm. b) až d) z jiné samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
800 000 Kč,
d) 30 % z příjmů podle odstavce 2 písm. e) z nájmu majetku zařazeného v obchodním
majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.
Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.
(8)Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 7, má se za to, že v částce výdajů jsou
zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z
podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti. Poplatník, který uplatňuje
výdaje podle odstavce 7, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek
vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností, ze
které plyne příjem ze samostatné činnosti.
(9)Jde-li o nemovitost nebo movitou věc v bezpodílovém spoluvlastnictví ve společném
jmění manželů, která je využívána pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou
činnost (odstavce 1 a 2) činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jedním z
manželů nebo oběma manžely, vkládá tuto nemovitost nebo movitou věc do obchodního
majetku jeden z manželů. V případě, že tuto nemovitost nebo movitou věc má v obchodním
majetku jeden z manželů, avšak je pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou
činnost (odstavce 1 a 2) činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, využívána
také druhým z manželů, lze výdaje (náklady) související s touto nemovitostí nebo movitou
věcí, které připadají na část nemovitosti nebo movité věci využívané pro podnikatelskou
činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost činnost, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti, oběma manžely, rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji
využívají při své činnosti podle odstavců 1 a 2. Příjmy z prodeje nemovitosti nebo movité
věci v bezpodílovém spoluvlastnictví ve společném jmění manželů jsou zdaňovány u toho z
manželů, který měl takovou nemovitost nebo movitou věc zahrnutou v obchodním majetku.
Po ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne
příjem ze samostatné činnosti, se postupuje podle § 10 odst. 5 zákona.
(10)
Za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) se nepovažují a předmětem daně nejsou
náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a
komplementářům komanditních společností do výše stanovené zvláštním předpisem.5)
(11)
Dojde-li k ukončení (přerušení) podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a poplatník, zaplatí částky
pojistného podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 a § 24 odst. 2 písm. f) po stanoveném termínu
a uhradí závazky dluhy uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 12, může podat dodatečné
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daňové přiznání na daňovou povinnost nižší. Obdobně postupuje právní nástupce poplatníka
s příjmy podle § 7 v případě úmrtí poplatníka.
(12)
Pokud poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) uplatní jako účetní
období hospodářský rok,20) je dílčím základem daně nebo daňovou ztrátou rozdíl mezi
příjmy a výdaji za ukončený hospodářský rok. Při změně účtování v kalendářním roce na
účtování v hospodářském roce je dílčím základem daně nebo daňovou ztrátou podle § 7
rozdíl mezi příjmy a výdaji do posledního dne měsíce, kterým poplatník ukončil účtování v
kalendářním roce. Při změně účtování v hospodářském roce na účtování v kalendářním roce
je dílčím základem daně nebo daňovou ztrátou podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) součet
rozdílu mezi příjmy a výdaji v hospodářském roce a rozdílu mezi příjmy a výdaji od doby
ukončení účtování v hospodářském roce do konce kalendářního roku. Dílčí základ daně se
zahrne do daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém končí hospodářský rok nebo
účtování přechodu z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak. Pokud poplatník
uplatní postup podle odstavců 7 a 8, § 7a, 12 a 13 nebo má příjmy podle odstavce 1 písmene
c) nebo písmene d) nebo odstavce 2, nelze změnit způsob účtování v kalendářním roce na
účtování v hospodářském roce. Uplatní-li poplatník v období, kdy účtuje v hospodářském
roce, postup podle odstavců 7, 8, § 7a, 12 nebo 13 , anebo má příjmy podle odstavce 1 písm.
c), d) nebo podle odstavce 2, změní v tomto období způsob účtování na účtování v
kalendářním roce. Obdobně postupuje poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d), pokud
veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost uplatní jako účetní období
hospodářský rok.
(13)
Poplatníci s příjmy podle odstavců 1 a 2, kteří nevedou účetnictví a neuplatňují
výdaje podle odstavce 7, postupují podle § 7b. Vede-li každý z účastníků sdružení, které
není právnickou osobou ze společníků společnosti (§ 12), daňovou evidenci, mohou vést i
daňovou evidenci, ve které evidují společné příjmy a společné výdaje na dosažení, zajištění
a udržení příjmů; přitom na konci zdaňovacího období nebo při ukončení činnosti v průběhu
zdaňovacího období, uvedou do své daňové evidence podíl na společných příjmech a podíl
na společných výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
§ 7a
Daň stanovená paušální částkou
(1)Poplatníkovi, kterému kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných
zvláštní sazbou daně plynou příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) včetně úroků z vkladů na
běžném účtu, který je podle podmínek banky určen k podnikání toho, kdo účet vede, určen
k podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1 písm. g)], pokud provozuje podnikatelskou činnost bez
zaměstnanců nebo spolupracujících osob s výjimkou uvedenou v odstavci 2, u něhož roční
výše těchto příjmů v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích nepřesáhla 5
000 000 Kč, není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou společníkem
společnosti, může správce daně stanovit na žádost poplatníka podanou nejpozději do 31.
ledna běžného zdaňovacího období daň paušální částkou. V žádosti poplatník uvede
předpokládané příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) (dále jen „předpokládané příjmy“) a
předpokládané výdaje k těmto příjmům (dále jen „předpokládané výdaje“) a další
skutečnosti rozhodné pro stanovení daně paušální částkou uvedené v odstavcích 2 až 7.
(2)Provozuje-li poplatník činnost podle odstavce 1 za spolupráce druhého z manželů,
může o stanovení daně paušální částkou požádat i spolupracující manžel (manželka). V tom
případě se předpokládané příjmy a předpokládané výdaje rozdělí na spolupracujícího
manžela (manželku) v poměru stanoveném podle § 13. Nezdanitelné části základu daně
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podle § 15, slevu na dani podle § 35ba nebo slevu na dani podle § 35c uplatní poplatník i
spolupracující manžel (manželka) samostatně.
(3)Výše daně paušální částkou se určí v závislosti na výši předpokládaných příjmů,
které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se daň
vybírá zvláštní sazbou daně, a na výši předpokládaných výdajů, nejméně však ve výši podle
§ 7 odst. 7. Do předpokládaných příjmů se zahrnují i příjmy z prodeje majetku, který byl
vložen do obchodního majetku, příjmy ze zrušení rezervy vytvořené podle zákona o
rezervách 22a) a do předpokládaných výdajů se zahrnuje i zůstatková cena prodaného
majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, a výše rezervy vytvořené pro příslušné
zdaňovací období podle zákona o rezervách.22a) Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a
předpokládanými výdaji se upraví o výdaje uplatněné podle § 24, u kterých odpadl právní
důvod pro jejich uplatnění, nebo o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle §
15. Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s poplatníkem do 15. května
běžného zdaňovacího období. Pokud stanovený termín nebude dodržen, nelze stanovit pro
toto zdaňovací období daň paušální částkou.
(4)Z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji upravenými podle
odstavce 2 se daň vypočte sazbou daně podle § 16. Vypočtená daň se dále sníží o
předpokládanou slevu na dani podle § 35ba nebo o předpokládanou slevu na dani podle §
35c, uplatněnou poplatníkem v žádosti o stanovení daně paušální částkou podle odstavce 1.
K předpokládanému nároku na uplatnění daňového bonusu podle § 35c se při stanovení daně
paušální částkou nepřihlédne. Daň stanovená paušální částkou činí, i po snížení o uplatněné
předpokládané slevy na dani podle § 35ba a 35c, nejméně 600 Kč za zdaňovací období.
(5)Dosáhne-li poplatník v průběhu zdaňovacího období příjmů z prodeje věci nebo
práva, které byly zahrnuty, která byla zahrnuta do obchodního majetku nebo jiných příjmů
podle § 6, § 7 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 2, § 8 až 10 v úhrnné výši přesahující 6 000 15 000
Kč za zdaňovací období, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se daň
vybírá zvláštní sazbou daně, než při stanovení daně paušální částkou předpokládal, je
povinen po skončení zdaňovacího období podat řádné daňové přiznání a příjmy a výdaje z
činností podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) uplatní v přiznání ve výši, ze které správce daně
vycházel při stanovení daně paušální částkou, a zaplacenou daň paušální částkou započte na
výslednou daňovou povinnost. Podáním tohoto přiznání se rozhodnutí o dani stanovené
paušální částkou ruší. Správce daně může daň paušální částkou stanovit i na více
zdaňovacích období, nejdéle však na 3.
(6)Správce daně může zrušit rozhodnutím daň stanovenou podle odstavce 1 pro
zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž bylo zjištěno, že její výše
neodpovídá příjmu z činnosti, ze které byla stanovena daň paušální částkou, nebo došlo ke
změně podmínek uvedených v odstavci 1 rozhodných pro stanovení daně paušální částkou
daně.
(7)O stanovení daně paušální částkou sepíše správce daně protokol o ústním jednání. 9e)
Součástí protokolu je i rozhodnutí vyhlášené při jednání, které musí obsahovat zejména
předpokládanou výši příjmů, předpokládanou výši výdajů, rozdíl mezi předpokládanými
příjmy a předpokládanými výdaji upravený podle odstavce 2, výši uplatněných částek podle
§ 15, výši slevy na dani podle § 35ba nebo slevy na dani podle § 35c, výši daně a zdaňovací
období, kterého se týká. Jestliže poplatník s takto stanovenou daní souhlasí, nelze se proti
tomuto vyhlášenému rozhodnutí odvolat; v případě jeho nesouhlasu nebude daň paušální
22a)
9e)

Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
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částkou stanovena. Takto stanovená daň se již nevyměřuje platebním výměrem. Poplatník je
povinen vést jednoduchou evidenci o výši dosahovaných příjmů, výši pohledávek a o
hmotném majetku používaném pro výkon činnosti. Pokud je poplatník plátcem daně z
přidané hodnoty je povinen vést evidenci podle zvláštního právního předpisu upravujícího
daň z přidané hodnoty 9d).
(8)Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do 15. prosince běžného
zdaňovacího období.
§ 7b
Daňová evidence
(1) Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a závazcích.
(1)Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely
stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a dluzích.
(2)Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní
předpisy o účetnictví 20h), není-li dále stanoveno jinak.
(3)Pro ocenění majetku a závazků dluhů v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje
podle § 29, pohledávky se oceňují podle § 5. Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou, 31)
je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,31) je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou
určenou podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí u majetku
nabytého děděním nebo darem bezúplatně. Závazky Dluhy se oceňují při vzniku
jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují
jejich jmenovitými hodnotami. Pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se
nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (§ 26), bez stavby na něm zřízené. Do
pořizovací ceny majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté
věci leasingu se zahrnou výdaje s jeho pořízením související, hrazené nájemcem
uživatelem. V případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv,
pohledávek majetku a závazků dluhů nebo části uvedeného majetku a dluhů, za jednu
pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně
jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu,1a) s výjimkou
peněz, cenin, pohledávek a závazků dluhů. Je-li v případě úplatného pořízení nemovitých a
movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků dluhů, nebo části tohoto majetku a
závazků dluhů, rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního
právního předpisu,1a) zvýšeným o hodnotu peněz, cenin, pohledávek včetně daně z přidané
hodnoty, a snížený o hodnotu závazků dluhů, záporný, postupuje se obdobně jako v případě
záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku obchodního závodu (§ 23).

9d)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 až 9 vyhlášky 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.
31)
§ 25 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.
20h)
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(4)Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků dluhů
provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O
případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25.
(5)Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro
která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním
předpisem. 28b) neuplynula lhůta pro stanovení daně.
§8
Příjmy z kapitálového majetku
(1)Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst.
1 písm. d), jsou
a) podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti
s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu a
dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi, který
není účastníkem smlouvy (dále jen „mimo stojící společník“), dosažené na základě
smlouvy o převodu zisku podle zvláštního právního předpisu (dále jen „smlouva o
převodu zisku“) nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního předpisu (dále jen
„ovládací smlouva“),
b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí k doplnění
vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,
c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků
na vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných
zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k přijímání vkladů od
veřejnosti nebo od zaměstnanců oprávněn podle zvláštního právního předpisu, 9f) účtu,
který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,
d) výnosy z vkladových listů a z vkladů jim na roveň postavených,
d) výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného,
e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem9a), dávky doplňkového penzijního
spoření a z penzijního pojištění po snížení podle odstavce 6,
f) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není
pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7,
g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček nebo zápůjček, úroky z prodlení,
poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech na
účtech neuvedených v písmeni c) s výjimkou podle § 7a a úroky z hodnoty splaceného
vkladu ve smluvené výši společníků obchodních společností. Úroky z vkladů na běžných
účtech na účtech neuvedených v písmenu c), které podle podmínek banky nejsou
určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty apod.), se posuzují podle písmene
c), členů obchodních korporací,
h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze směnečné
sumy).,
i) plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.
(2) Za příjmy z kapitálového majetku se dále považují

28b)

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.
Například § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a § 34 odst. 1 zákona č.
6/1993 Sb., o České národní bance.
9f)
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a) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně vkladního
listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v
případě předčasného zpětného odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného
odkupu,
b) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry.
(2)Za příjem z kapitálového majetku se dále považuje rozdíl mezi vyplacenou
jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň
postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného
odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu.
(3)Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a v odstavci 2 písm. a) a úrokové příjmy a
jiné výnosy z držby směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu
věřitele [odstavec 1 písm. h)], plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jsou
samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).
(4)Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a v odstavci 2 písm. a) 2 ze
zdrojů v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně). Plynouli příjmy uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně
(dílčím základem daně).
(5)Úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České
republice nebo Českou republikou plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 a příjmy
uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) nesnížené o výdaje jsou základem daně (dílčím základem
daně), s výjimkou úroků a jiných výnosů ze směnky vystavené bankou k zajištění
pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, které jsou samostatným základem daně pro zdanění
zvláštní sazbou daně (§ 36). Příjmy uvedené v odstavci 2 písm. b) se snižují o pořizovací
cenu předkupního práva. Jsou-li výdaje spojené s příjmem uvedeným v odstavci 2 písm. b)
vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.
(6)Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ daně po
snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Dávka z
penzijního pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky. Dávka z
doplňkového penzijního spoření se považuje za základ daně po snížení o zaplacené
příspěvky a o státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření. Jde-li o penzi, rozloží se
příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na
penzijní pojištění, příspěvky na doplňkové penzijní spoření a státní příspěvky na doplňkové
penzijní spoření rovnoměrně na vymezené období pobírání penze. Jednorázové vyrovnání
nebo odbytné z penzijního připojištění se státním příspěvkem se pro zjištění základu daně
nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu nebo penzijní společnosti
zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000. Jednorázové plnění z penzijního
pojištění nebo plnění vyplacené při předčasném zániku penzijního pojištění se pro zjištění
základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené instituci penzijního pojištění zaměstnavatelem
ve prospěch zaměstnance. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z doplňkového penzijního
spoření se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti
zaměstnavatelem za zaměstnance.
(7)Plnění ze soukromého životního pojištění se považuje za základ daně po snížení o
zaplacené pojistné. Jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá
zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ daně po snížení o poplatníkem zaplacené
pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu. Plyne-li jiný příjem z pojištění osob,
který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovaně v průběhu
trvání pojistné smlouvy, nelze tento příjem snižovat o dříve uplatněné zaplacené pojistné. U
plnění ve formě dohodnutého důchodu (penze) se považuje za základ daně plnění z pojištění
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snížené o zaplacené pojistné, rovnoměrně rozdělené na období pobírání důchodu. Plnění ze
soukromého životního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o zaplacené pojistné,
které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, který není
pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odkupné se pro zjištění základu
daně nesnižuje o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2001 a
dále o zaplacené pojistné, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z
pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
(8)Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo odstavce 2 plynoucí do společného jmění
manželů ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se
jen u tohoto manžela. Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo 2 plynoucí do společného
jmění manželů ze zdroje, který není vložen do obchodního majetku žádného z manželů,
zdaňuje se jen u jednoho z nich.
§9
Příjmy z pronájmu nájmu
(1)Příjmy z pronájmu nájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8, jsou
a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí)nájmu nemovitých
věcí nebo bytů,
b) příjmy z pronájmu nájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu nájmu podle §
10 odst. 1 písm. a).
(2)Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví ze
společného jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich.
(3)Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavci 1 snížené o
výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (§ 5 odst. 2). Pro zjištění základu
daně (dílčího základu daně) se použijí ustanovení § 23 až 33. Příjem z pronájmu nájmu
plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 je, s výjimkou příjmů z pronájmu nájmu
nemovitostí nemovitých věcí nebo bytů, samostatným základem daně pro zdanění zvláštní
sazbou daně (§ 36).
(4)Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a
udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů podle odstavce 1, nejvýše však do
částky 600 000 Kč. Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.
(5)Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 4, jsou v částkách výdajů zahrnuty
veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z pronájmu
nájmu podle § 9. Poplatník, který uplatňuje výdaje podle odstavce 4, je povinen vždy vést
záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem nájmem.
(6)Poplatníci mající příjmy z pronájmu nájmu a uplatňující u těchto příjmů skutečné
výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení vedou záznamy o příjmech a
výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci
hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy
hmotného majetku, pokud ji vytvářejí, evidenci o pohledávkách a závazcích dluzích ve
zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu nájmu, a mzdové listy, pokud
vyplácejí mzdy. Pokud se však poplatníci rozhodnou vést účetnictví, přestože k tomu nejsou
podle účetních předpisů20) povinni, pak postupují podle těchto předpisů, budou-li takto
postupovat po celé zdaňovací období, přitom se movitý i nemovitý majetek, o kterém je
účtováno, nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu daně z příjmů fyzických osob.
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(7)Při nájmu podniku podle zvláštního právního předpisu 70) je příjmem pronajímatele
pachtu obchodního závodu je příjmem propachtovatele, který nevede účetnictví, také
a) hodnota pohledávek a závazků dluhů, s výjimkou závazků dluhů, jejichž úhrada by byla
výdajem snižujícím základ daně, které přecházejí na nájemce pachtýře, není-li
dohodnuta jejich úhrada. Je-li dohodnuta částečná úhrada pohledávek a závazků dluhů, s
výjimkou závazků dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem snižujícím základ daně, je
příjmem jejich hodnota. Je-li dohodnuta úhrada pohledávek a závazků dluhů, s výjimkou
závazků dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem snižujícím základ daně, vyšší, než je
jejich hodnota, je příjmem tato vyšší cena,
b) neuhrazený rozdíl mezi hodnotou nemovitostí a věcí movitých věcí v podniku
obchodním závodu na začátku nájmu pachtu a jejich vyšší hodnotou při ukončení
nájmu pachtu stanovenou podle zvláštního právního předpisu1a) nebo podle údajů
uvedených v účetnictví nájemce pachtýře, vedeném podle zvláštních právních
předpisů.20)
Základ daně se nebude zvyšovat dle tohoto ustanovení v případech, kdy bude z titulu
operací popsaných v tomto ustanovení zvyšován na základě jiných ustanovení tohoto zákona.
Pro účely tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení § 23 odst. 13.
§ 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 pronájmu nájmu movitých věcí,
včetně příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, která není
provozována které nejsou provozovány podnikatelem (samostatně hospodařícím
rolníkem),
b) příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo
spoluvlastnického podílu na nich, movité věci, cenného papíru a příjmy plynoucí jako
protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup
účastnických cenných papírů podle zvláštního právního předpisu 13d) s výjimkou
uvedenou v § 4,
b) příjmy z převodu věci a příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům
při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů,
c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní
společnosti nebo z převodu členských práv a povinností k družstvu a majetkových podílů
na transformovaném družstvu 13) s výjimkou uvedenou v § 4 družstevního podílu,
d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv
autorských a práv příbuzných právu autorskému, 10)
e) přijaté výživné, důchody 11) a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou v § 4,
f) podíl společníka obchodní společnosti s výjimkou společníka veřejné obchodní
společnosti, komplementáře komanditní společnosti nebo podíl člena družstva na
likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti nebo družstva a nebo podíl majitele
70)

Obchodní zákoník.
§ 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.
13)
Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10)
Část II a část IV zákona č. 35/1965 Sb.
11)
Např. § 842 občanského zákoníku.
13d)
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podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, s
výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu,
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 společníka obchodní společnosti, s výjimkou společníka
veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nebo při zániku
členství v družstvu a další podíl na majetku družstva,13)
g) vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou
společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti,
nebo další podíl na majetku transformovaného družstva,
h) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a
slosování s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4,
ch) ceny 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, s výjimkou uvedenou v § 4,
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) příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu příjmu na
základě písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným a
pojišťovnou 73) s výjimkou uvedenou v § 4,
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.
(2) Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se
zdaňují u jednoho z nich. 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 ke lhůtě 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,
131)
73)

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
§ 449a občanského zákoníku. § 34 odst. 1 a § 44 odst. 4 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně
souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
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b) výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného
podle zvláštních předpisů 12) nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členských
státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří Evropský hospodářský prostor,
c) příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení
podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100
000 korun.,
d) bezúplatné příjmy
1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce,
tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče
manžela nebo manžela rodičů,
2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku 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 majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který
zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
4. nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 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 nemovitosti
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). Plynou-li příjmy podle odstavce 9 písm. a), jsou
nesnížené o výdaje samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).
(5) U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc (právo)
prokazatelně nabyl, a jde-li o věc (právo) zděděnou nebo darovanou nabytou bezúplatně,
cena zjištěná určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni
nabytí. U příjmů z postoupení pohledávky nabyté postoupením, darem nebo děděním úplatně
nebo bezúplatně je výdajem hodnota pohledávky. Jde-li o hmotný majetek odpisovaný podle
§ 26 a následujících, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo
jiné samostatné výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
nebo sloužil k pronájmu nájmu, je výdajem zůstatková cena podle § 29 odst. 2. Jde-li o věc
(právo) 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 prodeje
cenných papírů lze kromě nabývací ceny akcie a pořizovací ceny ostatních cenných papírů
uplatnit i výdaje související s uskutečněním prodeje 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 movitých, cenných papírů, nemovitosti, na budoucí prodej nemovitosti 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
12)

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
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vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku s výjimkou uvedenou v § 4,
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 nemovitého majetku je
výdajem zaplacená daň z převodu nemovitostí podle § 24 odst. 2 písm. ch), i když je uhrazena
v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem z prodeje. U příjmů z prodeje
nemovitého majetku, který byl v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, je výdajem daň z
převodu nemovitostí zaplacená kterýmkoliv z nich. U příjmů z prodeje věci je výdajem daň
z nabytí nemovitých věcí zaplacená při nabytí této věci. 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 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 hodnota vkladu spočívající v provedení nebo provádění prací nebo
v poskytnutí nebo poskytování služby ani 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 závazky 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 zákoníku11) 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
společnosti nebo družstva v souladu se zvláštním právním předpisem,20) při zániku účasti
společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu korporace při zániku členství
v obchodní korporaci, pokud je podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl
vypořádáván v nepeněžní formě. Pokud společníkovi nebo členovi družstva při zániku jeho
účasti v obchodní společnosti nebo družstvu členovi obchodní korporace při zániku jeho
účasti v ní vznikne vedle práva na vypořádací podíl v nepeněžní formě současně i závazek
dluh vůči obchodní společnosti nebo družstvu korporaci, sníží se tento kladný rozdíl o
částku závazku výši dluhu. Příjmy podle odstavce 1 písm. f) až ch) 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). Plynouli 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
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sportovní činnost podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností 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) výsluhový příspěvek a odbytné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů
podle zvláštních právních předpisů 3),
b) plat prezidenta republiky a víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem
jeho funkce podle zvláštního právního předpisu6g),
c) renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky podle
zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.
§ 11
Výpočet příjmu spoluvlastníka
Příjmy dosažené společně dvěma nebo více poplatníky z titulu spoluvlastnictví k věci
nebo ze společných práv a společné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení
se rozdělují mezi poplatníky podle jejich spoluvlastnických podílů. Plynou-li příjmy z užívání
věci ve spoluvlastnictví na základě písemné smlouvy uzavřené všemi spoluvlastníky jen
určitým spoluvlastníkům nebo jinak, než odpovídá jejich spoluvlastnickým podílům, rozdělují
se tyto příjmy a výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů podle této smlouvy;
přitom výdaje musí být pro účely tohoto ustanovení rozdělovány ve stejném poměru jako
příjmy. Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických
podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje na ně připadající pouze v prokázané výši.
§ 12
Výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou
Příjmy dosažené poplatníky při společném podnikání nebo společné jiné samostatné
výdělečné činnosti (§ 7) na základě smlouvy o sdružení a výdaje vynaložené na dosažení,
zajištění a udržení příjmů se rozdělují mezi poplatníky rovným dílem, není-li ve smlouvě o
sdružení stanoveno jinak. Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi účastníky sdružení
rovným dílem, mohou účastníci sdružení uplatnit výdaje na ně připadající pouze v prokázané
výši.
§ 12
Společné příjmy a výdaje
(1)Pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti,
z provozu rodinného závodu nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky
stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
(2)Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle
spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané
výši.

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.
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(3)Příjmy a výdaje plynoucí poplatníkovi ze společenství jmění s výjimkou
společenství jmění dědiců za dobu jeho trvání se zahrnují do zdaňovacího období, ve
kterém společenství jmění zaniklo.
§ 13
Výpočet příjmů spolupracujících osob
Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm.
a) až c) a odst. 2] samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní
společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku provozované za spolupráce
druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují
tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %;
přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují
výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč
za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela
(manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti ve společně hospodařící domácnosti s
poplatníkem, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti ve společně
hospodařící domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné
samostatné výdělečné samostatné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich
podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající
v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000
Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc
spolupráce. U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být
přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze
rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních
měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d, nebo na
manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle
§ 35ba odst. 1 písm. b).
§ 15
Nezdanitelná část základu daně
(1)Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům,
organizačním složkám státu, 30b) právnickým osobám se sídlem na území České republiky,
jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního
zákona, 14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury,
školství, na policii, 15a) 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 bezúplatného plnění
poskytnutého veřejně prospěšným poplatníkům s výjimkou poplatníků, kteří
z hlediska své formy mohou získat status veřejné prospěšnosti, ale tento status nemají,
na veřejně prospěšnou činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České
republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská
zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat pro péči o
30b)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona
č. 492/2000 Sb.
14e)
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
15a)
Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
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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 rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve
zvláštním právním předpise 115) 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 darů bezúplatných plnění ve zdaňovacím období
přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů
bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo
na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. V
úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako dar bezúplatné plnění na
zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje
částkou 2000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč.
Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro dary bezúplatné plnění poskytnuté právnickým
nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské
unie, jiného členského státu Evropské unie než České republiky a dále na území Norska
nebo Islandu, pokud příjemce daru bezúplatného plnění a účel daru bezúplatného plnění
splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Pro účely odečítání od základu daně se
bezúplatné plnění, které bylo poskytnuto osobě se statusem veřejné prospěšnosti,
považuje za poskytnuté na veřejně prospěšnou činnost; to neplatí, pokud poplatník
věděl nebo vědět měl a mohl, že plnění na veřejně prospěšnou činnost nebude použito.
Pro účely odpočtu hodnoty bezúplatného plnění platí, že poplatník má status veřejné
prospěšnosti rovněž, pokud má status veřejné prospěšnosti na konci zdaňovacího
období nebo pokud do konce zdaňovacího období podal návrh na získání tohoto
statusu a tento status na základě tohoto návrhu obdrží.
(2) Dary Bezúplatné plnění poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní
společností se posuzují jako dary posuzuje jako bezúplatné plnění poskytnuté jednotlivými
společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti a
rozdělují se stejně jako základ daně podle § 7 odst. 4 nebo 5.
(3) Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím
období z úvěru ze stavebního spoření, 4a) úrokům z hypotečního úvěru 53) poskytnutého
bankou 109) nebo pobočkou zahraniční banky109) anebo zahraniční bankou, bankou sníženým o
státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů, 55) jakož i úvěru poskytnutého
stavební spořitelnou, 56) poskytovatelem stavebního spoření, bankou nebo pobočkou
zahraniční banky v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem, a
4j)

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
115)
§ 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
4a)
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
53)
§ 14 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.
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.
55)
Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování
bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.
56)
§ 2 zákona č. 96/1993 Sb.
114)
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použitým na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu 61)
ani o změnu 32) stavby bytového domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního
předpisu60) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, prováděnou v rámci
podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti, nebo pro účely pronájmu nájmu. Bytovými potřebami pro účely tohoto
zákona se rozumí
a) výstavba bytového domu, 58) rodinného domu, 59) bytu podle zvláštního právního
předpisu60) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo změna32) stavby,
b) koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby
podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v
souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
c) koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo
bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,
c) koupě
1. bytového domu,
2. rodinného domu,
3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,
d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem
vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného
užívání bytu nebo rodinného domu,
e) údržba61) a změna32) stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví
podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání, bytu v nájmu nebo
v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,
f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví společného jmění manželů nebo vypořádání
spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním
bytu jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, rodinného domu nebo bytového
domu,
g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní
společnosti podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s
převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo půjčky zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových
potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové
potřeby.
Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba podle písmen a) až h) nebo její část k
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti, anebo k pronájmu nájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové
potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.
(4) V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více
zletilých osob, 62) uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.
Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a) až c) a e), může být základ
daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové
potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a) až c) vlastnil a předmět bytové potřeby uvedený v
61)

§ 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 139b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.
83/1998 Sb.
58)
§ 43 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.
59)
§ 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
62)
§ 8 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
32)
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odstavci 3 písm. a), c) a e) užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení
druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů a v případě výstavby,
změny stavby32) nebo koupě rozestavěné stavby užíval předmět bytové potřeby k vlastnímu
trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo
prarodičů obou manželů po splnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem pro
užívání staveb. 63) Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. b), u něhož
nebude splněna podmínka zahájení výstavby bytové potřeby do 4 let od okamžiku uzavření
úvěrové smlouvy, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a
příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o
které byl v příslušných letech z důvodu zaplacených úroků z úvěrů základ daně snížen. V roce
nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci
zdaňovacího období. Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. d), f), g),
může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy poplatník byt v nájmu nebo
v užívání, jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor, rodinný dům nebo bytový dům
získaný podle odstavce 3 písm. d), f), g) užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému
bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Úhrnná částka
úroků, o které se snižuje základ daně podle odstavce 3 ze všech úvěrů poplatníků v téže
společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část
roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý
měsíc placení úroků.
(5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu
nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho
a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se
státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní
společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených
poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období
sníženému o 12 000 Kč,
b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a
institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na
penzijním pojištění u instituce penzijního 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; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků
zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo
c) doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené
mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu
příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací
období sníženému o 12 000 Kč.
Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění
nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo
jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné
nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na uplatnění odpočtu
nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve
kterém k tomuto zániku došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z
důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo
penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření základ daně snížen.
63)

§ 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb. § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
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(6) Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve
zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi
poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k
provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu, 89), nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo
Evropského hospodářského prostoru za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu
nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a
současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a u
pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu,
že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou
od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva
s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má
sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou
pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě
jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle
délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací
období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více
pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné
změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně
zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou
částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ
daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo
odbytné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude převedeno na novou
smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části
základu daně.
(7) Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím
období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje
hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním
předpisem.82) Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s
výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do
výše 3 000 Kč za zdaňovací období.
(8) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující
výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání82a), pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj
podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, 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.
(9) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se základ daně podle odstavců 1 až 8 sníží za
zdaňovací období, pouze pokud se jedná o poplatníka, který je rezidentem členského
státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a pouze pokud se jedná o poplatníka, který je
rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, a pokud úhrn jeho příjmů ze
zdrojů na území České republiky podle § 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou
příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, nebo jsou od daně osvobozeny podle
§ 4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši
příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce
daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.
89)

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů.
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§ 16b
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.
ČÁST DRUHÁ
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 17
Poplatníci daně z příjmů právnických osob
(1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou
a) osoby, které nejsou fyzickými osobami,
b) organizační složky státu,
c) podílové fondy podle právního předpisu upravující investiční společnosti a investiční
fondy, podfondy akciové společnosti s proměnlivým kapitálem podle právního předpisu
upravující investiční společnosti a investiční fondy,
d) fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond (dále jen „fond
penzijní společnosti“).
(2) Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky.
(1)Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je
a)
b)
c)
d)

právnická osoba,
organizační složka státu,
podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond
obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové
spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
f) svěřenský fond podle občanského zákoníku,
g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo
zřízena, poplatníkem.
(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými
nerezidenty.
(3) Poplatníci, kteří daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České
republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je
poplatník řízen (dále jen „sídlo“), mají (dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky
mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České
republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Je-li podílový fond uveden
v seznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou, má se za to, že podílový fond
má na území České republiky své sídlo. Pokud je poplatník, který není právnickou
osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že
má na území České republiky sídlo.
(4) Poplatníci, kteří jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České
republiky své sídlo, mají nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti
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mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České
republiky.
§ 17a
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je
a) kalendářní rok,
b) hospodářský rok,20)
c) období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení
obchodní společnosti nebo družstva70) do konce kalendářního roku nebo hospodářského
roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v
obchodním rejstříku, nebo
d) účetní období,20) pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích
dvanáct měsíců.
§ 17a
Veřejně prospěšný poplatník
(1)Veřejně prospěšným poplatníkem je
a) poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statusem,
zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci vykonává jako svou hlavní činnost
1. veřejně prospěšnou činnost nebo
2. činnost policie,
b) organizační složka státu,
c) obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, Regionální rada regionů soudržnosti,
d) státní fond,
e) příspěvková organizace
f) Hasičský záchranný sbor České republiky.
(2)Není-li prokázán opak, má se za to, že poplatník se statusem veřejné
prospěšnosti je veřejně prospěšným poplatníkem.
(3)Veřejně prospěšným poplatníkem není nikdy
a)
b)
c)
d)

obchodní korporace, která nemá status veřejné prospěšnosti,
poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů,
Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
organizace zaměstnavatelů, profesní komora nebo zájmové sdružení právnických
osob, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně,
e) zdravotní pojišťovna,
f) společenství vlastníků jednotek.
(4) Pro účely daní z příjmů se ustanovení právního předpisu upravujícího status
veřejné prospěšnosti o dopadech zahájení řízení o odnětí statusu veřejné prospěšnosti
na poskytování výhod spojených s tímto statusem spojených nepoužijí.
§ 18
Předmět daně Obecná ustanovení o předmětu daně
(1)Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým
majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.
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(2)Předmětem daně nejsou
a) příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona,1) zděděním nebo darováním
nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích
příjmů zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
b) u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního zákona, 15b)
příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů,2) do
výše nároků na vydání základního podílu,13) a dále příjmy z vydání dalšího podílu13) v
nepeněžní formě,
c) příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů 19e) s výjimkou příjmů
podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona,
d) příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro
lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného
urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká
republika zavázala uhradit., 1c)
e) příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení
majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti,
f) majetkový prospěch
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2. vypůjčitele při výpůjčce,
3. výprosníka při výprose,
g) příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě
1. pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
2. pokuty uložené pojištěnci nebo plátci pojistného,
3. penále uloženého plátci pojistného,
4. přirážky k pojistnému vyměřené zaměstnavateli,
5. náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby, které zdravotní pojišťovna
vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči
pojištěnci,
6. úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a specifické zdravotní
péče od zaměstnavatele,
7. kauce podle právního předpisu upravujícího resortní, oborové, podnikové a
další zdravotní pojišťovny,
8. návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na uhrazení nákladů
poskytnutých hrazených služeb po vyčerpání prostředků rezervního fondu v
případě platební neschopnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny,
9. účelové dotace ze státního rozpočtu,
10. pohledávky za uhrazené zdravotní služby poskytnuté v České republice cizím
pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byly zdravotní služby
uhrazeny v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním
zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika
vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
h) příjmy společenství vlastníků jednotek z
1. dotací,
2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.

15b)
19e)

§ 33a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 26 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
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(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, 17) jsou
předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s
výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d).
(4) U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy
a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené
podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které
jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, 17a) statutem,
stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,
b) z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a
rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů, 17b) z prostředků
poskytnutých státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudržnosti
podle zvláštního právního předpisu 124), z podpory od Vinařského fondu, z prostředků
poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích států, a dále
příjmy krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatků a
peněžních odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje a obce,
c) z úroků z vkladů na běžném účtu,
d) z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními složkami
státu a státními organizacemi30b) a z pronájmů a prodeje státního majetku, které jsou
podle zvláštního právního předpisu17b) příjmem státního rozpočtu,
e) z bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi a z jejich prvního prodeje.
(5) U poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí,
jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů:
a) z investičních transferů,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
(6) U poplatníků uvedených v odstavci 3 se splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm.
a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá
činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší
nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a
udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje)
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch
jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související
výdaje.
(7) Poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni
účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které
předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to
platí i pro vykazování nákladů (výdajů). Pokud tato povinnost nebude splněna nebo nemůže
být splněna organizačními složkami státu,30b) obcemi u jednorázových příjmů, které v souladu
se zvláštními předpisy17b) jsou součástí rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně v
daňovém přiznání.

17)

§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
Např. zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, zákon
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákony o profesních komorách.
17b)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
124)
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
17a)
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(8) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických
osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu 17c) a nejsou zřízena za účelem výdělečné
činnosti, občanská sdružení, odborové organizace, politické strany a politická hnutí,
registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné
společnosti, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle
zvláštního právního předpisu, 17d*) obce, organizační složky státu,30b) kraje, 17d) příspěvkové
organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. Za tyto poplatníky se
nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání.
Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů. 17n)
(9) U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň
vybírána zvláštní sazbou (§ 36). Při stanovení základu daně společníka veřejné obchodní
společnosti se k předchozí větě nepřihlíží.
(10) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je předmětem daně
také část základu daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle § 23 až 33; přitom
tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle
společenské smlouvy, jinak rovným dílem.9b)
(11) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je předmětem daně
také část základu daně komanditní společnosti určená ve stejném poměru, jako je rozdělován
zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle zvláštního právního
předpisu.9c)
(12) U zdravotních pojišťoven zřízených zvláštním právním předpisem nebo podle
zvláštního právního předpisu 17e) nejsou předmětem daně příjmy plynoucí
z pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu, 17f)
z pokut uložených za neplnění povinností pojištěnců a plátců pojistného, 17g)
z penále od plátců pojistného, 17h)
z přirážek k pojistnému vyměřených zaměstnavatelům, 17ch)
z náhrad škod, 17i)
od zaměstnavatelů na úhradu plateb za výkony pracovnělékařských služeb a specifické
zdravotní péče, 17j)
g) z kauce, 17k)
h) z návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, 17l)

b)
c)
c)
d)
e)
f)

17c)

§ 20f občanského zákoníku.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
17d)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
17n)
Například § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.
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.
17f)
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
17g)
§ 26 zákona č. 592/1992 Sb. § 44 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů.
17h)
§ 18 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17ch)
§ 45 zákona č. 48/1997 Sb.
17i)
§ 55 zákona č. 48/1997 Sb.
17j)
§ 4 písm. e) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb. § 12 odst. 2 písm. a) zákona č.
280/1992 Sb.
17k)
§ 4a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17l)
§ 8 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 6 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
17d*)
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ch) z účelové dotace ze státního rozpočtu. 17m)
(13) U poplatníků zřízených zvláštním právním předpisem k poskytování veřejné služby
v televizním nebo rozhlasovém vysílání 17o) jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou
příjmů
a) z investičních dotací,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
(14) U poplatníků uvedených v odstavci 3, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb
jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů
a) z investičních transferů a dotací na pořízení a technické zhodnocení majetku,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
§ 18a
Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků
(1)U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně
a) příjmy z veřejně prospěšné činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené
podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
b) dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
c) podpora od Vinařského fondu,
d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci
nebo kraji,
e) úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a
státními organizacemi,
2. nájem a prodej státního majetku,
f) příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a z jejich prvního prodeje.
(2)U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem
a)
b)
c)
d)

z reklamy,
z členského příspěvku,
v podobě úroku,
z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.

(3)U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky uvedené v odstavci 1
písm. a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud
jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené
příjmy jsou nižší nebo rovny než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich
dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než
související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou
předmětem daně příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny,

17m)

Například § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a
výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby,
užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost
zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.
17o)
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém
rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
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kdy příjmy převyšují související výdaje. Tento postup nemá povinnost uplatnit veřejně
prospěšný poplatník se statusem veřejné prospěšnosti.
(4)Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke
dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od
příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně
osvobozeny. Obdobně to platí i pro vedení výdajů (nákladů). Pokud tato povinnost
nemůže být splněna organizační složkou státu nebo obcí u jejich jednorázových
rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně v daňovém přiznání.
(5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u
veřejně prospěšného poplatníka, který je

a)
b)
c)
d)
e)
f)

obchodní korporací,
veřejnou vysokou školou,
veřejnou výzkumnou institucí,
poskytovatelem zdravotních služeb,
obecně prospěšnou společností,
ústavem.
§ 18b
Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich
společníků

(1)U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je
daň vybírána zvláštní sazbou daně; to neplatí pro účely stanovení základu daně
z příjmů fyzických nebo právnických osob společníka veřejné obchodní společnosti.
(2)U společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní
společnosti jsou předmětem daně také příjmy veřejné obchodní společnosti nebo
komanditní společnosti.
§ 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. občanským sdružením, které spolkem, který není organizací zaměstnavatelů,
3. odborovou organizací,
4. politickou stranou nebo politickým hnutím, 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 z družstevního bytu nebo 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, který je fyzickou osobou;
obdobně to platí pro společnost s ručením omezeným a jejího společníka, který je
fyzickou osobou, a pro občanské sdružení a jeho člena, který je fyzickou osobou,
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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. penzijnímu fondu,
2. 1. fondu penzijní společnosti,
3. 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 Fondu pojištění vkladů,
g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu
podle rozpočtových pravidel,
h) příjmy plynoucí z odpisu závazků 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 předpisu 125) 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 125a), a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České
inkasní, s.r.o., nebo ze zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na stát,
m) příjmy plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o
povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu19a), a ve zdaňovacím období
následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o
povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace,
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) příjmy Fondu pojištění vkladů, Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a
Zajišťovacího fondu podle § 22a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 48/1997 Sb.,
o) příjem Zajišťovacího fondu,
p) výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona,
19)

Např. zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
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.
125a)
Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České
konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů.
125)
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r)

r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)

y)
z)
za)
zb)
zc)

příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou
zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, která jsou
součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku, úrokové příjmy a jiné
výnosy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v
nadačním rejstříku, a příjmy z jejich prodeje, příjmy plynoucí z úroků z peněžních
prostředků, které jsou součástí nadačního jmění, za podmínky, že jsou uloženy na
zvláštním účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České
republiky a číslo tohoto účtu je zapsáno v nadačním rejstříku, a veškeré výnosy z cenných
papírů, které jsou součástí nadačního jmění a které jsou smlouvou o správě cenných
papírů podle zvláštního zákona 13b) spravovány k tomu oprávněnou osobou, a za
podmínky, že údaje o této smlouvě jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z
autorských a patentových práv, která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v
nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v
rozporu se zvláštním zákonem, 57)
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,
příjem České národní banky,
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,
příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem124),
příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty
držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence, 85)
úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti,
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,
úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky14e) pořádané k účelům vymezeným
v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 veřejně prospěšným účelům,
příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví a vinařství,
příjem z podpory od Vinařského fondu,
příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle
zvláštního právního předpisu, 4h)
příjmy plynoucí z příspěvků výrobců podle zvláštního právního předpisu 121)
provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a

13b)

§ 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č.
362/2000 Sb.
57)
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech).
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).
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.
121)
§ 37h odst. 1 písm. c), § 37n a 37o zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
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odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zvláštního právního předpisu121),
zd) ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů 12a),
ze) příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřinné společnosti plynoucí
poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 nebo společnosti, která je daňovým rezidentem
jiného členského státu Evropské unie než České republiky,
zf) výnos, který se stane příjmem zvláštního vázaného účtu v bance podle zákona
upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů
1. z prostředků rezerv uložených na tomto účtu,
2. ze státních dluhopisů pořízených z prostředků tohoto účtu vedených na samostatném
účtu u České národní banky nebo u centrálního depozitáře,
zg) příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv plynoucí z úkonů vykonávaných podle zákona upravujícího léčiva,
zh) příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím
státního orgánu a příjmy plynoucí jako náhrada za vyvlastnění,
zi) příjmy z dividend a jiných podílů 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 a podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci,
zj) licenční poplatky plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského
státu Evropské unie, od obchodní společnosti nebo družstva, je-li poplatníkem uvedeným
v § 17 odst. 3, nebo od stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného
členského státu Evropské unie na území České republiky,
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) úroky z úvěrů, půjček, dluhopisů, vkladních listů, vkladových certifikátů a vkladů jim na
roveň postavených a ze směnek, jejichž vydáním získává směnečný dlužník peněžní
prostředky, a obdobných právních vztahů vzniklých v zahraničí (dále jen „úvěr a půjčka“)
plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie,
od obchodní společnosti nebo družstva, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, nebo
od stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu
Evropské unie na území České republiky.
zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je
daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od
obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé
provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského
státu Evropské unie než České republiky, umístěné na území České republiky;
úvěrovým finančním nástrojem se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový
právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých
peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je vždy
1. úvěr,
12a)

Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve
znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění
pozdějších předpisů.
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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) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a
pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo osobou, která se stane
vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě.
(2)Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a podle odstavců 9 a 10 se nevztahuje na
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, společnost 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 společnost obchodní korporaci podléhající
těmto daním se nepovažuje společnost obchodní korporace, která je od daně
osvobozena nebo si může zvolit osvobození od daně,
b) mateřskou společností obchodní společnost nebo družstvo korporace, je-li poplatníkem
uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením
omezeným, nebo družstva nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného
členského státu Evropské unie než České republiky, a která má nejméně po dobu 12
měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné společnosti obchodní
korporace,
c) dceřinou společností obchodní společnost nebo družstvo korporace, je-li poplatníkem
uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením
omezeným, nebo družstva nebo společnost, 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.

93)

Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných
společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních,
částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a
při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy
(kodifikované znění). Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků
a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady
2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
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(4)Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) 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 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.
(5)Osvobození podle odstavce 1 písm. zj) a zk) lze uplatnit, pokud
1.

2.
3.
4.

plátce úroků z úvěrů a půjček úvěrového finančního nástroje nebo licenčních
poplatků a příjemce úroků z úvěrů a půjček nebo licenčních poplatků jsou osobami
přímo kapitálově spojenými po dobu alespoň 24 měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích
a
příjemce úroků z úvěrů a půjček úvěrového finančního nástroje nebo licenčních
poplatků je jejich skutečným vlastníkem a
úroky z úvěrů a půjček úvěrového finančního nástroje nebo licenční poplatky
nejsou přičitatelné stálé provozovně umístěné na území České republiky nebo třetího
státu a
příjemci úroků z úvěrů a půjček 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 v případě, že se jedná o
osvobození uplatněné poplatníkem, se postupuje podle odstavce 4 a v případě, že se jedná o
osvobození uplatněné plátcem daně, se postupuje jako při nesplnění povinnosti plátce daně
podle § 38s.
(6)Příjemce dividend a jiných podílů podílu na zisku, příjmu z převodu podílu mateřské
společnosti v dceřiné společnosti, úroků z úvěrů a půjček 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 pronájem nájem
nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.
(8)Osvobození podle odstavce 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 společností
obchodní korporací, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, společnosti obchodní
korporaci, která je daňovým rezidentem Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu;
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 dividend a jiných podílů na zisku vyplácených
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podílu na zisku vypláceného společností obchodní korporací a z převodu podílu ve
společnosti v obchodní korporaci, pokud tato společnost obchodní korporace
1.
2.
3.

4.

je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou
účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a
má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako společnost s ručením
omezeným, akciová společnost nebo družstvo podle zvláštního právního předpisu70),
a
je v obdobném vztahu vůči poplatníkovi, kterému příjmy z dividend a jiných podílů
podílu na zisku nebo z převodu podílu ve společnosti v obchodní korporaci plynou,
jako dceřiná společnost vůči mateřské společnosti za podmínek stanovených v
odstavcích 3 a 4, a
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 dividend a jiných podílů podílu na zisku nebo z převodu podílu ve
společnosti 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 společnosti obchodní korporace k zániku bez provedení
likvidace, posuzuje se splnění této podmínky u právního předchůdce. Za společnost
podléhající takové dani se nepovažuje společnost 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 dividend a jiných podílů podílu na zisku nebo z převodu podílu je jejich
skutečný vlastník. Výdajem vynaloženým na příjem uvedený v odstavci 1 písm. ze) 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) a podle tohoto
odstavce nelze uplatnit u podílů ve společnosti, které byly nabyty v rámci koupě podniku
nebo části podniku obchodního závodu (§ 23 odst. 15).
(10)
Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a písm. zi) a podle odstavce 9 lze za
podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 a 6 pro společnost obchodní korporaci, která je
daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, použít
obdobně i pro společnost obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem Norska nebo
Islandu. 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 dceřinná 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%.
§ 19a
Osvobození od daně podílů na zisku a obdobných příjmů
(1)Od daně se osvobozuje příjem v podobě
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a) podílu na zisku a dividendy z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením
omezeným, na podílovém fondu nebo komanditisty na komanditní společnosti,
b) podílu na zisku nebo obdobného plnění z členství v družstvu,
c) podílu na zisku tichého společníka,
d) vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným,
podílníka v podílovém fondu, komanditisty v komanditní společnosti nebo při zániku
členství v družstvu,
e) podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti, ve společnosti s
ručením omezeným nebo komanditisty v komanditní společnosti,
f) podílu na likvidačním zůstatku člena družstva v družstvu,
g) vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy,
h) 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 této kapitálové 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
této kapitálové společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku,
i) zisku převedeného řídící nebo ovládající osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy,
j) 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.,
k) plnění z podílu na zisku svěřenského fondu po zdanění.
(2)Osvobození podle odstavce 1 se použije pouze pro příjem
a) poplatníka, který je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, unie než
České republiky nebo daňovým rezidentem Norska, Islandu nebo Švýcarské
konfederace, je-li tento příjem vyplácen společností nebo družstvem, kteří jsou
poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3 obchodní korporací, podílovým fondem podle
zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, podfondem akciové
společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy nebo svěřenským fondem, kteří jsou daňovými
rezidenty České republiky, nebo
b) poplatníka uvedeného v § 17 odst. 3, je-li tento příjem vyplácen společností nebo
družstvem, kteří jsou
1. poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3, nebo
1. obchodní korporací, podílovým fondem podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy, podfondem akciové společnosti s proměnným
základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a
investiční fondy nebo svěřenským fondem, kteří jsou daňovým rezidentem
České republiky, nebo
2. poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty poplatníkem, který je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie, unie než České republiky nebo
daňovými rezidenty Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace.
(3)Osvobození podle odstavce 1 nelze uplatnit na příjem plynoucí od poplatníka,
který ve státě, ve kterém je daňovým rezidentem, nepodléhá dani obdobné dani
z příjmů právnických osob nebo podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických
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osob, ale sazba této daně je nižší než 5%, a to ve zdaňovacím období, ve kterém bylo o
výplatě příjmu uvedeného v odstavci 1 rozhodnuto.
(3)(4)Osvobození podle odstavce 1 platí i pro příjmy plynoucí poplatníkovi uvedenému
v § 17 odst. 3 a společnosti, která poplatníkovi, který je daňovým rezidentem jiného
členského státu Evropské unie než České republiky, vyplácené společností poplatníkem,
pokud tato společnost tento poplatník
a) je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou účinnou
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a
b) má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako společnost s ručením
omezeným, akciová společnost nebo družstvo obchodní korporace, podílový fond nebo
svěřenský fond, a
c) 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 dividend a jiných podílů na zisku nebo z převodu podílu ve společnosti podílu na zisku
účtuje jako o pohledávce v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví, a ve
zdaňovacím období předcházejícím tomuto zdaňovacímu období; přitom došlo-li u
společnosti poplatníka k zániku bez provedení likvidace, posuzuje se splnění této
podmínky u právního předchůdce; za společnost podléhající poplatníka podléhajícího
takové dani se nepovažuje společnost, která je od daně osvobozena poplatník, který je
od daně osvobozen, nebo si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od této daně.
(4)(5)Osvobození podle odstavce 1 nelze uplatnit, pokud plyne příjem od
a) investičního fondu,
b) podílového fondu, nebo
c) zahraničního fondu kolektivního investování.
(5)(6)U příjmu z dividend akciové společnosti, která je jen část zdaňovacího období
investičním fondem podle zákona upravujícího kolektivní investování, bude osvobozena
pouze ta část příjmu připadající na období, kdy společnost nebyla fondem. Při rozdělení
příjmu se postupuje obdobně jako při rozdělování základu daně této akciové společnosti.
§ 19b
Osvobození bezúplatných příjmů
(1)Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný
a) příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,
b) příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o
pozemkových úpravách, v podobě
1. nabytí vlastnického práva k pozemku,
2. zřízení věcného břemene.
(2)Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem
a) obmyšleného z majetku, který
1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
b) poplatníka, který je
1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je
nebo bude využit pro veřejně prospěšnou činnost nebo jeho kapitálové
dovybavení; osvobození se nepoužije u obcí a krajů,
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2.

veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území Norska, Islandu nebo
jiného členského státu Evropské unie než České republiky, je-li jeho právní
forma, předmět činnosti a způsob využití předmětu bezúplatného nabytí
obdobný právní formě, předmětu činnosti a způsobu využití těch poplatníků,
jejichž příjmy jsou osvobozeny podle bodu 1,
c) plynoucí do veřejné sbírky,
d) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
e) členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.
(3)Osvobození bezúplatných příjmů uvedených v odstavci 2 písm. b) se nepoužije,
pokud ho poplatník neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění
osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit.
§ 20
Základ daně a položky snižující základ daně
(1)Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6.
(2)U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu
likvidace i po jejím ukončení výsledek hospodaření upravený podle § 23 až 33.
(3)Má-li dojít u investičního fondu ke změně jeho administrátora, je předchozí
administrátor povinen tuto změnu oznámit správci daně nejpozději v den, kdy nastane.
(4)U komanditní společnosti se základ daně stanovený podle § 23 až 33 snižuje o částku
připadající komplementářům. 19c)
(5) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu
daně část základu daně nebo část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; přitom tato část
základu daně nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle
společenské smlouvy, jinak rovným dílem.9b)
(6) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu
daně část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti určená ve stejném poměru,
jakým je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle
zvláštního právního předpisu.9c)
(7) Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem
podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o
30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou
úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž
získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících
zdaňovacích obdobích; přitom u poplatníků zřízených k poskytování veřejné služby v
televizním nebo rozhlasovém vysílání pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v
následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním
veřejné služby a u společenství vlastníků jednotek pouze tehdy, použijí-li takto získané
prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených se
správou domu, u poplatníků, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pouze tehdy,
použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů
(výdajů) spojených s poskytováním zdravotních služeb. V případě, že 30% snížení činí
méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše
základu daně. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou základ daně
19c)

§ 100 odst. 1 obchodního zákoníku.
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zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000
000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti v
následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké,
výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1
000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu
daně.
(5)U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí
základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní
společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku
veřejné obchodní společnosti.
(6)U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí
základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti.
Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní
společnosti.
(7)Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních
služeb, obchodní korporace, pokud není sociálním družstvem, a poplatníka, který
z hlediska své formy může získat status veřejné prospěšnosti, ale tento status na konci
zdaňovacího období nemá, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle §
34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané
touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž
získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně
následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí
prostředky získané touto úsporou použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí
nákladů (výdajů) prováděných veřejně prospěšných činností. V případě, že 30%
snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně
však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo
ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a
veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle
§ 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky
získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů
(výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v
případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000
000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
(8)Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím,
krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám se sídlem na území České
republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle
zvláštního zákona,14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů,
kultury, školství, na policii,15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na
ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární,
charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a
sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost bezúplatného plnění
poskytnutého veřejně prospěšným poplatníkům s výjimkou poplatníků, kteří
z hlediska své formy mohou získat status veřejné prospěšnosti, ale tento status nemají,
na veřejně prospěšnou činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České
republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská
zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, 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
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zvláštního právního předpisu4j), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené
zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve
zvláštním právním předpise115) 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 hodnota daru bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se
postupuje u darů bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní
pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské
unie, Norska nebo Islandu. U darovaného hmotného nebo nehmotného majetku je
hodnotou daru bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst.
2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u ostatního
majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento
odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání
veřejně prospěšní poplatníci. Pro účely odečítání od základu daně se bezúplatné plnění,
které bylo poskytnuto osobě se statusem veřejné prospěšnosti, považuje za poskytnuté
na veřejně prospěšnou činnost; to neplatí, pokud poplatník věděl nebo vědět měl a
mohl, že plnění na veřejně prospěšnou činnost nebude použito. Od základu daně nelze
odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli
bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího
protiplnění. Pro účely odpočtu hodnoty bezúplatného plnění platí, že poplatník má
status veřejné prospěšnosti rovněž, pokud má status veřejné prospěšnosti na konci
zdaňovacího období nebo pokud do konce zdaňovacího období podal návrh na získání
tohoto statusu a tento status na základě tohoto návrhu obdrží.
(9)U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí hodnoty
darů bezúplatného plnění, kterou lze odečíst od základu daně podle odstavce 8, i část
hodnoty darů bezúplatného plnění poskytnutých poskytnutého veřejnou obchodní
společností na účely vymezené v odstavci 8, stanovená ve stejném poměru, jako se rozděluje
základ daně nebo ztráta podle odstavce 5.
(10)
Hodnota darů poskytnutých bezúplatného plnění poskytnutého komanditní
společností na účely vymezené v odstavci 8 se rozděluje na komplementáře a komanditní
společnost ve stejném poměru, v jakém se snižuje základ daně podle odstavce 4. U
poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí hodnoty darů
hodnoty bezúplatného plnění, kterou lze odečíst podle odstavce 8, i část hodnoty darů
bezúplatného plnění poskytnutých komanditní společností na účely vymezené v odstavci 8,
připadající komplementářům v poměru, v jakém se rozděluje na jednotlivé komplementáře
základ daně nebo ztráta podle odstavce 6.
(11)
Kč dolů.

Základ daně snížený podle odstavců 7 a 8 a § 34 se zaokrouhluje na celé tisíce

(12)
Ustanovení odstavců 8 až 11 se použije i pro dary bezúplatné plnění
poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného
členského státu Evropské unie, unie než České republiky, a dále na území Norska nebo
Islandu, pokud příjemce daru bezúplatného plnění a účel daru bezúplatného plnění splňují
podmínky stanovené tímto zákonem.
§ 20a
Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je jen část zdaňovacího období
základním investičním fondem, rozdělí základ daně (§ 20 odst. 1) snížený o položky podle §
34 s přesností na dny, a to na část
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a) připadající na část zdaňovacího období, v níž byl základním investičním fondem, která
se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů,
b) připadající na zbývající část zdaňovacího období, která se zaokrouhluje na celé tisíce Kč
dolů.
§ 20b
Samostatný základ daně
(1)Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy z dividend, podílů na
zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve
výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 3 ze
zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období. Do samostatného základu daně se
nezahrnují příjmy osvobozené od daně. Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo
podílu na likvidačním zůstatku anebo z obdobného plnění zahrnovaného do samostatného
základu daně se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu
korporaci. Obdobně se postupuje i u poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4, pokud příjmy z
dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim
obdobná plnění plynoucí ze zahraničí se přičítají jeho stálé provozovně umístěné na území
České republiky. Toto ustanovení se nevztahuje na penzijní fondy a fondy penzijní
společnosti.
(2)U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo
komplementářem komanditní společnosti, je součástí samostatného základu daně i část
příjmů veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, podle odstavce 1; přitom
tato část samostatného základu se stanoví
a) u společníka veřejné obchodní společnosti ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk
podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem,9b)
b) u komplementáře komanditní společnosti ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk
nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle zvláštního právního
předpisu.9c)
§ 20c
Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob
Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se pro účely
daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který
a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,
b) k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou.
§ 21
Sazba a výpočet daně
(1)Sazba daně činí 19 %, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Daň se
vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné
položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně.
(2) Sazba daně činí 0 % ze základu daně
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a) investičního fondu podle právního předpisu upravujícího investiční společnosti a
investiční fondy,
b) zahraničního investičního fondu, založeného v jiném členském státě Evropské unie,
Norsku, Islandu nebo Švýcarské konfederaci, pokud
1. vydal statut, prospekt nebo obdobný dokument, ze kterého lze zjistit, že se jedná o
fond kolektivního investování,
2. podléhá orgánu dohledu ve státě, ve kterém je povolen, a tuto skutečnost lze zjistit ze
statutu, prospektu nebo obdobného dokumentu vydaného tímto fondem a
3. je podle daňového práva státu, ve kterém je povolen, považován za daňového
rezidenta a příjmy tohoto fondu se podle daňového práva tohoto státu ani zčásti
nepřičítají jiným osobám.
(2)Sazba daně činí 5 % ze základu daně základního investičního fondu a vztahuje
se na základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé
tisícikoruny dolů.
(3)Sazba daně činí 0 % u penzijního fondu, fondu penzijní společnosti nebo u instituce
penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti
obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění.
(4)Sazba daně 15 % se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20b zaokrouhlený
na celé tisícikoruny dolů.
(5)U poplatníka daně z příjmu právnických osob, který je pouze část zdaňovacího
období základním investičním fondem, se použije sazba daně podle odstavce 2 jen na část
základu daně připadající na část zdaňovacího období, ve které byl základním investičním
fondem, stanovenou podle § 20a.
(6)Pro stanovení daně se použije sazba daně podle předchozích odstavců účinná k
prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.
§ 21a
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je
a) kalendářní rok,
b) hospodářský rok,
c) období od rozhodného dne přeměny poplatníka nebo převodu jmění na člena
právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém
se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo
d) účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12
měsíců.
ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 21b
Obecná společná ustanovení o věcech
(1)Za věc, a to za věc hmotnou a movitou, se pro účely daní z příjmů považuje také
a) živé zvíře,
b) část lidského těla a
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c) ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje.
(2)Ustanovení o obchodním závodu se pro účely daní z příjmů použijí i na část
obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.
(3)Ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daní z příjmů
obdobně použijí i pro zaknihované cenné papíry.
(4)Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na
jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným
podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku,
tak i spolu s podílem na tomto pozemku.
(5)Ustanovení upravující zálohu se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i na
závdavek.
§ 21c
Obecná společná ustanovení o majetkových právech
(1)Pro účely daní z příjmů platí, že při výplatě plnění z majetku svěřenského fondu
se nejdříve vyplácí plnění z podílu na zisku fondu a až poté ostatní podíly na majetku
fondu.
(2)Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daní z
příjmů o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany
převyšuje hodnotu plnění druhé strany.
(3)Ustanovení tohoto zákona upravující nájem se použijí i pro pacht.
§ 21d
Obecná společná ustanovení o finančním leasingu
(1)Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci
s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu,
pokud je při vzniku smlouvy
a) ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické
právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci,
b) ujednáno právo uživatele na převod podle písmene a).
(2)Na finanční leasing se nevztahují ustanovení tohoto zákona o nájmu.
(3)Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření
smlouvy o finančním leasingu za nájem, pokud
a) je finanční leasing předčasně ukončen,
b) po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele.
(4)Přenechá-li uživatel užívající předmět finančního leasingu tento předmět k
užívání jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, považuje se tato smlouva pro účely
daní z příjmů za smlouvu o nájmu.
§ 21e
Obecná společná ustanovení o osobách
(1) Bankou se pro účely daní z příjmů rozumí banka, včetně zahraniční banky.
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(2)Za stát se pro účely daní z příjmů považuje také samostatná jurisdikce, která
není státem.
(3)Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle
zákona upravujícího registrované partnerství.
(4)Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství
fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
§ 21f
Základní investiční fond
Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
b) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
c) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmeni a) nebo
zahraniční soubor jmění srovnatelný s podfondem uvedeným v písmeni b), pokud
1. je jeho domovským státem podle zákona upravujícího investiční společnosti a
investiční fondy jiný členský stát Evropské unie, Norsko, Island nebo Švýcarská
konfederace,
2. má dokument srovnatelný se statutem, ze kterého lze zjistit, že se jedná o
zahraniční fond nebo podfond srovnatelný s fondem nebo podfondem uvedeným
v písmenech a) a b) a
3. prokáže, že je podle práva jeho domovského státu považován za daňového
rezidenta a jeho příjmy se podle práva tohoto státu ani z části nepřičítají jiným
osobám.
§ 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 prodeje nemovitostí nemovitých věcí umístěných na území České republiky a z
práv s nimi spojených,
e) příjmy z užívání nemovitostí (jejich částí) včetně bytů (jejich částí) 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,
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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
společností a družstev korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetku a část
zisku po zdanění vyplácená tichému společníkovi. 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 zm) zl), s výjimkou zjištěného rozdílu u sjednaných cen a úroků
hrazených daňovému rezidentovi jiného členského státu Evropské unie, unie než
České republiky nebo daňovému rezidentovi Norska, Islandu nebo Švýcarské
konfederace; podílem na zisku je i plnění ze zisku svěřenského fondu,
4. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček 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 71),
5. příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,
6. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob bez ohledu na
to, z jakého právního vztahu plynou,
7. příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny,
investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na
kapitálovém trhu71), neuvedených pod písmenem h), majetkových práv
registrovaných na území České republiky,
8. výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhry z reklamních soutěží a
slosování, ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží,
9. výživné a důchody,11)
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,
14. bezúplatné příjmy,
h) příjmy z převodu podílů v obchodních společnostech nebo družstvech korporacích, které
mají sídlo na území České republiky.,
i) příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky.
(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
71)

§ 8a odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
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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 nebo komplementáře komanditní
společnosti anebo účastníka ve sdružení bez právní subjektivity, 19g) který je poplatníkem
podle § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, plynoucí z účasti na této společnosti nebo na tomto sdružení
a z úvěrů a půjček poskytnutých této společnosti se považuje za příjem dosahovaný
prostřednictvím stálé provozovny. 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, upravený podle následujících
odstavců s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho
výnosy a těmito výdaji jeho náklady; tento 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
společenství 126), pro účely tohoto zákona použije ke zjištění výsledku hospodaření a pro
stanovení dalších údajů rozhodných pro stanovení základu daně zvláštní právní
předpis 20i). 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

19g)
126)
20i)

§ 829 a násl. občanského zákoníku.
Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání
Mezinárodních účetních standardů.
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.
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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.
(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 výdaj 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 důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení,
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů 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 zákona28b)
daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou částky pojistného na sociální
zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění částkami, o které se zvýší
hospodářský výsledek, nebudou-li odvedeny do termínu pro podání daňového
přiznání,
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
pohledávky a závazku podle zvláštního právního předpisu 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. rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácený obchodní
společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva 94) korporací jejímu
členovi nebo část tohoto rozdílu, o který nebyla snížena nabývací cena podílu (§ 24
odst. 7), a to ke dni vzniku obchodní společnosti nebo družstva korporace při
94)

§ 163a odst. 3 obchodního zákoníku.
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9.

9.

10.

11.

11.

12.

127)

založení nové obchodní společnosti nebo družstva korporace, v ostatních případech
ke dni splacení vkladu.70) Toto se nevztahuje na poplatníky uvedené v § 2,
prostředky nebo jejich část, o které byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to v
takové výši, v jaké takto získané prostředky nebyly použity v souladu s podmínkou
pro snížení základu daně, a to v tom zdaňovacím období, kdy poplatník končí činnost
nebo končí stanovená lhůta pro použití prostředků,
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,
kladný rozdíl mezi vzájemnými závazky a pohledávkami zúčastněných a
nástupnických obchodních společností nebo družstev 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 společnosti
nebo družstva obchodní korporace v prvním zdaňovacím období nebo období, za
něž je nástupnická společnost 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 a závazky z titulu závazkových pokut, úroků z prodlení, poplatků
prodlení, penále a jiných sankcí ze smluvních vztahů,
kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle zvláštního právního předpisu1a) a výší
jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní společnosti nebo družstva v souladu
se zvláštním právním předpisem20) u společníka nebo člena družstva při zániku jeho
účasti v obchodní společnosti nebo členství v družstvu, pokud je podíl na
likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl vypořádáván v nepeněžní formě. Pokud
společníkovi nebo členovi družstva při zániku jeho účasti v obchodní společnosti
nebo družstvu vznikne vedle práva na vypořádací podíl v nepeněžní formě současně i
závazek vůči obchodní společnosti nebo družstvu, sníží se tento kladný rozdíl o
částku závazku,
kladný rozdíl mezi oceněním, a to podle právních předpisů upravujících
oceňování majetku, vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku
vyplácených v nepeněžní formě poplatníkovi, který je členem obchodní
korporace, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace
podle právních předpisů upravujících účetnictví; jestliže poplatníkovi, kterému
je vypořádací podíl vyplácen, vznikne dluh vůči obchodní korporaci, sníží se
vypočtený kladný rozdíl o hodnotu tohoto dluhu,
částku výši neuhrazeného závazku dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka
odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se
promlčela. Toto se nevztahuje na závazky dluhy dlužníka, který je v úpadku podle
zvláštního právního předpisu, 127) a u ostatních poplatníků na závazky dluhy z titulu
cenných papírů a ostatních investičních nástrojů71), plnění ve prospěch vlastního
kapitálu, úhrady ztráty společnosti obchodní korporace, úvěrů, půjček zápůjček,
ručení, záloh, závdavků, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a
jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na závazky 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

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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závazky dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a
udržení zdanitelných příjmů, a dále na závazky 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 a
včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného
rozhodnutí. Za závazky 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 částku neuhrazeného závazku dluhu odpovídajícího
pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela, s výjimkou
závazků dluhů dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu19a),
127)
, a u ostatních poplatníků s výjimkou závazků dluhů z titulu úvěrů, půjček
zápůjček, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí
nebo závazků dluhů, které při úhradě nejsou výdajem na dosažení, zajištění a
udržení příjmů, nejedná-li se o závazky dluhy z titulu pořízení hmotného majetku a
nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého úplaty u finančního
leasingu hmotného majetku,
13. částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 34 odst. 9 a 10 v předchozích
zdaňovacích obdobích, pokud poplatník pohledávku vzniklou z titulu postoupení
majetkového podílu dále postoupil,
14. částku závazku výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než jeho
splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi
věřitelem a dlužníkem, že se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým
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 částku závazku nezvyšuje výsledek
hospodaření podle bodu 10; toto se nevztahuje na závazek na dluh, z jehož titulu
vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení
zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen,
15. 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,
16. 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,
17. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty
vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem
novým,
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 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 důchodové spoření, 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
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právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud tyto částky
pojistného 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 obchodního podílu podílu
v obchodní společnosti v rámci přeměny podle zvláštního předpisu70), 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
předpisu131), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti 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,
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 podniku nebo části podniku tvořící
samostatnou organizační složku obchodního závodu při nabytí vkladem nebo
přeměnou 131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o
převzaté závazky dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20)
zaúčtovány ve prospěch výnosů,
6. hodnotu závazku nebo část závazku dluhu zaniklého splněním, započtením nebo
splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a
výdaji podle písmene a) bodu 12; 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 závazek nebo jeho část dluh
takovým způsobem zanikl a o hodnotu tohoto závazku nebo jeho část dluhu byl u
poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo poplatníka, který je fyzickou
osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle
písmene a) bodu 12. 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
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8.

účtováno v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem
obdarovaného z daru nebyl od daně osvobozen,
hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 16.
tohoto ustanovení, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění
a udržení příjmů a nebylo o něm účtováno v nákladech.

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 souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v
předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení
příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích
zdaňovacích obdobích. 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 společníkovi obchodní společnosti nebo členovi družstva z titulu účasti
v obchodní společnosti nebo družstvu 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 společnosti nebo v družstvu 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) u poplatníka uvedeného v § 17 částka zaúčtovaná ve prospěch výnosů ve výši rozdílu
mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácená obchodní společností
společníkovi nebo družstvem členovi družstva,94) korporací jejímu členovi pokud se o
ni snižuje nabývací cena podílu,
k) 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)
l) 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,
m) 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
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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
zvláštního předpisu,1a) pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom se příjmy získané směnou
posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. Nepeněžním příjmem
vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku
se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem
(pronajímatelem), a to:
a) 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 (§ 33), 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 (§ 31 odst. 1 písm. a)), nebo znaleckým posudkem,
b) 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 (§ 33), které odpisoval nájemce se souhlasem vlastníka
(pronajímatele). Toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl
majetek při rovnoměrném odpisování (§ 31 odst. 1 písm. a)), nebo znaleckým posudkem,
c) ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení (§ 33) 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.
(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 doložitelný, upraví se základ daně
poplatníka o zjištěný rozdíl; to platí i v případě, kdy je cena mezi osobami vedoucími
účetnictví rovna nule. 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 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 nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými
osobami, a věřitelem je daňový nerezident, člen obchodní korporace, který je daňovým
rezidentem České republiky nebo poplatníkem 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
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1.
2.
3.
4.
5.

kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
kdy se shodné osoby nebo osoby blízké 20c) 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,
ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
blízké,20c)
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.
(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 podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu 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 včetně nájemného u finančního pronájmu s
následnou koupí najatého a úplata u finančního leasingu hmotného majetku se do
základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné
zdaňovací období do ukončení podnikatelské činnosti a do ukončení pronájmu
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 závazků 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 nájemné u finančního pronájmu s
následnou koupí najaté věci úplata z finančního leasingu se do základu daně zahrne
pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do
ukončení podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ze které
plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo do ukončení pronájmu 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 pronájmu nájmu (§ 9) a kteří
nevedou účetnictví, ale výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatňují nebo
uplatňovali v prokázané výši,

20c)

§ 116 a násl. občanského zákoníku.
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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 podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost činnost, ze které
plyne příjem ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo pronájem nájem (§ 9), a podnikatelskou
nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost činnost, ze které plyne příjem ze samostatné
činnosti, (§ 7) nebo pronájem nájem (§ 9) nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání
za příslušné zdaňovací období, ve kterém byly podnikatelská nebo jiná samostatná výdělečná
činnost činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo pronájem 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 předpisu 20)
a) cenného papíru s výjimkou směnek, kmenových listů a s výjimkou uvedenou v § 23
odst. 4 písm. l),
b) derivátu a části majetku a závazku dluhu zajištěného derivátem,
c) závazku 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 předpisu89).
(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 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)
U poplatníků, kteří nevedou účetnictví při vložení pohledávky do obchodní
společnosti nebo družstva a při postoupení pohledávky, 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.
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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 společnosti nebo družstva
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 společnosti nebo družstva 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 podniku nebo části
podniku, tvořící samostatnou organizační složku,70) obchodního závodu nabytého koupí a
souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího sníženým o
převzaté závazky dluhy (dále jen „oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku
obchodního závodu“). Kladný oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku
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 podniku nebo části
podniku 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 podniku nebo části podniku
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 podniku nebo části podniku
obchodního závodu. Při postupném vyřazování majetku tvořícího koupený podnik nebo
část podniku obchodní závod se oceňovací rozdíl nemění. Při nájmu podniku,70)
obchodního závodu jehož pronajímatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo
části podniku obchodního závodu, může nájemce na základě písemné smlouvy s
pronajímatelem pokračovat v zahrnování tohoto oceňovacího rozdílu do základu daně
obdobně po dobu trvání nájmu. 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 společnosti nebo družstva70) korporace, kdy
rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo zaniká, se neodepsaná část kladného nebo
záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části podniku obchodního závodu
zahrne do základu daně zanikající obchodní společnosti nebo družstva korporace, pokud
nebylo dohodnuto, že nástupnická obchodní společnost nebo družstvo korporace pokračuje
v zahrnování do základu daně obdobně, jako by k přeměně nedošlo. Při rozdělení obchodní
společnosti nebo družstva korporace, kdy rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo
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korporace zaniká a nástupnická obchodní společnost nebo družstvo korporace pokračuje v
zahrnování kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku nebo části
podniku obchodního závodu do základu daně, může nástupnická obchodní společnost nebo
družstvo korporace tento oceňovací rozdíl zahrnovat do základu daně pouze v rozsahu
zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Při rozdělení obchodní společnosti
nebo družstva korporace, kdy rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo korporace
nezaniká, je kladný nebo záporný oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku
obchodního závodu zahrnován do základu daně rozdělované obchodní společnosti nebo
družstva korporace a do základu daně nástupnické obchodní společnosti nebo družstva
korporace pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Kladný
nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku obchodního závodu,
tvořící samostatnou organizační složku,70) nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky (goodwill) se zahrnuje do základu
daně obdobně jako oceňovací rozdíl při koupi podniku nebo části podniku obchodního
závodu.
(16)
Při prodeji podniku nebo jeho části obchodního závodu poplatníkem, který
nevede účetnictví, vstupuje do základu daně příjem z prodeje a hodnota všech
postupovaných závazků dluhů. Jsou-li součástí prodeje podniku nebo jeho části
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 závazků 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 závazků dluhů poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo
stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky
vkladem, převodem podniku nebo jeho samostatné části obchodního závodu, fúzí
společností obchodních korporací nebo rozdělením společnosti obchodní korporace od
poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 nebo při přemístění majetku a závazků 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 závazků dluhů na české koruny
použijí kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví
u majetku nabytého vkladem nebo převodem podniku obchodního závodu nebo k
rozhodnému dni u majetku nabytého fúzí společností obchodních korporací nebo
rozdělením společnosti 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 závazků 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 závazkům dluhům. Přepočtená
zahraniční cena se použije také pro účely uvedené v § 24 odst. 11.
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Společný systém zdanění při převodu podniku obchodního závodu, výměně podílů, fúzi
a rozdělení
§ 23a
Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost obchodního závodu na
obchodní společnost
(1)Převodem podniku nebo jeho samostatné části na společnost (dále jen „převod
podniku nebo jeho samostatné části“) obchodního závodu na obchodní společnost se pro
účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém společnost obchodní společnost převádí, bez
toho, aby zanikla (dále jen „převádějící společnost“), podnik nebo jeho část, která
představuje samostatný organizační a funkční celek sloužící k provozování jednoho nebo
více předmětů podnikání (dále jen „podnik nebo jeho samostatná část“) obchodní závod, na
jinou společnost (dále jen „přijímající společnost“) tak, že za převedený podnik nebo jeho
samostatnou část obchodní závod získá převádějící společnost obchodní společnost podíl v
přijímající společnosti obchodní společnosti nebo se zvýší její vklad do základního kapitálu
přijímající společnosti obchodní společnosti.
(2)Nabývací cenou podílu v přijímající společnosti obchodní společnosti je cena
převedeného podniku nebo jeho samostatné části obchodního závodu, jak byl oceněn pro
nepeněžitý vklad podle zvláštního právního předpisu,70) v ostatních případech cena zjištěná
určená podle zvláštního právního předpisu.1a)
(3)Příjmy (výnosy) vzniklé u převádějící společnosti obchodní společnosti při převodu
podniku nebo jeho samostatné části obchodního závodu v souvislosti s oceněním
převedeného majetku a závazků dluhů pro účely převodu podniku nebo jeho samostatné
části obchodního závodu se nezahrnují do základu daně.
(4)Přijímající společnost obchodní společnost nebo přijímající společnost obchodní
společnost prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území České republiky
pokračuje v odpisování započatém převádějící společností obchodní společností u
převedeného hmotného majetku a nehmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto
zákona. Je-li převádějící společnost obchodní společnost poplatníkem uvedeným v § 17
odst. 4 a tento hmotný majetek a nehmotný majetek nebyl součástí stálé provozovny na
území České republiky, pro stanovení odpisů u přijímající společnosti obchodní společnosti
se použije obdobně ustanovení § 32c.
(5)Přijímající společnost obchodní společnost nebo přijímající společnost obchodní
společnost prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území České republiky je
oprávněna
a) převzít rezervy a opravné položky související s převedeným podnikem nebo s jeho
samostatnou částí obchodním závodem, vytvořené převádějící společností obchodní
společností podle zvláštního právního předpisu22a) za podmínek, které by platily pro
převádějící společnost obchodní společnost, pokud by se převod podniku nebo jeho
samostatné části obchodního závodu neuskutečnil, a pokračovat v jejich tvorbě podle
zvláštního právního předpisu22a); přitom je-li převádějící společnost obchodní společnost
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České
republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné
položky související s převedeným podnikem obchodním závodem vytvořené podle
příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše
stanovené podle zvláštního právního předpisu22a) pro poplatníky uvedené v § 17 odst. 3 a
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za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního
právního předpisu22a),
b) převzít daňovou ztrátu nebo část daňové ztráty vyměřené převádějící společnosti
obchodní společnosti, která souvisí s převedeným podnikem nebo jeho samostatnou částí
obchodním závodem a dosud nebyla uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně
převádějící společností obchodní společností. Tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako
položku odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících do pěti
zdaňovacích období bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za
něž je podáváno daňové přiznání za které byla daňová ztráta převádějící společnosti
obchodní společnosti vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem. Neprokáže-li
poplatník, jaká část daňové ztráty se vztahuje k převedenému podniku nebo k jeho
samostatné části obchodnímu závodu, stanoví se tato část daňové ztráty podle poměru
hodnoty převedeného majetku zachycené v účetnictví převádějící společnosti obchodní
společnosti podle zvláštního právního předpisu20) bezprostředně před převodem snížené o
převedené závazky dluhy při převodu podniku nebo jeho samostatné části obchodního
závodu a hodnoty veškerého majetku zachycené v účetnictví převádějící společnosti
obchodní společnosti podle zvláštního právního předpisu20) snížené o veškeré závazky
dluhy převádějící společnosti obchodní společnosti bezprostředně před provedením
převodu; přitom je-li převádějící společnost obchodní společnost poplatníkem uvedeným
v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít
daňovou ztrátu, která vznikla převádějící společnosti obchodní společnosti v jiném
členském státu a která nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující
základ daně převádějící společnosti obchodní společnosti nebo jiné společnosti
obchodní společnosti, maximálně však do výše, do které by byla daňová ztráta
stanovena podle tohoto zákona, kdyby převádějící společnost obchodní společnost byla
ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová
ztráta vznikla, poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3,
c) převzít položky odčitatelné od základu daně vztahující se k převedenému podniku nebo
jeho samostatné části převedenému obchodnímu závodu, na něž vznikl nárok
převádějící společnosti obchodní společnosti podle § 34 odst. 4, 6, 9 a 10, a které dosud
nebyly uplatněny převádějící společností obchodní společností, za podmínek, které by
platily pro převádějící společnost obchodní společnost, pokud by se převod podniku
nebo jeho samostatné části převod obchodního závodu neuskutečnil; přitom je-li
převádějící společnost obchodní společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který
nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze zahraniční
položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné podle tohoto zákona od základu
daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše stanovené a za
podmínek stanovených tímto zákonem.
(6)Ustanovení odstavců 2, 3 a 5 se použijí, pokud
a) převádějící společnost obchodní společnost i přijímající společnost obchodní společnost
jsou poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3 a mají formu akciové společnosti nebo
společnosti s ručením omezeným anebo evropské družstevní společnosti 35g),
b) převádějící společnost obchodní společnost je společností obchodní společností, která
je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky a
přijímající společnost obchodní společnost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má
formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské
družstevní společnosti35g), nebo
35g)
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c) převádějící společnost obchodní společnost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a
má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské
družstevní společnosti35g) nebo je společností obchodní společností, která je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a přijímající
společnost obchodní společnost je společností obchodní společností, která je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky a převedený
majetek a závazky dluhy jsou po převodu součástí stálé provozovny přijímající
společnosti obchodní společnosti umístěné na území České republiky.
§ 23b
Výměna podílů
(1)Výměnou podílů se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém jedna
společnost obchodní společnost (dále jen „nabývající společnost“) získá podíl v jiné
společnosti obchodní společnosti (dále jen „nabytá společnost“) v rozsahu, který
představuje většinu hlasovacích práv nabyté společnosti obchodní společnosti, a to tak, že
poskytne společníkům nabyté společnosti obchodní společnosti za podíl v nabyté
společnosti obchodní společnosti podíl v nabývající společnosti obchodní společnosti s
případným doplatkem na dorovnání. Většinou hlasovacích práv se rozumí více než 50 %
všech hlasovacích práv. Nabytí podílu v nabyté společnosti obchodní společnosti
provedené nabývající společností obchodní společností prostřednictvím obchodníka s
cennými papíry nebo osoby s obdobným postavením v zahraničí se posuzuje jako jedna
transakce, a to za předpokladu, že se uskuteční v rámci šestiměsíčního období.
(2)Doplatkem na dorovnání se při výměně podílů rozumí platba poskytnutá bývalým
majitelům podílu v nabyté společnosti obchodní společnosti k podílu v nabývající
společnosti obchodní společnosti při výměně podílů, jež nesmí přesáhnout 10 % jmenovité
hodnoty všech podílů v nabývající společnosti obchodní společnosti, nebo nelze-li určit
jmenovitou hodnotu podílu v nabývající společnosti obchodní společnosti, 10 % účetní
hodnoty všech podílů v nabývající společnosti obchodní společnosti.
(3)Nabývací cenou podílu v nabývající společnosti obchodní společnosti je u
společníka nabyté společnosti obchodní společnosti hodnota, jakou měl podíl v nabyté
společnosti obchodní společnosti pro účely tohoto zákona v době výměny. Stejným
způsobem se stanoví nabývací cena podílu v nabývající společnosti obchodní společnosti,
který není zahrnut v obchodním majetku u poplatníka uvedeného v § 2.
(4) Příjmy (výnosy) vzniklé u společníka nabyté společnosti obchodní společnosti z
důvodu přecenění podílu v nabyté společnosti obchodní společnosti při převodu podílu se
nezahrnují při výměně podílů do základu daně. Toto se nevztahuje na doplatek na
dorovnání.
(5) Nabývací cena podílu v nabyté společnosti obchodní společnosti se u nabývající
společnosti obchodní společnosti stanoví jako jejich reálná hodnota podle zvláštního
právního předpisu.20)
(6)Ustanovení odstavců 3 až 5 se použijí, pokud nabývající společnost obchodní
společnost i nabytá společnost obchodní společnost jsou poplatníky uvedenými v § 17 odst.
3, kteří mají formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo
evropské družstevní společnosti35g) nebo jsou společnostmi obchodními společnostmi, které
jsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie než České republiky a
společník nabyté společnosti nabyté obchodní společnosti
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a) je poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, nebo
b) není poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, ale držel podíl v nabyté
společnosti obchodní společnosti a drží podíl v nabývající společnosti obchodní
společnosti prostřednictvím stálé provozovny, umístěné na území České republiky.
§ 23c
Fúze a rozdělení společností obchodních společností
(1) Fúzí společností obchodních společností se pro účely tohoto zákona rozumí postup,
při kterém
a) veškerý majetek a závazky dluhy jedné nebo více společností obchodních společností,
která zaniká a je zrušena bez likvidace (dále jen „zanikající společnost obchodní
společnost“), přechází na jinou existující společnost obchodní společnost (dále jen
„nástupnická existující společnost obchodní společnost“), přičemž společníci zanikající
společnosti obchodní společnosti zpravidla nabudou podíl v nástupnické existující
společnosti obchodní společnosti s případným doplatkem na dorovnání,
b) veškerý majetek a závazky dluhy dvou nebo více zanikajících společností obchodních
společností přechází na nově vzniklou společnost obchodní společnost (dále jen
„nástupnická založená společnost obchodní společnost“), kterou tyto zanikající
společnosti obchodní společnosti založily, přičemž společníci zanikajících společností
obchodních společností nabudou podíl v nástupnické založené společnosti obchodní
společnosti s případným doplatkem na dorovnání,
c) veškerý majetek a závazky dluhy zanikající společnosti obchodní společnosti přechází
na jinou společnost obchodní společnost, která je jediným společníkem zanikající
společnosti obchodní společnosti (dále jen „nástupnická společnost obchodní
společnost, která je jediným společníkem“).
(2)Rozdělením společnosti obchodní společnosti se pro účely tohoto zákona rozumí
postup, při kterém
a) veškerý majetek a závazky dluhy zanikající společnosti obchodní společnosti přechází
na 2 nebo více existujících nebo nově vzniklých společností obchodních společností
(dále jen „nástupnické společnosti obchodní společnosti při rozdělení“), přičemž
společníci zanikající společnosti obchodní společnosti zpravidla nabudou podíl v
nástupnických společnostech obchodních společnostech při rozdělení s případným
doplatkem na dorovnání, nebo
b) vyčleněná část jmění společnosti, která nezaniká (dále jen „rozdělovaná společnost“)
přechází na jednu nebo více nástupnických společností při rozdělení, přičemž společníci
rozdělované společnosti zpravidla nabudou podíl v nástupnické společnosti při rozdělení
nebo nástupnických společnostech při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání.
b) vyčleněná část jmění obchodní společnosti, která nezaniká (dále jen „rozdělovaná
obchodní společnost“) přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních
společností při rozdělení, přičemž společníci rozdělované obchodní společnosti
zpravidla nabudou podíl v nástupnické obchodní společnosti při rozdělení nebo
nástupnických obchodních společnostech při rozdělení s případným doplatkem na
dorovnání.
(3)Za fúzi společností obchodních společností a rozdělení společnosti obchodní
společnosti se považují také přeměny společnosti obchodní společnosti podle zvláštního
právního předpisu,131) přitom převod jmění na společníka se považuje za fúzi společností,
obchodních společností pouze jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c).
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(4)Příjmy (výnosy) nástupnické existující společnosti obchodní společnosti,
nástupnické založené společnosti obchodní společnosti, nástupnické společnosti obchodní
společnosti, která je jediným společníkem, nebo nástupnické společnosti obchodní
společnosti při rozdělení společnosti obchodní společnosti vzniklé z důvodu přecenění
majetku a závazků dluhů pro účely fúze společností obchodních společností nebo rozdělení
společnosti obchodní společnosti se nezahrnují do základu daně.
(5) Příjmy (výnosy) společníka zanikající nebo rozdělované společnosti vzniklé z důvodu
přecenění majetku a závazků pro účely fúze společností nebo rozdělení společnosti se
nezahrnují do základu daně. Toto se nevztahuje na doplatek na dorovnání. Ustanovení tohoto
odstavce se použije, pokud zanikající nebo rozdělovaná společnost i nástupnická existující
společnost, nástupnická založená společnost, nástupnická společnost, která je jediným
společníkem, nebo nástupnická společnost při rozdělení jsou poplatníky uvedenými v § 17
odst. 3, kteří mají formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo
evropské družstevní společnosti35g), nebo jsou společnostmi, které jsou daňovými rezidenty
jiného členského státu Evropské unie a společník zanikající nebo rozdělované společnosti
(5)Příjmy (výnosy) společníka zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti
vzniklé z důvodu přecenění majetku a dluhů pro účely fúze obchodních společností
nebo rozdělení obchodní společnosti se nezahrnují do základu daně. Toto se nevztahuje
na doplatek na dorovnání. Ustanovení tohoto odstavce se použije, pokud zanikající
nebo rozdělovaná obchodní společnost i nástupnická existující obchodní společnost,
nástupnická založená obchodní společnost, nástupnická obchodní společnost, která je
jediným společníkem, nebo nástupnická obchodní společnost při rozdělení jsou
daňovými rezidenty České republiky, kteří mají formu akciové společnosti nebo
společnosti s ručením omezeným anebo evropské družstevní společnosti, nebo jsou
obchodními společnostmi, které jsou daňovými rezidenty jiného členského státu
Evropské unie než České republiky a společník zanikající nebo rozdělované obchodní
společnosti
a) je poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, nebo
b) není poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, ale drží podíl v
rozdělované společnosti obchodní společnosti nebo držel podíl v zanikající společnosti
obchodní společnosti a drží podíl v nástupnické existující společnosti obchodní
společnosti, nástupnické založené společnosti obchodní společnosti, nástupnické
společnosti obchodní společnosti, která je jediným společníkem, nebo nástupnické
společnosti obchodní společnosti při rozdělení prostřednictvím stálé provozovny
umístěné na území České republiky.
(6)Nabývací cenou podílu v nástupnické existující společnosti obchodní společnosti,
nástupnické založené společnosti obchodní společnosti, nástupnické společnosti obchodní
společnosti, která je jediným společníkem, nebo nástupnické společnosti obchodní
společnosti při rozdělení získaného při fúzi společností obchodních společností nebo
rozdělení společnosti obchodní společnosti je u společníka zanikající nebo rozdělované
společnosti obchodní společnosti hodnota, jakou měl podíl v zanikající nebo rozdělované
společnosti obchodní společnosti pro účely tohoto zákona ke dni předcházejícímu
rozvahový den před rozhodným dnem fúze nebo rozdělení. Nabývací cena podílu u
společníka zanikající společnosti obchodní společnosti při rozdělení nebo rozdělované
společnosti obchodní společnosti se rozdělí na nabývací cenu podílu na rozdělované
společnosti obchodní společnosti a na nabývací cenu podílu na nástupnické společnosti
obchodní společnosti při rozdělení nebo na nabývací ceny podílů na nástupnických
společnostech obchodních společnostech při rozdělení na základě ekonomicky
zdůvodnitelného kritéria. Stejným způsobem se stanoví nabývací cena podílu v nástupnické
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existující společnosti obchodní společnosti, nástupnické založené společnosti obchodní
společnosti, nástupnické společnosti obchodní společnosti, která je jediným společníkem,
nebo nástupnické společnosti obchodní společnosti při rozdělení, který není zahrnut v
obchodním majetku u poplatníka uvedeného v § 2.
(7)Nástupnická existující společnost obchodní společnost, nástupnická založená
společnost obchodní společnost, nástupnická společnost obchodní společnost, která je
jediným společníkem, nebo nástupnická společnost obchodní společnost při rozdělení nebo
nástupnická existující společnost obchodní společnost, nástupnická založená společnost
obchodní společnosti, nástupnická společnost obchodní společnosti, která je jediným
společníkem, nebo nástupnická společnost obchodní společnosti při rozdělení
prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území České republiky pokračuje v
odpisování započatém zanikající nebo rozdělovanou společností rozdělovanou obchodní
společností u hmotného majetku a nehmotného majetku, jež přešel v důsledku fúze
společností fúze obchodních společností nebo rozdělení společnosti obchodní společnosti,
a který lze odpisovat podle tohoto zákona. Je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost
obchodní společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a tento hmotný majetek a
nehmotný majetek nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení
odpisů u nástupnické společnosti obchodní společnosti se použije obdobně ustanovení §
32c.
(8)Nástupnická existující společnost obchodní společnost, nástupnická založená
společnost obchodní společnost, nástupnická společnost obchodní společnost, která je
jediným společníkem, nebo nástupnická společnost obchodní společnost při rozdělení nebo
nástupnická existující společnost obchodní společnost, nástupnická založená společnost
obchodní společnost, nástupnická společnost obchodní společnost, která je jediným
společníkem, nebo nástupnická společnost obchodní společnost při rozdělení
prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území České republiky, je oprávněna
a) převzít rezervy a opravné položky vytvořené zanikající nebo rozdělovanou společností
rozdělovanou obchodní společností podle zvláštního právního předpisu22a) za
podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou společnost obchodní
společnost, pokud by se fúze společností fúze obchodních společností nebo rozdělení
společnosti obchodní společnosti neuskutečnily, a pokračovat v jejich tvorbě podle
zvláštního právního předpisu22a); přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost
obchodní společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou
provozovnu na území České republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného
charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným majetkem a závazky
dluhy vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak
maximálně do výše stanovené podle zvláštního právního předpisu22a) pro poplatníky
uvedené v § 17 odst. 3 a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich
tvorbě podle zvláštního právního předpisu22a),
b) převzít daňovou ztrátu vyměřenou zanikající nebo rozdělované společnosti obchodní
společnosti, která dosud nebyla uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně
zanikající nebo rozdělované společností rozdělovanou obchodní společností. Od
zanikající nebo rozdělované společnosti obchodní společnosti lze převzít pouze část její
daňové ztráty v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria;
ustanovení § 38na tím není dotčeno. Tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku
odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících do pěti zdaňovacích
období bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za něž je
podáváno daňové přiznání, za které byla daňová ztráta zanikající nebo rozdělované
společnosti vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem; přitom je-li zanikající
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nebo rozdělovaná společnost obchodní společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4,
který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu,
která vznikla zanikající nebo rozdělované společnosti obchodní společnosti v jiném
členském státu a která nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující
základ daně zanikající, rozdělované nebo jiné společnosti obchodní společnosti,
maximálně však do výše jak by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto zákona, kdyby
zanikající nebo rozdělovaná společnost obchodní společnost byla ve zdaňovacím
období, nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla,
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3,
c) převzít položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo
rozdělované společnosti obchodní společnosti podle § 34 odst. 4, 6, 9 a 10 a které dosud
nebyly uplatněny zanikající nebo rozdělovanou společností rozdělovanou obchodní
společností za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou společnost
obchodní společnost, pokud by se fúze společností fúze obchodních společností nebo
rozdělení společnosti obchodní společnosti neuskutečnily. Od zanikající nebo
rozdělované společnosti obchodní společnosti lze převzít pouze položky odčitatelné od
základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo rozdělované společnosti obchodní
společnosti a které nebyly dosud zanikající nebo rozdělovanou společností obchodní
společností uplatněny, a to pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky
zdůvodnitelného kritéria; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost obchodní
společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na
území České republiky, lze převzít pouze položky obdobného charakteru jako položky
odčitatelné podle tohoto zákona zahraniční položky obdobného charakteru jako
položky odčitatelné od základu daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí,
maximálně však do výše stanovené a za podmínek stanovených tímto zákonem.
(9)Ustanovení odstavců 4, 5, 6 a 8 se použijí, pokud
a) zanikající společnost obchodní společnost, rozdělovaná společnost obchodní společnost
i nástupnická existující společnost obchodní společnost, nástupnická založená společnost
obchodní společnost, nástupnická obchodní společnost, která je jediným společníkem,
nebo nástupnická společnost obchodní společnost při rozdělení jsou poplatníky
uvedenými v § 17 odst. 3 a mají formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením
omezeným anebo evropské družstevní společnosti35g), nebo
b) zanikající společnost obchodní společnost nebo rozdělovaná společnost obchodní
společnost je společností obchodní společností, která je daňovým rezidentem jiného
členského státu Evropské unie než České republiky a nástupnická existující společnost
obchodní společnost, nástupnická založená společnost obchodní společnost,
nástupnická společnost obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo
nástupnická společnost obchodní společnost při rozdělení je poplatníkem uvedeným v §
17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo
evropské družstevní společnosti35g), nebo
c) zanikající společnost nebo rozdělovaná společnost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst.
3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské
družstevní společnosti35g) nebo je společností, která je daňovým rezidentem jiného
členského státu Evropské unie a nástupnická existující společnost, nástupnická založená
společnost, nástupnická společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická
společnost při rozdělení je společností, která je daňovým rezidentem v jiném členském
státu Evropské unie, a pokud majetek a závazky, jež přešly ze zanikající společnosti nebo
rozdělované společnosti na nástupnickou založenou společnost, nástupnickou společnost,
která je jediným společníkem, nebo nástupnickou společnost při rozdělení v důsledku
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fúze společností nebo rozdělení společnosti, jsou součástí stálé provozovny nástupnické
existující společnosti, nástupnické založené společnosti, nástupnické společnosti, která je
jediným společníkem, nebo nástupnické společnosti při rozdělení umístěné na území
České republiky.
c) zanikající obchodní společnost nebo rozdělovaná obchodní společnost je daňovým
rezidentem České republiky a má formu akciové společnosti nebo společnosti s
ručením omezeným anebo evropské družstevní společnosti nebo je obchodní
společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než
České republiky, a nástupnická existující obchodní společnost, nástupnická založená
obchodní společnost, nástupnická obchodní společnost, která je jediným
společníkem, nebo nástupnická obchodní společnost při rozdělení je obchodní
společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než
České republiky, a pokud majetek a dluhy, jež přešly ze zanikající obchodní
společnosti nebo rozdělované obchodní společnosti na nástupnickou založenou
obchodní společnost, nástupnickou obchodní společnost, která je jediným
společníkem, nebo nástupnickou obchodní společnost při rozdělení v důsledku fúze
obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti, jsou součástí stálé
provozovny nástupnické existující obchodní společnosti, nástupnické založené
obchodní společnosti, nástupnické obchodní společnosti, která je jediným
společníkem, nebo nástupnické obchodní společnosti při rozdělení umístěné na
území České republiky.
§ 23d
(1)Poplatník, který splňuje podmínky uvedené v § 23a, 23b nebo § 23c, oznámí před
převodem podniku nebo jeho samostatné části obchodního závodu, před výměnou podílů
nebo před fúzí nebo rozdělením společností obchodních společností svému místně
příslušnému správci daně, že bude postupovat podle § 23a, 23b nebo § 23c.
(2)Ustanovení § 23a odst. 2 a 5 písm. b) a c), § 23b odst. 5 a § 23c odst. 8 písm. b) a c)
nelze použít, pokud hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů převodu podniku
nebo jeho samostatné části obchodního závodu, výměny podílů, fúze společností
obchodních společností nebo rozdělení společnosti obchodní společnosti je snížení nebo
vyhnutí se daňové povinnosti, zejména je-li zjevné, že pro převod podniku nebo jeho
samostatné části obchodního závodu, výměnu podílů, fúzi společností obchodních
společností nebo rozdělení společnosti obchodní společnosti neexistují řádné ekonomické
důvody jako restrukturalizace nebo zvyšování efektivity činnosti společností obchodních
společností, které se převodu podniku nebo jeho samostatné části obchodního závodu,
výměny podílů, fúze společností obchodních společností nebo rozdělení společnosti
obchodní společnosti účastní.
(3) Je-li při převodu podniku nebo jeho samostatné části přijímající společností nebo při
fúzi společností nebo rozdělení společnosti zanikající společností nebo rozdělovanou
společností, nástupnickou existující společností, nástupnickou založenou společností,
nástupnickou společností, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou společností při
rozdělení společnost, která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících převodu podniku
nebo jeho samostatné části nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti
nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické důvody pro operaci,
neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak.
(3)Je-li při převodu obchodního závodu přijímající obchodní společností nebo při
fúzi obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti zanikající obchodní
společností nebo rozdělovanou obchodní společností, nástupnickou existující obchodní
Stránka 87 z 223

společností, nástupnickou založenou obchodní společností, nástupnickou obchodní
společností, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní společností při
rozdělení obchodní společnost, která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících
převodu obchodního závodu nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti
nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické důvody pro operaci,
neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak.
(4)Převede-li převádějící společnost obchodní společnost podíl v přijímající
společnosti obchodní společnosti, který získala za převedený podnik nebo jeho samostatnou
část obchodní závod, nebo část podílu odpovídající zvýšení jejího vkladu do základního
kapitálu přijímající společnosti obchodní společnosti, kterou získala za převedený podnik
nebo jeho samostatnou část obchodní závod, v době kratší než 1 rok po převodu podniku
nebo jeho samostatné části obchodního závodu, ustanovení § 23a odst. 2 se nepoužije.
(5)Převede-li nabývající společnost obchodní společnost podíl v nabyté společnosti,
obchodní společnosti který získala při výměně podílů, v době kratší než 1 rok po výměně
podílů, ustanovení § 23b odst. 5 se nepoužije.
(6)Při nedodržení podmínek stanovených v § 23a až 23c se základ daně stanovený s
využitím § 23a až 23c posuzuje jako nesplnění daňové povinnosti poplatníkem.
(7) Ustanovení § 23c a odstavců 1 až 6 se přiměřeně použijí při transformaci penzijního
fondu na penzijní společnost a transformační fond.
Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
§ 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 předpisy.5) Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze
uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení,
zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním
předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost
je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně
náklady a výnosy.
(2)Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),
b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) a §
25, a to u
1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, při
jejich vyřazení,
2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona
odpisovat,
3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle zvláštních předpisů, snížená
o přijaté dotace na jeho pořízení.
Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem (nákladem)
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
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c)

d)

e)

f)

g)
h)

22)

odpisovaného pouze podle zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou
výdajem (nákladem) podle písmene v).
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),
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,
pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není
od daně osvobozen, a dále pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně89) za pojištění
rizika placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení odměny)
za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštního právního
předpisu47a),
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
všeobecné 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 předpisu28b) 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,
výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí podle
zvláštních předpisů, 22)
nájemné, a to plnění v podobě
1. nájemné, s výjimkou nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté
věci a nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za), a to podle zvláštního právního
předpisu20); přitom u nájemce, který má najat podnik nebo část podniku, tvořící
samostatnou organizační složku, na základě smlouvy o nájmu podniku nebo části
podniku podle zvláštního právního předpisu70) (dále jen „smlouva o nájmu podniku“)
je výdajem (nákladem) pouze část nájemného, která převyšuje odpisy stanovené
podle zvláštního právního předpisu20),
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,
Např. zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími
látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb.
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2.

nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého úplaty u finančního
leasingu hmotného majetku, který lze podle zákona odpisovat, ve výši a za
podmínek uvedených v odstavcích 4, 15 nebo 16; přitom u poplatníků, kteří vedou
daňovou evidenci, je nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého
hmotného majetku je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající ze
sjednané doby na příslušné zdaňovací období,
3. nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí úplaty u finančního leasingu
movitého hmotného majetku, u kterého vstupní cena nepřevýší částku stanovenou v
§ 26 odst. 2 písm. a).
Nájemným Úplatou podle bodů 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená částka postupiteli ve
výši rozdílu mezi nájemným, které bylo postupitelem zaplaceno úplatou u finančního
leasingu, která byla postupitelem zaplacena, a nájemným, které úplatou u finančního
leasingu, která je u postupitele výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 6 při postoupení
smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého leasingu hmotného majetku,
ch) daň z převodu nemovitostí, a to i v případě zaplacení ručitelem za původního
vlastníka,26ch) a daň z nemovitostí, jen pokud byly zaplaceny, daň z nemovitých věcí,
pokud byla zaplacena, 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 podle § 20b, 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,
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 předpisy 122),
2. pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu
stanoveném zvláštními předpisy 23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, 23a) 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 předpisu 132) a rekvalifikací
zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133), pokud
souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele,
4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na
stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55
122)

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
23)
§ 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
23a)
§ 8 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení
zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění č. 117/1993
Sb.). Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve
znění vyhlášky č. 155/1993 Sb.
132)
Například § 230 zákoníku práce.
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% ceny jednoho jídla za jednu směnu 110), maximálně však do výše 70 % stravného
vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12
hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost
zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na
stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance,
pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je
zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního
předpisu 110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za
zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního
právního předpisu 23b). 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 23d) zahrnutým v obchodním majetku
poplatníka nebo v nájmu (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 místo podnikání uvedené v
živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání sídlo podnikatele nebo
místo výkonu jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem23d) nezahrnutým do obchodního
majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady , a to maximálně do výše sazby
základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady výdajů
za spotřebované pohonné hmoty. 5) Na dopravu vlastním silničním motorovým
vozidlem,23d) které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v
obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem
finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné (jeho část) leasingu a
úplatu u finančního leasingu uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení, zajištění a
udržení příjmů, a u silničního motorového vozidla vypůjčeného 23e) užívaného na
základě smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose ve výši náhrady výdajů za
spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty
lze použít ceny stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely
poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru 5c), který je
110)

§ 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
§ 88 odst. 4 zákoníku práce.
23b)
§ 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
23d)
§ 1 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích (zrušeno vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.)
5b)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
23e)
§ 659 občanského zákoníku.
5c)
§ 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce.
110a)
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l)
m)
n)
o)
p)
r)

s)

t)

24)
25)

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 vozidla23d), a to maximálně do výše
sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a),
4. na dopravu silničním motorovým vozidlem23d) zahrnutým do obchodního majetku
poplatníka nebo v nájmu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za spotřebované
pohonné hmoty5) u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje (náklady) na
pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím tuzemských cen pohonných hmot
platných v době použití vozidla,
škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení
policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření
stanovených zvláštními předpisy,
výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany, 24)
výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení
obranyschopnosti státu, 25)
u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, pořizovací cena20) u pohledávky nabyté
postoupením, a to jen do výše příjmů plynoucích z jejich úhrady dlužníkem nebo
postupníkem při jejím následném postoupení,
výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,
hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním
právním předpisem20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) 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,
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,.
3. hrazená daň darovací u pohledávky nabyté bezúplatně, a to do výše příjmu
plynoucího z jejího 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 lhůtou dobou
splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty doby splatnosti. Výše diskontu
se posuzuje podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s
odpovídající dobou splatnosti, s výjimkou převodu směnky po lhůtě době její splatnosti.
vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování, pořizovací cena (vlastní
náklady nebo reprodukční pořizovací cena) nehmotného majetku zjištěná podle
zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy nejsou výdajem (nákladem) podle
písmene v), a pořizovací cena nebo reprodukční pořizovací cena20) pozemku, s výjimkou
pozemku nabytého vkladem nebo přeměnou131), a to jen do výše příjmů z prodeje
jednotlivého majetku. Při prodeji majetku, jehož vstupní cena a u pozemku pořizovací
cena je podle tohoto ustanovení výdajem (nákladem) jen do výše příjmů z prodeje
jednotlivého majetku, je u tohoto majetku nabytého vkladem nebo přeměnou nebo
následným vkladem nebo následnou přeměnou výdajem (nákladem) vstupní cena a u
pozemku pořizovací cena evidovaná před jeho prvním vložením nebo první přeměnou
bez vlivu ocenění reálnou hodnotou 20), a to jen do výše příjmů z prodeje jednotlivého
majetku. U pozemku nabytého vkladem společníka nebo člena družstva, který je fyzickou
osobou, který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a jeho vklad uskutečnil do 5

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.
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t)

ta)

tb)
u)

v)

let od nabytí pozemku, je při jeho prodeji výdajem (nákladem) společnosti nebo družstva
pořizovací cena, byl-li společníkem nebo členem družstva pořízen úplatně, cena podle
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí, byl-li společníkem
nebo členem družstva nabyt zděděním nebo darem, a to jen do výše příjmů z jeho
prodeje. Zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení
nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním je výdajem (nákladem) jen do
výše náhrady výdajů vynaložených na toto technické zhodnocení. Při prodeji vyvolané
investice (§ 29 odst. 1) lze uplatnit jako výdaj (náklad) jen tu část hodnoty vyvolané
investice, která není součástí vstupní ceny hmotného majetku, a to jen do výše příjmů z
prodeje,
do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku
1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka,
pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované
příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
3. pořizovací cena vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného
majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní
odpisy nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v),
4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní
ceny hmotného majetku,
5. pořizovací cena pozemku u poplatníka fyzické osoby,
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,
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,
daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10
odst. 1 písm. h) a 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
podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost 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, a daň z převodu nemovitostí zaplacená druhým z
manželů při prodeji nemovitosti, která byla v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů
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 společníka nebo člena
družstva 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 společnosti nebo družstva
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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, zděděním či darováním nebo
bezúplatně. U nehmotného majetku nabytého vkladem jsou účetní odpisy výdajem
(nákladem) jen v případě, že byl tento vkládaný nehmotný majetek u společníka nebo
člena družstva 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 společnosti nebo družstva korporace jen do
výše zůstatkové ceny 20) evidované u zanikající nebo rozdělované obchodní
společnosti nebo družstva 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
společnosti nebo družstva 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 podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační
složku,70) obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním
majetku a závazků dluhů v rámci přeměn společností obchodních korporací, a
souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté
závazky dluhy (goodwill),
w) nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním předpisem20)
reálnou hodnotou, 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
nebo tohoto podílu,
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 společnosti obchodní
korporace131), a to za předpokladu, že o pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve
výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a že lze současně 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 konkurs 26i) 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,

26i)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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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, 26k) a to na
základě výsledků provedení této exekuce.
Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy nebo
opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona,22a) nebo která vznikla podle zákona
č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a
závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními. Neuhrazenou část pohledávky
za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která byla předmětem přepočtu podle
zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990 a u níž termín splatnosti nastal do
konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis pohledávky, 22b) lze uplatnit jako výdaj
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně s
výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem.
Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která
nebyla předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., nebo nepodléhala ustanovení
tohoto odstavce, avšak podléhala režimu financování vývozu v rámci dokončení
pohledávek na vládní úvěry podle přílohy č. 2 usnesení vlády České a Slovenské
Federativní Republiky č. 192/1991 lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění
a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně, s výjimkou pohledávek, které byly
nabyty postoupením nebo vkladem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud účetní hodnota
pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením byla již odepsána na
vrub výsledku hospodaření. U poplatníků, kteří přešli z vedení daňové evidence na
vedení účetnictví, se postupuje obdobně,
z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby a
zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na
transformaci družstev podle zvláštních předpisů,2) vypořádacího podílu na majetku
družstva 26f) nebo likvidačního zůstatku 26g) 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 (odstupné) poskytnutá vlastníkem bytu za podmínky, že
uvolněný byt začne být využíván vlastníkem pro podnikatelskou nebo jinou samostatnou
výdělečnou činnost nebo pronájem nejdéle do dvou let od uvolnění a bude takto využíván
nejméně po dobu dalších dvou let. Dojde-li k porušení podmínek, je poplatník povinen
zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o uplatněnou náhradu
(odstupné) v tom zdaňovacím období, kdy podmínky pro její uplatnění byly porušeny. Za
porušení podmínek se přitom nepovažuje prodej takového bytu,
za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,
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,
26j)

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
22b)
Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.
26f)
§ 233 zákona č. 513/1991 Sb.
26g)
§ 259 zákona č. 513/1991 Sb.
26k)
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zb) výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy,32) rekonstrukci a
modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle § 33
odst. 1,
zc) výdaje (náklady), které nejsou podle § 25 výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a
udržení příjmů, a to jen do výše příjmů (výnosů) s nimi přímo souvisejících za podmínky,
že tyto příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období
nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících. Obdobně postupují poplatníci uvedení v
§ 2, 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, 30) a to
jen do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého díla,
zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu,
zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či
potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět
dále do oběhu 128). K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde
uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů
likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky
zodpovědné za provedení likvidace,
zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),
zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze
závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky z půjček 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 106), 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 nájemcem uživatelem hmotného majetku, které podle
zvláštního právního předpisu20) tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého
formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého 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)
30)

Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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.
106)
Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů
80)
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
128)
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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 vzdělávání 82a), které souvisí s podnikatelskou nebo jinou samostatně
výdělečnou činností poplatníka, 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 České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Tyto výdaje
(náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 nebo
položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8,
zr) u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3 u veřejně prospěšných poplatníků s výjimkou
obchodních korporací se statusem veřejné prospěšnosti výdaje (náklady) na tvorbu
fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu 6a) a u poplatníků,
kteří jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí podle zvláštního
právního předpisu, výdaje (náklady) na tvorbu sociálního fondu, a to až do výše 1 %
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; u poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou
výzkumnou institucí, též výdaje (náklady) na tvorbu fondu účelově určených prostředků,
u poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu fondu
provozních prostředků, a u poplatníků, kteří jsou vysokou školou, též výdaje (náklady) na
tvorbu stipendijního fondu,
zs) náklady exekuce podle zvláštního právního předpisu26k) hrazené věřitelem,
zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem3d) (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 dle předchozí 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
82a)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
6a)
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
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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 poplatníci uvedení v § 18
odst. 3 s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 13 až 15 veřejně prospěšní
poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou
výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou
společností ústavem,,
zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi
připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 2 000 Kč měsíčně, v
případě studenta vysoké školy do výše 5 000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se pro
účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání
ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v
prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných
prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů,
zv) jmenovitá hodnota pohledávky 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 na základě smlouvy o úvěru podle
ustanovení obchodního zákoníku nebo podle obdobného právního předpisu, podle
kterého se sjednává poskytování úvěrů,
2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou za nebankovním subjektem na
základě záruční listiny podle ustanovení obchodního zákoníku nebo podle
obdobného právního předpisu, podle kterého se sjednává poskytování bankovních
záruk,
zw) výdaje (náklady) v podobě
1. výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku nebo
2. příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými
subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.
(3)U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak
vymezené činnosti a u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3, 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)Nájemné Úplata u finančního pronájmu s následnou koupí najatého leasingu
hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad)
za podmínky, že
a) doba nájmu finančního leasingu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální
dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku zařazeného v
odpisové skupině 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu
finančního leasingu zkrátit až o 6 měsíců. U nemovitostí nemovitých věcí musí doba
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nájmu finančního leasingu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla
věc nájemci uživateli přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a
b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlastnických
práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní
cena najatého hmotného majetku není finančního leasingu není kupní cena vyšší než
zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět
nájmu finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a)
tohoto zákona k datu prodeje převodu vlastnického práva, a
c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého leasingu hmotného
majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený převedený majetek do svého
obchodního majetku.
Pokud by ke dni koupě najatá převodu vlastnického práva užívaná věc byla při
rovnoměrném odpisování (§ 31) již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka
uvedená v písmenu b). Při změně doby odpisování (§ 30) se pro účely stanovení minimální
doby trvání finančního pronájmu s následnou koupí najatého leasingu hmotného majetku
podle písmene a) a výše kupní ceny podle písmene b) použije doba odpisování platná v době
uzavření smlouvy. Je-li sjednaná doba nájmu finančního leasingu kratší, než je stanoveno v
písmeni a), uznává se nájemné úplata při splnění ostatních podmínek, stanovených v tomto
odstavci, jako výdaj (náklad) u nájemce uživatele jen, pokud je kupní cena stanovena podle §
24 odst. 5 písm. a).
(5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájemní smlouvy po jejím ukončení
nájemci, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena
(5)Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a
který nesplňuje podmínky podle odstavce 4, po jejich ukončení nájemci nebo uživateli,
uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena
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 zjištěná 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 pronájmu s následnou
koupí leasingu stavebního díla umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do
výdajů (nákladů) za podmínky, že bude kupní cena pozemku vyšší než cena zjištěná
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 zjištěná
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.
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Za nájemní smlouvu se pro účely tohoto zákona považuje i smlouva, na základě níž
nájemce užívající předmět nájmu podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí
hmotného majetku uživatel užívající předmět finančního leasingu přenechal tento předmět k
užívání jiné osobě za úplatu.
(6) Je-li předčasně ukončena smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najatého
hmotného majetku, považuje se tato smlouva, pro účely tohoto zákona, od data uzavření za
smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatý majetek vrací pronajímateli;
přitom výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů je pouze poměrná část nájemného,
které je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, 15 nebo 16, připadající ze sjednané doby
nájmu na skutečnou dobu nájmu nebo skutečně zaplacené nájemné, je-li nižší než poměrná
část nájemného, které je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající na skutečnou dobu
nájmu.
(6)Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a
udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle
odstavce 4 nebo 15, 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) podle odstavce 4, připadající na skutečnou dobu
finančního leasingu.
(7)Nabývací cenou podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se se v případě
podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto zákona rozumí
a) hodnota splaceného peněžitého vkladu společníka nebo člena družstva člena obchodní
korporace,
b) hodnota nepeněžitého vkladu společníka nebo člena družstva člena obchodní korporace.
Hodnota tohoto vkladu se stanoví u společníka nebo člena družstva 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 zjištěnou určenou podle zvláštního právního
předpisu o oceňování majetku 1a) ke dni nabytí u majetku nabytého děděním nebo
darem 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 společnosti nebo družstva 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 zděděním nebo darováním bezúplatně cenou
stanovenou pro účely daně dědické nebo darovací; 26b) přitom u nemovitostí určenou
podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku; 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,

26b)

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů.
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c) pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena stanovená
určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí v
případě nabytí podílu zděděním nebo darováním bezúplatně.
Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu korporaci se nemění při
změně právní formy obchodní společnosti nebo družstva korporace a při fúzi, převodu jmění
na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva 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, neměníli se hodnota vkladu společníka. Nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu
korporaci lze zvýšit o výdaje (náklady) přímo související s držbou podílu v obchodní
společnosti nebo družstvu korporaci, pokud poplatník prokáže, že podle § 25 odst. 1 písm.
zk) nebyly uznány jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U společníka
nebo člena družstva člena obchodní korporace, který je plátcem daně z přidané hodnoty, lze
nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu korporaci, není-li tato obchodní
společnost nebo družstvo 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 rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší
vkladu vyplácený obchodní společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva94)
obchodní korporací jejímu členu nebo o část tohoto rozdílu, a dále o doplatek na dorovnání
nebo dorovnání v penězích, na který vznikne poplatníkovi nárok podle zvláštního právního
předpisu, 131) pokud byl tento doplatek na dorovnání nebo dorovnání v penězích zaúčtován v
rozvaze. Nabývací cena nedosahuje záporných hodnot. Vkladem se pro účely tohoto zákona
rozumí vklad do základního kapitálu včetně jiného plnění ve prospěch vlastního kapitálu.
Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu korporaci se dále snižuje o
příjmy plynoucí společníkovi nebo členovi 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.
(8)Při prodeji podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku 98)
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 společnosti nebo družstva korporace, pokračuje
nástupnická společnost v 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 společnost nebo družstvo 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
98)

§ 476 až 488 obchodního zákoníku.
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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 přeměně70), při převodu podniku nebo jeho samostatné části 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 u vkladatele, u zanikající, u
rozdělované nebo u převádějící společnosti nebo u družstva obchodní korporace před
oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou v účetnictví u
vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící společnosti nebo u družstva
obchodní korporace lze zvýšit o případné opravné položky vytvořené k uvedenému
majetku, jejichž tvorba nebyla u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící
společnosti nebo u družstva 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 následné přeměně,131) převodu podniku nebo jeho samostatné části obchodního
závodu podle § 23a nebo fúzi obchodních společností nebo rozdělení obchodní
společnosti.
(12)
Při prodeji podniku nebo jeho části obchodního závodu poplatníkem, který
nevede účetnictví, pokud neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení,
zajištění a udržení příjmů
a) součet zůstatkových cen hmotného majetku,
b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31.
prosince 2000, který může být odpisován,
c) hodnota peněžních prostředků a cenin,
d) hodnota finančního majetku,
e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
f) pořizovací cena pozemku,
g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,
h) částka nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku
zaplaceného nájemcem úplata u finančního leasingu hmotného majetku zaplacená
uživatelem, která převyšuje poměrnou část nájemného uznaného úplaty uznané jako
daňový výdaj podle odstavce 2 písm. h), přechází-li nájemní smlouva smlouva o
finančním leasingu na kupujícího,
i) hodnota závazků dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem.
(13)
Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12
hodnotou závazků dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně
z přidané hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je
výdajem daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu.
(14)
Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako
výdaj (náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž
hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňový
výdaj (náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru
pohledávek v daném zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném zdaňovacím
období se pro účely tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v daném zdaňovacím
období z úhrad pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení
pohledávky zvýšený o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle
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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.
(15) Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého Úplata u finančního
leasingu hmotného majetku odpisovaného podle § 30a se uznává jako výdaj (náklad) podle
odstavce 1 za podmínky, že
a) doba nájmu finančního leasingu u hmotného majetku odpisovaného vlastníkem
(pronajímatelem) podle § 30a odst. 1 trvá nejméně 12 měsíců a u hmotného majetku
odpisovaného podle § 30a odst. 2 trvá doba nájmu nejméně 24 měsíců; doba nájmu
finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci uživateli přenechána ve
stavu způsobilém obvyklému užívání,
b) po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu
nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem a
c) b) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého leasingu hmotného
majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený převedený majetek do svého
obchodního majetku.
(16) Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého Úplata u finančního
leasingu hmotného majetku odpisovaného podle § 30b se uznává jako výdaj (náklad) podle
odstavce 1 za podmínky, že
a) doba nájmu finančního leasingu u hmotného majetku odpisovaného vlastníkem
(pronajímatelem) podle § 30b odst. 1 trvá nejméně 240 měsíců; doba nájmu se počítá ode
dne, kdy byla věc nájemci uživateli přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání,
b) po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu
nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem a
c)b) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého leasingu hmotného
majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený převedený majetek do svého
obchodního majetku.
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§ 24a
Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke
zdanitelným příjmům
(1)Poplatník, kterému vzniknou výdaje (náklady) související se zdanitelnými příjmy a
příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, může požádat
příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení 39i), zda za příslušné
zdaňovací období způsob jeho rozdělení jím vynaložených výdajů (nákladů) odpovídá § 23
odst. 5 a § 24 odst. 3.
(2)V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení způsobu rozdělení výdajů
(nákladů) podle odstavce 1 poplatník uvede
a) jméno, příjmení, bydliště a místo podnikání sídlo podnikatele, je-li poplatník fyzickou
osobou, nebo název, právní formu a sídlo, je-li poplatník právnickou osobou, a daňové
identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
b) výši celkově vynaložených výdajů (nákladů) a výši celkově dosažených příjmů (výnosů),
v případě poplatníků uvedených v § 18 odst. 3 i výši příjmů (výnosů) dosažených v
jednotlivých druzích činností v rámci činností vyplývajících z jejich poslání veřejně
prospěšných poplatníků i výši příjmů (výnosů) dosažených v jednotlivých druzích
veřejně prospěšných činností,
c) výši jednotlivých dotací, příspěvků a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů s uvedením
jejich účelu a poskytovatele,
d) výši a stručný popis jednotlivých vynaložených výdajů (nákladů) souvisejících jednak se
zdanitelnými příjmy a jednak s příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně
osvobozeny, a výši těchto jednotlivých druhů příjmů, které mají být předmětem
posouzení,
e) údaje o majetku používaném na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a u
majetku, ke kterému má vlastnické právo, i rozsah jeho využívání v souvislosti s těmito
příjmy,
f) zdůvodnění navrhovaného způsobu rozdělení výdajů (nákladů) souvisejících s
jednotlivými druhy příjmů,
g) zdaňovací období, kterého se má rozhodnutí o závazném posouzení způsobu rozdělení
výdajů (nákladů) podle odstavce 1 týkat,
h) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů)
podle odstavce 1.
§ 24b
Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovitosti
nemovité věci používané zčásti k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo k pronájmu nájmu a zčásti
k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a
udržení příjmů
(1)Poplatník s příjmy podle § 7 nebo 9, který používá nemovitost nemovitou věc zčásti
k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti, anebo k pronájmu nájmu a zčásti k soukromým účelům, může
požádat příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení39i), zda způsob
39i)

§ 34b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
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uplatnění výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovitosti nemovité věci do výdajů na
dosažení, zajištění a udržení příjmů, odpovídá § 24 odst. 3.
(2)V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení výdajů (nákladů) podle
odstavce 1 poplatník uvede
a) jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání sídlo podnikání a daňové identifikační číslo,
pokud bylo přiděleno,
b) adresu, na které se nemovitost nemovitá věc používaná zčásti k podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
anebo k pronájmu nájmu a zčásti k soukromým účelům nachází,
c) plochu a objem jednotlivých obytných i neobytných prostor nemovitosti nemovité věci s
rozdělením na prostory využívané a nevyužívané k podnikatelské nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo
k pronájmu nájmu, včetně údajů o jejich vytápění, klimatizaci apod.
d) popis, jak jsou jednotlivé prostory nemovitosti nemovité věci využívány k podnikatelské
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné
činnosti, anebo k pronájmu nájmu ve zdaňovacím období, kterého se má rozhodnutí o
závazném posouzení výdajů (nákladů) podle odstavce 1 týkat,
e) popis a dokumentaci způsobu, jakým byly výdaje (náklady) spojené s provozem
nemovitosti nemovité věci používané zčásti k podnikatelské nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo k
pronájmu nájmu a zčásti k soukromým účelům, do výdajů (nákladů) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů, uplatněny,
f) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení výdajů (nákladů) podle odstavce 1.
§ 25
(1)Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové
účely nelze uznat zejména
a) výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku20) a nehmotného majetku,20) s výjimkou
uvedenou v § 24 odst. 2, včetně splátek a úroků z úvěrů a půjček zápůjček spojených s
jejich pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění,20)
b) výdaje na zvýšení základního kapitálu včetně splácení půjček zápůjček,
c) pořizovací cenu20) cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r), w) a ze) a
dále s výjimkou opčních listů při uplatnění přednostního práva,
d) pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za
jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou
společnosti při výkonu funkce,
e) vyplácené podíly na zisku,
f) penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi), přirážky
k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k
pojistnému na všeobecné veřejné zdravotní pojištění,21) a náklady spojené s trestem
uveřejnění rozsudku podle zvláštního právního předpisu,
g) pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné veřejné zdravotní pojištění hrazené
veřejnou obchodní společností za společníky této obchodní společnosti, komanditní
společností za komplementáře, poplatníkem majícím příjmy z podnikání a jiné
samostatné výdělečné ze samostatné činnosti, poplatníkem majícím příjmy z pronájmu
nájmu a pojistné hrazené osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou
nemocensky pojištěny a pojistí se na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u
soukromé pojišťovny21a), s výjimkou uvedenou v § 24,
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h) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě
1. příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce,
2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení,
závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených
v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3,
i) výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně
osvobozené nebo nezahrnované do základu daně a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2
rovněž výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy o
zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy; obdobně to platí pro výdaje
(náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem u poplatníka byl bezúplatný příjem
od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u
veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové
příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití prostředků
z kapitálového dovybavení,
j) výdaje nad limity stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy,5),23)
k) výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců
nebo jiných osob s výjimkou § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3, zw) a s výjimkou výdajů
(nákladů) na přechodné ubytování zaměstnanců, nejde-li o ubytování při pracovní cestě,
poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s
výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má
zaměstnanec bydliště, přičemž výdaje (náklady) i příjmy se posuzují za každé zařízení k
uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob, samostatně,
l) tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, s
výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zr),
m) plnění ve prospěch vlastního kapitálu s výjimkou uvedenou v § 10 odst. 6 a § 24 odst. 2
písm. r) a w), převod zisku na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy,
úhrada ztráty řízené osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy a
dále vyrovnání poskytované mimo stojícím společníkům na základě smlouvy o převodu
zisku nebo ovládací smlouvy a členský příspěvek poskytnutý evropskému
hospodářskému zájmovému sdružení se sídlem na území České republiky 25a),
n) manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24,
o) zůstatkovou cenu (§ 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku vyřazeného v
důsledku darování nebo bezúplatného převodu, ke kterému není poplatník povinen podle
zvláštního právního předpisu. Toto se vztahuje i na hmotný majetek a nehmotný majetek
odpisovaný pouze podle zvláštního právního předpisu,20)
p) technické zhodnocení (§ 33),
r) daně zaplacené za jiného poplatníka s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a u),
s) daň dědickou, darovací, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob a
obdobné daně zaplacené v zahraničí s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a dále
odloženou daň podle zvláštního právního předpisu20),
t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za
dar bezúplatná plnění; za bezúplatné plnění se nepovažuje reklamní nebo propagační
předmět, který je opatřen obchodní firmou jménem nebo ochrannou známkou
poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož
hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého
vína předmětem spotřební daně,

25a)

Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).

Stránka 106 z 223

u) výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu
nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti (§ 7), ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, který poplatník
uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku podle § 4 odst. 4,
v) tvorbu opravných položek na vrub nákladů,20) s výjimkou uvedenou v § 24,
w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrů a
půjček úvěrových finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů
(nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou
spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z
částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček úvěrových finančních nástrojů od spojených osob
v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje
šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky úvěrového
finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u
ostatních příjemců úvěrů a půjček úvěrových finančních nástrojů. V případě, že
podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo půjčky úvěrového finančního nástroje
dlužníkovi věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, půjčky, zápůjčky nebo
vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely
tohoto ustanovení a vzhledem k tomuto úvěru nebo půjčce úvěrovému finančnímu
nástroji věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi,
x) výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě
vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla23d) , u kterého
poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20 % ostatních výdajů (nákladů) s
výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého
je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu; u silničního motorového
vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit
náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty a sazbu základní náhrady,
y) úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, exekuční náklady podle zvláštních
předpisů28b) s výjimkou uvedenou v § 24 a dále úroky z odložené částky za dobu
posečkání cla a úroky z prodlení, které jsou příslušenstvím cla, 28c)
z) jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena20) postoupené pohledávky s
výjimkou uvedenou v § 24 a § 10,
za) nájemné za umělecká díla30) a výdaje (náklady) za restaurování uměleckých děl,30) která
nejsou součástí staveb a budov, a to u poplatníků, u nichž není výstavní, muzejní a
galerijní činnost předmětem činnosti, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf),
zb) u poplatníků, kteří nevedou účetnictví výdaje na pořízení uměleckých děl,30) která nejsou
součástí staveb a budov a v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40 000 Kč,
zc) odpis pohledávky22b) nebo tvorbu opravné položky22a) u pohledávky nabyté obchodní
společností nebo družstvem korporací na základě vkladu 22d) uskutečněného od 1.
července 1996, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 9,
zd) výdaje spojené s úhradou závazku dluhu, s výjimkou závazku dluhu vzniklého z důvodu
pořízení hmotného majetku (§ 26), vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník
uplatňoval výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a výdaje spojené s úhradou závazku
dluhu, o jehož hodnotu byl snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a
výdaji v některém z minulých zdaňovacích období,
ze) rozdíl, o který částka hrazená postupníkem postupiteli při změně osoby nájemce
uživatele podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého leasingu
hmotného majetku převyšuje částku nájemného připadajícího úplaty připadající u
postupníka na zbývající dobu nájmu sníženou o nájemné jím hrazené pronajímateli
28c)
22d)

Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.
§ 59 obchodního zákoníku.
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finančního leasingu sníženou o úplatu jím hrazenou vlastníkovi užívaného majetku
v souladu se smlouvou, pokud tento rozdíl není součástí vstupní ceny majetku,
zf) plnění poskytnuté zahraničnímu státnímu úředníkovi nebo zahraničnímu veřejnému
činiteli nebo s jejich souhlasem jiné osobě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v
případech, kdy se jedná o úředníka státu nebo veřejného činitele působícího ve státě, ve
kterém je poskytnutí takového plnění tolerováno nebo není považováno za trestný čin
anebo je obvyklé,
zg) účetní odpisy dlouhodobého majetku,20) a hodnota majetku nebo její část zaúčtovaná na
vrub nákladů, který není dlouhodobým majetkem podle zvláštního právního předpisu,20)
ale zároveň je hmotným majetkem nebo nehmotným majetkem podle § 26 až 33,
zh) oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí, pokud je podle zvláštního právního předpisu20)
výdajem (nákladem), není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
zi) kladný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační
složku obchodního závodu při nabytí vkladem nebo přeměnou131) a souhrnem jeho
individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky dluhy (goodwill),
pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) výdajem (nákladem),
zj) výdaje (náklady) z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném
snížení základního kapitálu,
zk) výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti.
Úroky z úvěrů a půjček přijatých úvěrového finančního nástroje přijatého v období
šesti měsíců před nabytím tohoto podílu se považují za výdaj (náklad) přímo související s
držbou podílu v dceřiné společnosti po dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží
osoba, která je s osobou, která úvěr nebo půjčku úvěrový finanční nástroj přijala,
spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že úvěr nebo půjčka úvěrový finanční
nástroj s držbou tohoto podílu nesouvisí. Případné režijní (nepřímé) náklady související s
držbou podílu v dceřiné společnosti se pro účely tohoto ustanovení omezují výší 5 %
příjmů z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud
poplatník neprokáže, že skutečná výše těchto režijních (nepřímých) nákladů je nižší,
zl) finanční výdaje (náklady), které plynou z úvěrů a půjček úvěrového finančního
nástroje, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou
splatnými, závisí zcela nebo převážně na zisku dlužníka,
zm) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,
zn) pojistné ve výši určené ke krytí budoucích závazků dluhů pojišťovny vyplývajících z
pojistné smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro případ dožití se stanoveného věku jeho
zaměstnancem nebo dožití se jeho zaměstnancem dohodnuté doby nebo setrvání tohoto
zaměstnance v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli po dohodnutou dobu,
zo) členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen
od daně.,
zp) účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních
předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný
příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu;
obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto
majetku,
zq) hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních
předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný
příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.
(2)Škodou podle odstavce 1 písm. n) se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo
zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud
je majetek v důsledku škody vyřazen. Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy
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skutečný stav je nižší než účetní. Za tyto škody a manka se nepovažují technologické a
technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např.
rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a
odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby,
polotovarů a hotových výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny
zvířat, která nejsou pro účely zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky
zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného stanovené poplatníkem. Správce daně
může posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru činnosti poplatníka a
obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou nebo obdobnou činností, a o zjištěný
rozdíl upravit základ daně. Škodou není prokázaný nezaviněný úhyn nebo nutná porážka
zvířete základního stáda.
(3)Do úvěrů a půjček úvěrových finančních nástrojů se pro účely odstavce 1 písm. w)
nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část úvěrové finanční nástroje, z nichž úroky jsou
součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky
úvěrové finanční nástroje. Ustanovení odstavce 1 písm. w) a zm) se nevztahují na
poplatníky uvedené v § 18 odst. 3 veřejné prospěšné poplatníky, na organizátora
regulovaného trhu a na poplatníky uvedené v § 2.
Odpisy hmotného majetku
§ 26
(1)Odpisy se stanoví pro účely tohoto zákona podle § 30, 30a, 30b, 31 nebo § 32 z
hmotného majetku, s výjimkou uvedenou v § 27.
(2)Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40 000 Kč a mají
provozně-technické funkce delší než jeden rok,
b) budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním
předpisem, 28d) jednotky nezahrnující pozemek,
c) stavby, s výjimkou
1. provozních důlních děl,
2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k
zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich
zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m, 28e)
3. oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou
stavbou, 29)
d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v
odstavci 9,
e) dospělá zvířata a jejich skupiny20), jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40 000 Kč,
f) jiný majetek vymezený v odstavci 3.
Hmotným majetkem pro účely tohoto zákona však nejsou zásoby. Za samostatné movité
věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování
28d)

§ 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
28e)
§ 139b odst. 8 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění zákona č. 83/1998 Sb.
29)
§ 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., ve
znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.
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služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden
funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny které, i když jsou s budovou nebo stavbou pevně
spojeny, lze oddělit, aniž by došlo k porušení budovy nebo stavby nebo znehodnocení jejich
funkce či účelu. Souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením
se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor movitých věcí je nutné evidovat zvlášť
tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech
zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru
(přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých
přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn
vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru movitých věcí. Soubor movitých věcí se
zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.
(3)Jiným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud
nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, s výjimkou uvedenou v §
29 odst. 1 písm. f),
b) technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 29b)
c) výdaje hrazené nájemcem uživatelem, které podle zvláštních předpisů20) nebo podle
daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního
pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který je předmětem
finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u
movitého majetku hodnotu 40 000 Kč.
(4)Je-li majetek ve spoluvlastnictví, pak pro posouzení toho, zda dosáhl vstupní ceny
uvedené v odstavci 2, je rozhodující vstupní cena, která se rovná součtu hodnot
spoluvlastnických podílů u jednotlivých spoluvlastníků, a nikoliv vstupní cena jednotlivého
spoluvlastnického podílu.
(5)Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného
majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do
výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Odpisování lze zahájit po uvedení pořizované
věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění
technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.
Obdobně to platí pro technické zhodnocení (§ 33). Poplatník s příjmy podle § 7 a 9, který
nevede účetnictví a uplatňuje výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24,
může zahájit odpisování hmotného majetku, jedná-li se o hmotný majetek v daňové evidenci
nebo pronajímaný hmotný majetek, evidovaný podle § 9 odst. 6; přitom zvířata z vlastního
chovu, nakoupená a darovaná zvířata po dosažení dospělosti zůstávají součástí zásob.
(6)Odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit z hmotného
majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období s výjimkou
uvedenou v odstavci 7 písm. b) až d). Ročním odpisem u poplatníků uvedených v § 17 se
rozumí odpis za zdaňovací období.
(7)Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze
uplatnit
a) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího
období, dojde-li v průběhu zdaňovacího období
1. k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období, pokud již v průběhu
zdaňovacího období nebyl uplatněn odpis podle bodů 2 a 3,
29b)

Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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2.

k převedení majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních právních
předpisů, 29a) který je evidován v majetku poplatníka k datu předcházejícímu dni
převodu majetku,
3. k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti, ze
které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo k ukončení pronájmu nájmu,
přeměně, zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací, účinkům
rozhodnutí o úpadku nebo k přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do
majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně z
majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti, činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ke dni ukončení
pronájmu nájmu, ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, převodu jmění na
společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva,131) korporace a v
ostatních případech zrušení bez likvidace ke dni předcházejícímu den zániku, ke dni
předcházejícímu první den hospodářského roku nebo kalendářního roku při změně
účetního období, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo ke dni
předcházejícímu den , ke kterému nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo den
přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z
insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně. Obdobně postupuje poplatník
uvedený v § 2, který v průběhu zdaňovacího období přerušil podnikatelskou nebo
jinou samostatnou výdělečnou činnost činnost, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti, nebo pronájem nájem a tuto činnost nezahájil do termínu pro
podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byla činnost
přerušena,
4. k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem (§
28 odst. 3) nebo při ukončení výpůjčky movitého hmotného majetku (§ 28 odst. 4),
b) z hmotného majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období a evidovaného u poplatníka
na konci zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém
původním vlastníkem odpisovatelem podle § 30 odst. 10 písm. a) až e), g) až m), a z
hmotného movitého majetku, k němuž poplatník nabyl vlastnické právo v průběhu
zdaňovacího období splněním závazku dluhu, který byl zajištěn převodem práva, 29c) a má
tento majetek evidován na konci zdaňovacího období,
c) z hmotného majetku evidovaného po celé zdaňovací období u poplatníka, u něhož v
průběhu zdaňovacího období nastaly účinky rozhodnutí o úpadku nebo došlo k přechodu
oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního
správce na daňový subjekt a opačně anebo který v průběhu zdaňovacího období vstoupil
do likvidace,
d) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka uvedeného v § 17 za zdaňovací období
vymezené v § 17a 21a písm. c), je-li toto zdaňovací období kratší než dvanáct měsíců
nepřetržitě po sobě jdoucích; toto se nepoužije u hmotného majetku zaevidovaného u
poplatníka v průběhu tohoto zdaňovacího období nebo v průběhu části zdaňovacího
období předcházející tomuto zdaňovacímu období, za kterou se podává daňové přiznání
podle § 38m odst. 2 písm. a).
Ustanovení tohoto odstavce se použije přiměřeně, dojde-li v průběhu zdaňovacího období
ke změně právní formy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti na jinou
obchodní společnost nebo družstvo korporaci a akciové společnosti nebo společnosti s

29a)

Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické
osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
29c)
§ 553 občanského zákoníku.
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ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní
společnost.
(8) Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i
přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování
přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani
nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník (vlastník nebo
nájemce) uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v
prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu
uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze
evidenčně. Uplatní-li poplatník výdaje v paušální výši, je povinen zahájit odpisování
hmotného majetku sloužícího k zajištění příjmů.
(9)Pěstitelskými celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky se podle
odstavce 2 rozumějí
a) ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně
90 stromů na 1 ha,
b) ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně
1000 keřů na 1 ha,
c) chmelnice a vinice.
(10)
Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému
užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností
stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.
§ 27
Hmotným majetkem vyloučeným z odpisování je
a) bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí
najaté věci leasingu, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 40
000 Kč,
b) pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl
plodonosného stáří,
c) hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení,
d) umělecké dílo,30) které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty
muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových
objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy,
popřípadě jiné fondy,
e) movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek,
f) hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů, 26)
g) inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního
předpisu,20), pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů,
h) hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku dluhu převodem
práva,29c) a to po dobu zajištění tohoto závazku dluhu a za předpokladu, že jej po tuto
dobu bude odpisovat původní vlastník odpisovatel, uzavře-li s věřitelem smlouvu o
výpůjčce,23e)
ch) hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době
nabytí od daně darovací osvobozeno,
26)

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
Státní energetické inspekci. Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
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i)

i)

j)

najatý hmotný majetek včetně hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o
finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku nebo obdobné
smlouvy uzavřené v zahraničí, pokud odpisy nebo položky obdobného charakteru
uplatňuje jiná osoba než vlastník.
hmotný majetek, u něhož odpisy nebo zahraniční položky obdobného charakteru
jako odpisy uplatňuje jiná osoba než odpisovatel podle tohoto zákona, jde-li o
1. pronajatý hmotný majetek,
2. hmotný majetek, který je předmětem finančního leasingu,
hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo
nebylo předmětem daně, s výjimkou hmotného majetku fyzické osoby nabytého
1. dědictvím,
2. odkazem,
3. obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který byl do svěřenského fondu
vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
4. obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který zvýšil majetek
svěřenského fondu pořízením pro případ smrti.
§ 28

(1) Hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo,
organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu 30b), státní podnik, národní
podnik a státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu a organizace zřízená
územním samosprávným celkem příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele (dále jen
„vlastník”), s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 5. Pro účely tohoto zákona se za vlastníka
hmotného majetku považuje také nástupnická společnost nebo družstvo zanikající nebo
rozdělované společnosti nebo družstva při přeměnách podle zvláštního zákona131); to platí pro
hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdělované společnosti nebo družstva k
rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo
družstva a převáděný na nástupnickou společnost nebo družstvo, a hmotný majetek, nabytý
zanikající nebo rozdělovanou společností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu
fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do
obchodního rejstříku.
(1)Hmotný majetek odpisuje odpisovatel. Hmotný majetek je oprávněn odpisovat
vždy pouze jeden poplatník. Odpisovatelem je
a) poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo,
b) organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu,
c) státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná
hospodařit s majetkem státu,
d) podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek,
e) svěřenský fond, jehož součástí je hmotný majetek,
f) nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělované obchodní korporace
při přeměně; to platí pro
1. hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdělované obchodní korporace
k rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní
korporace a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci, a
2. hmotný majetek, nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od
rozhodného dne do dne zápisu fúze, převodu jmění na společníka nebo
rozdělení obchodní korporace do obchodního rejstříku a převáděný na
nástupnickou obchodní korporaci.
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(2)Technickou rekultivaci, prováděnou na pozemku jinou osobou než vlastníkem
odpisovatelem, může odpisovat pouze poplatník, který je k provedení rekultivace zavázán.
(3)Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku a jiný majetek uvedený v § 26
odst. 3 písm. c), jsou-li hrazené nájemcem, může na základě písemné smlouvy odpisovat
nájemce, pokud není vstupní cena u vlastníka odpisovatele hmotného majetku zvýšena o
tyto výdaje; přitom je zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý hmotný
majetek, a odpisuje podle tohoto zákona. Při odpisování technického zhodnocení postupuje
nájemce způsobem stanoveným pro hmotný majetek a zatřídí technické zhodnocení do
odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý hmotný majetek.
(4)Při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění závazku
dluhu převodem práva29c) na věřitele může tento majetek odpisovat původní vlastník
odpisovatel, pokud uzavře s věřitelem smlouvu o výpůjčce23e) tohoto majetku na dobu
zajištění závazku převodem práva.
(5)Hmotný majetek vymezený v § 26 odst. 2 písm. c) a d), který je dokončen na cizím
pozemku a jeho hodnota není u vlastníka odpisovatele součástí ocenění tohoto pozemku
podle zvláštního právního předpisu,20) může odpisovat poplatník, u něhož je tento hmotný
majetek evidován (§ 26 odst. 5).
(6)Při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění
zdanitelného příjmu, se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrná část
odpisů. Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen
uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.
§ 29
(1)Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí
a) pořizovací cena,31) je-li pořízen úplatně. Při odkoupení najatého majetku, u něhož
nájemce odpisoval technické zhodnocení podle § 28 odst. 3, je součástí vstupní ceny, s
výjimkou uvedenou v odstavci 4, i zůstatková cena tohoto technického zhodnocení.
Nejsou-li při bezprostředním odkoupení hmotného majetku po ukončení nájemní
smlouvy nebo smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného
majetku leasingu dodrženy podmínky uvedené v § 24 odst. 4 nebo odst. 5, lze do vstupní
ceny zahrnout veškeré nájemné uhrazené nájemcem do data ukončení smlouvy, které
nebylo a úplatu u finančního leasingu, které byly uhrazeny do data ukončení
smlouvy a nebyly výdajem (nákladem) podle § 24; přitom u poplatníka, který nevede
účetnictví, lze do vstupní ceny zahrnout i zálohy na nájemné nebo zálohy na úplatu u
finančního leasingu uhrazené do data ukončení smlouvy. U nemovitého majetku, který
poplatník uvedený v § 2 pořídil úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do
obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením pronájmu zahájením
nájmu, cena podle písmene d). U nemovitého majetku, který poplatník uvedený v § 2
pořídil úplatně v době kratší než 5 let před jejich vložením do obchodního majetku nebo v
době kratší než 5 let před zahájením pronájmu zahájením nájmu, se pořizovací cena
zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení. U
movitého majetku, který poplatník uvedený v § 2 pořídil úplatně v době delší než 1 rok
před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou cena podle písmene d) s
výjimkou majetku nabytého formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci
leasingu,
b) vlastní náklady,31) je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii. Toto ustanovení se použije i
u poplatníků, kteří nevedou účetnictví. U nemovitostí nemovitých věcí, které poplatník
uvedený v § 2 pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době delší než 5 let před jejich
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vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením pronájmu,
nájmu cena podle písmene d). U nemovitostí nemovitých věcí, které poplatník uvedený
v § 2 pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době kratší než 5 let před jejich vložením do
obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu nájmu, se
vlastní náklady zvyšují o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické
zhodnocení,
hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva,29c) a to u hmotného movitého
majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele,
reprodukční pořizovací cena v ostatních případech zjištěná určená podle zvláštního
právního předpisu;1a) přitom u nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena
stanoví jako cena stavby zjištěná určená podle zvláštního právního předpisu 31b) bez
přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří kulturní památky a k ceně
uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby. U poplatníka, který
má příjmy z pronájmu nájmu podle § 9, je třeba reprodukční pořizovací cenu stanovit již
při zahájení pronájmu,
při nabytí majetku zděděním nebo darováním bezúplatně cena stanovená určená podle
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí, s výjimkou majetku
odpisovaného podle § 30 odst. 10 písm. a), pokud u poplatníků uvedených v § 2
neuplynula od nabytí doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitostí nemovitých věcí o
náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení; je-li doba od nabytí delší než 5
let, rozumí se u poplatníků uvedených v § 2 vstupní cenou cena podle písmene d),
hodnota technického zhodnocení podle § 33 odst. 1 dokončeného počínaje 1. lednem
2001 na hmotném majetku, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst.
2 písm. v) bodu 1, zvýšená o ocenění tohoto odpisovaného hmotného majetku; přitom
odpisy pro účely tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud
uplatněné účetní odpisy hmotného majetku podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 1,
přepočtená zahraniční cena (§ 23 odst. 17).

c)
d)

e)

f)

g)

Součástí vstupní ceny podle písmen a) až f) je i technické zhodnocení provedené po
uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, s výjimkou technického zhodnocení
provedeného na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vyloučeném z odpisování
(§ 27), nejpozději však v prvním roce odpisování. Pokud původní vlastník odpisovatel v
případech uvedených v § 30 odst. 10 nezapočal odpisování, je u nabyvatele vstupní cenou
hmotného majetku vstupní cena, z níž by původní vlastník odpisovatel odpisy uplatňoval.
Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z
rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti124), o poskytnuté
prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, 72) o poskytnuté granty
Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a
jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných
podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (dále jen „veřejné zdroje“),
poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prostředky
neúčtují podle zvláštního právního předpisu 20) ve prospěch výnosů (příjmů). Obdobně se
postupuje i u hmotného majetku vytvořeného vlastní činností a rovněž v případě přijatého
bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku. Do
vstupní ceny hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c) lze zahrnout i výdaje
(náklady) na vyvolanou investici, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí výdaje (náklady)
vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiné osoby nebo předaného jiné

31b)
72)

§ 13 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.
Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, ve znění pozdějších předpisů.
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osobě nebo týkající se změny majetku ve vlastnictví jiné osoby a podmiňujícího funkci nebo
užívání hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c).
(2)Za zůstatkovou cenu se pro účely tohoto zákona považuje rozdíl mezi vstupní cenou
hmotného majetku a celkovou výší odpisů stanovených podle § 26 a § 30 až 32 z tohoto
majetku, a to i tehdy, když do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů [§ 24 odst. 2 písm. a)]
zahrnul poplatník pouze poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 nebo uplatňoval v
některých zdaňovacích obdobích výdaje procentem z příjmů.
(3)Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu (dále jen „zvýšená vstupní cena“) a
zároveň u majetku odpisovaného podle § 32 i zůstatkovou cenu (dále jen „zvýšená
zůstatková cena“) příslušného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické
zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání; přitom
poplatník, který samostatně eviduje a odpisuje technické zhodnocení hmotného majetku
podle § 26 odst. 3 písm. a) nebo výdaje vymezené v § 26 odst. 3 písm. c) zvyšuje o každé
další technické zhodnocení dokončené na původním majetku vstupní cenu a zároveň u
majetku odpisovaného podle § 32 i zůstatkovou cenu již evidovaného jiného majetku v tom
zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu
způsobilého obvyklému užívání. Ustanovení předchozí věty se nepoužije u technického
zhodnocení v případech uvedených v odstavcích 1, 4 a 6, § 30a odst. 5 a u technického
zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce odpisovaného podle § 30 odst. 6
nebo u technického zhodnocení provedeného na hmotném majetku vyloučeném z
odpisování. Povinnost zvýšit vstupní cenu samostatně evidovaného a odpisovaného
technického zhodnocení o každé další technické zhodnocení dokončené na původním
majetku se nevztahuje na technické zhodnocení provedené na nemovité kulturní památce,
které se odpisuje podle § 30 odst. 6 vždy samostatně.
(4)Poplatník, který odpisoval technické zhodnocení a výdaje vymezené v § 26 odst. 3
písm. c) nebo jejich část, která není vyloučena z odpisování, související s majetkem
odkoupeným podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci leasingu,
zvýší o pořizovací cenu odkoupeného majetku vstupní (zůstatkovou) cenu již odpisovaného
jiného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je majetek odkoupen, a pokračuje v
započatém odpisování.
(5)Vstupní cenou hmotného majetku ve spoluvlastnictví je u spoluvlastníka vstupní
cena podle odstavce 1 ve výši hodnoty jeho spoluvlastnického podílu. Hodnota technického
zhodnocení provedeného na hmotném majetku ve spoluvlastnictví se u jednotlivých
spoluvlastníků určí podle jejich spoluvlastnického podílu. 52)
(6)Odpisuje-li technické zhodnocení nájemce, zvyšuje se vstupní cena (zůstatková cena)
u vlastníka odpisovatele (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu nájmu nebo zrušení
souhlasu vlastníka odpisovatele s odpisováním nájemcem, a to
a) o částku nepeněžního příjmu stanoveného podle § 23 odst. 6 písm. b), je-li technické
zhodnocení provedeno nad rámec nájemného,
b) o zůstatkovou cenu technického zhodnocení evidovanou u nájemce, je-li jím plněno
nájemné.
Provede-li nájemce technické zhodnocení nad rámec smluveného nájemného se
souhlasem vlastníka odpisovatele (pronajímatele) a neodpisuje-li je nájemce ani vlastník
odpisovatel (pronajímatel), zvyšuje se vstupní (zůstatková) cena příslušného majetku u
vlastníka odpisovatele (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu o částku nepeněžního
52)

§ 137 odst. 1 občanského zákoníku.
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příjmu podle § 23 odst. 6 písm. a). Po zvýšení vstupní (zůstatkové) ceny podle tohoto
odstavce pokračuje vlastník odpisovatel (pronajímatel) v odpisování ze zvýšené vstupní ceny
nebo ze zvýšené zůstatkové ceny. Toto ustanovení se nepoužije, pokud dochází k ukončení
nájmu z důvodu odkoupení najaté věci nájemcem, který zahrne zůstatkovou cenu jím
odpisovaného technického zhodnocení do vstupní ceny podle § 29 odst. 1 písm. a).
(7)Při zvýšení nebo snížení vstupní ceny, ke kterému dochází u již odpisovaného
majetku z jiného důvodu, než je jeho technické zhodnocení (dále jen „změněná vstupní
cena“), se odpis stanoví ze změněné vstupní (zůstatkové) ceny při zachování platné sazby
(koeficientu) podle § 31 nebo § 32.
(8)U hmotného majetku, který poplatník uvedený v § 2 pořídil v době kratší než 5 let
před jeho vložením do obchodní společnosti nebo do družstva korporace a nebyl zahrnut do
obchodního majetku, je u nabyvatele vstupní cenou, byl-li pořízen úplatně, pořizovací cena,
byl-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, jsou vstupní cenou vlastní náklady, a při nabytí
hmotného majetku zděděním nebo darováním bezúplatně, cena hmotného majetku podle
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí. Přitom u nemovitostí
nemovitých věcí lze vstupní cenu u nabyvatele zvýšit o náklady prokazatelně vynaložené na
jejich opravy a technické zhodnocení před vložením do obchodní společnosti nebo do
družstva korporace. Dnem vkladu do obchodní společnosti nebo družstva korporace se pro
účely tohoto zákona rozumí den uvedený ve smlouvě o vkladu.
(9)Vstupní cena hmotného majetku se nemění,
a) dochází-li k ocenění jmění při fúzi nebo rozdělení společnosti nebo družstva obchodní
korporace podle zvláštního právního předpisu20) v případě, kdy to vyžaduje zvláštní
právní předpis,131)
b) dojde-li k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením věci podle zvláštního
právního předpisu,52) nebo
c) jsou-li v budově vymezeny byty nebo nebytové prostory jako jednotky podle zvláštního
právního předpisu.60) jednotky.
§ 29
(1)Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí
a) pořizovací cena,31) je-li pořízen úplatně. Při odkoupení najatého majetku, u něhož
nájemce odpisoval technické zhodnocení podle § 28 odst. 3, je součástí vstupní ceny, s
výjimkou uvedenou v odstavci 4, i zůstatková cena tohoto technického zhodnocení.
Nejsou-li při bezprostředním odkoupení hmotného majetku po ukončení nájemní
smlouvy nebo smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného
majetku leasingu dodrženy podmínky uvedené v § 24 odst. 4 nebo odst. 5, lze do vstupní
ceny zahrnout veškeré nájemné uhrazené nájemcem do data ukončení smlouvy, které
nebylo a úplatu u finančního leasingu, které byly uhrazeny do data ukončení
smlouvy a nebyly výdajem (nákladem) podle § 24; přitom u poplatníka, který nevede
účetnictví, lze do vstupní ceny zahrnout i zálohy na nájemné nebo zálohy na úplatu u
finančního leasingu uhrazené do data ukončení smlouvy. U nemovitého majetku, který
poplatník uvedený v § 2 pořídil úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do
obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením pronájmu zahájením
nájmu, cena podle písmene d). U nemovitého majetku, který poplatník uvedený v § 2
pořídil úplatně v době kratší než 5 let před jejich vložením do obchodního majetku nebo v
době kratší než 5 let před zahájením pronájmu zahájením nájmu, se pořizovací cena
zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení. U
movitého majetku, který poplatník uvedený v § 2 pořídil úplatně v době delší než 1 rok
Stránka 117 z 223

před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou cena podle písmene d) s
výjimkou majetku nabytého formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci
leasingu,
vlastní náklady,31) je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii. Toto ustanovení se použije i
u poplatníků, kteří nevedou účetnictví. U nemovitostí nemovitých věcí, které poplatník
uvedený v § 2 pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době delší než 5 let před jejich
vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením pronájmu,
nájmu cena podle písmene d). U nemovitostí nemovitých věcí, které poplatník uvedený
v § 2 pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době kratší než 5 let před jejich vložením do
obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu nájmu, se
vlastní náklady zvyšují o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické
zhodnocení,
hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva,29c) a to u hmotného movitého
majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele,
reprodukční pořizovací cena v ostatních případech zjištěná určená podle zvláštního
právního předpisu;1a) přitom u nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena
stanoví jako cena stavby zjištěná určená podle zvláštního právního předpisu 31b) bez
přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří kulturní památky a k ceně
uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby. U poplatníka, který
má příjmy z pronájmu nájmu podle § 9, je třeba reprodukční pořizovací cenu stanovit již
při zahájení pronájmu,
při nabytí majetku zděděním nebo darováním bezúplatně cena stanovená určená podle
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí, s výjimkou majetku
odpisovaného podle § 30 odst. 10 písm. a), pokud u poplatníků uvedených v § 2
neuplynula od nabytí doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitostí nemovitých věcí o
náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení; je-li doba od nabytí delší než 5
let, rozumí se u poplatníků uvedených v § 2 vstupní cenou cena podle písmene d),
hodnota technického zhodnocení podle § 33 odst. 1 dokončeného počínaje 1. lednem
2001 na hmotném majetku, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst.
2 písm. v) bodu 1, zvýšená o ocenění tohoto odpisovaného hmotného majetku; přitom
odpisy pro účely tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud
uplatněné účetní odpisy hmotného majetku podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 1,
přepočtená zahraniční cena (§ 23 odst. 17).

b)

c)
d)

e)

f)

g)

Součástí vstupní ceny podle písmen a) až f) je i technické zhodnocení provedené po
uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, s výjimkou technického zhodnocení
provedeného na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vyloučeném z odpisování
(§ 27), nejpozději však v prvním roce odpisování. Pokud původní vlastník odpisovatel v
případech uvedených v § 30 odst. 10 nezapočal odpisování, je u nabyvatele vstupní cenou
hmotného majetku vstupní cena, z níž by původní vlastník odpisovatel odpisy uplatňoval.
Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z
rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti124), o poskytnuté
prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, 72) o poskytnuté granty
Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a
jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných
podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (dále jen „veřejné zdroje“),
poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prostředky
neúčtují podle zvláštního právního předpisu 20) ve prospěch výnosů (příjmů). Obdobně se
31b)
72)

§ 13 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.
Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, ve znění pozdějších předpisů.
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postupuje i u hmotného majetku vytvořeného vlastní činností a rovněž v případě přijatého
bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku. Do
vstupní ceny hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c) lze zahrnout i výdaje
(náklady) na vyvolanou investici, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí výdaje (náklady)
vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiné osoby nebo předaného jiné
osobě nebo týkající se změny majetku ve vlastnictví jiné osoby a podmiňujícího funkci nebo
užívání hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c).
(2)Za zůstatkovou cenu se pro účely tohoto zákona považuje rozdíl mezi vstupní cenou
hmotného majetku a celkovou výší odpisů stanovených podle § 26 a § 30 až 32 z tohoto
majetku, a to i tehdy, když do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů [§ 24 odst. 2 písm. a)]
zahrnul poplatník pouze poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 nebo uplatňoval v
některých zdaňovacích obdobích výdaje procentem z příjmů.
(3)Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu (dále jen „zvýšená vstupní cena“) a
zároveň u majetku odpisovaného podle § 32 i zůstatkovou cenu (dále jen „zvýšená
zůstatková cena“) příslušného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické
zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání; přitom
poplatník, který samostatně eviduje a odpisuje technické zhodnocení hmotného majetku
podle § 26 odst. 3 písm. a) nebo výdaje vymezené v § 26 odst. 3 písm. c) zvyšuje o každé
další technické zhodnocení dokončené na původním majetku vstupní cenu a zároveň u
majetku odpisovaného podle § 32 i zůstatkovou cenu již evidovaného jiného majetku v tom
zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu
způsobilého obvyklému užívání. Ustanovení předchozí věty se nepoužije u technického
zhodnocení v případech uvedených v odstavcích 1, 4 a 6, § 30a odst. 5 a u technického
zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce odpisovaného podle § 30 odst. 6
nebo u technického zhodnocení provedeného na hmotném majetku vyloučeném z
odpisování. Povinnost zvýšit vstupní cenu samostatně evidovaného a odpisovaného
technického zhodnocení o každé další technické zhodnocení dokončené na původním
majetku se nevztahuje na technické zhodnocení provedené na nemovité kulturní památce,
které se odpisuje podle § 30 odst. 6 vždy samostatně.
(4)Poplatník, který odpisoval technické zhodnocení a výdaje vymezené v § 26 odst. 3
písm. c) nebo jejich část, která není vyloučena z odpisování, související s majetkem
odkoupeným podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci leasingu,
zvýší o pořizovací cenu odkoupeného majetku vstupní (zůstatkovou) cenu již odpisovaného
jiného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je majetek odkoupen, a pokračuje v
započatém odpisování.
(5)Vstupní cenou hmotného majetku ve spoluvlastnictví je u spoluvlastníka vstupní
cena podle odstavce 1 ve výši hodnoty jeho spoluvlastnického podílu. Hodnota technického
zhodnocení provedeného na hmotném majetku ve spoluvlastnictví se u jednotlivých
spoluvlastníků určí podle jejich spoluvlastnického podílu. 52)
(6)Odpisuje-li technické zhodnocení nájemce, zvyšuje se vstupní cena (zůstatková cena)
u vlastníka odpisovatele (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu nájmu nebo zrušení
souhlasu vlastníka odpisovatele s odpisováním nájemcem, a to
b) o částku nepeněžního příjmu stanoveného podle § 23 odst. 6 písm. b), je-li technické
zhodnocení provedeno nad rámec nájemného,
c) o zůstatkovou cenu technického zhodnocení evidovanou u nájemce, je-li jím plněno
nájemné.
52)

§ 137 odst. 1 občanského zákoníku.
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Provede-li nájemce technické zhodnocení nad rámec smluveného nájemného se
souhlasem vlastníka odpisovatele (pronajímatele) a neodpisuje-li je nájemce ani vlastník
odpisovatel (pronajímatel), zvyšuje se vstupní (zůstatková) cena příslušného majetku u
vlastníka odpisovatele (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu o částku nepeněžního
příjmu podle § 23 odst. 6 písm. a). Po zvýšení vstupní (zůstatkové) ceny podle tohoto
odstavce pokračuje vlastník odpisovatel (pronajímatel) v odpisování ze zvýšené vstupní ceny
nebo ze zvýšené zůstatkové ceny. Toto ustanovení se nepoužije, pokud dochází k ukončení
nájmu z důvodu odkoupení najaté věci nájemcem, který zahrne zůstatkovou cenu jím
odpisovaného technického zhodnocení do vstupní ceny podle § 29 odst. 1 písm. a).
(7)Při zvýšení nebo snížení vstupní ceny, ke kterému dochází u již odpisovaného
majetku z jiného důvodu, než je jeho technické zhodnocení (dále jen „změněná vstupní
cena“), se odpis stanoví ze změněné vstupní (zůstatkové) ceny při zachování platné sazby
(koeficientu) podle § 31 nebo § 32.
(8)U hmotného majetku, který poplatník uvedený v § 2 pořídil v době kratší než 5 let
před jeho vložením do obchodní společnosti nebo do družstva korporace a nebyl zahrnut do
obchodního majetku, je u nabyvatele vstupní cenou, byl-li pořízen úplatně, pořizovací cena,
byl-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, jsou vstupní cenou vlastní náklady, a při nabytí
hmotného majetku zděděním nebo darováním bezúplatně, cena hmotného majetku podle
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí. Přitom u nemovitostí
nemovitých věcí lze vstupní cenu u nabyvatele zvýšit o náklady prokazatelně vynaložené na
jejich opravy a technické zhodnocení před vložením do obchodní společnosti nebo do
družstva korporace. Dnem vkladu do obchodní společnosti nebo družstva korporace se pro
účely tohoto zákona rozumí den uvedený ve smlouvě o vkladu.
(9)Vstupní cena hmotného majetku se nemění,
a) dochází-li k ocenění jmění při fúzi nebo rozdělení společnosti nebo družstva obchodní
korporace podle zvláštního právního předpisu20) v případě, kdy to vyžaduje zvláštní
právní předpis,131)
b) dojde-li k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením věci podle zvláštního
právního předpisu,52) nebo
c) jsou-li v budově vymezeny byty nebo nebytové prostory jako jednotky podle zvláštního
právního předpisu.60) jednotky.
§ 30a
Mimořádné odpisy
(1)Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu
pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním
vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
(2)Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu
pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním
vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních
12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za
dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 %
vstupní ceny hmotného majetku.
(3)Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník
má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly
splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu
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zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.
Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(4)Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u
hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.
(5)Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2
nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové
skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno,
a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.
§ 30b
Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření
(1)Hmotný majetek označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10,
31.20 nebo 32.10 v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12
a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro
výrobu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240
měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.
(2)Odpisy podle odstavce 1 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má
povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly
splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu
zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.
Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(3)Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavce 1 zvyšuje
jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní
ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo
technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu
odpisování stanovenou v odstavci 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.
§ 31
(1) Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám
přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:
a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) až d)
+---------+---------------+------------------+---------------+
|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech | pro zvýšenou |
|skupina |
odpisování |
odpisování
| vstupní cenu |
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
1
|
20
|
40
|
33,3
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
2
|
11
|
22,25
|
20
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
3
|
5,5
|
10,5
|
10
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
4
|
2,15
|
5,15
|
5,0
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
5
|
1,4
|
3,4
|
3,4
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
6
|
1,02
|
2,02
|
2,
|
+---------+---------------+------------------+---------------+

b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %
+---------+---------------+------------------+---------------+
|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech | pro zvýšenou |
|skupina |
odpisování |
odpisování
| vstupní cenu |
+---------+---------------+------------------+---------------+
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|
1
|
40
|
30
|
33,3
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
2
|
31
|
17,25
|
20
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
3
|
24,4
|
8,4
|
10,
|
+---------+---------------+------------------+---------------+

c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %
+---------+---------------+------------------+---------------+
|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech | pro zvýšenou |
|skupina |
odpisování |
odpisování
| vstupní cenu |
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
1
|
35
|
32,5
|
33,3
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
2
|
26
|
18,5
|
20
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
3
|
19
|
9
|
10,
|
+---------+---------------+------------------+---------------+

d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %
+---------+---------------+------------------+---------------+
|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech | pro zvýšenou |
|skupina |
odpisování |
odpisování
| vstupní cenu |
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
1
|
30
|
35
|
33,3
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
2
|
21
|
19,75
|
20
|
+---------+---------------+------------------+---------------+
|
3
|
15,4
|
9,4
|
10.
|
+---------+---------------+------------------+---------------+

(2)Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) může použít poplatník s
převážně zemědělskou a lesní výrobou,7) který je prvním vlastníkem odpisovatelem stroje
pro zemědělství a lesnictví, označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3 v
klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3. Za poplatníka s převážně
zemědělskou a lesní výrobou se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, u něhož příjmy
z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových
příjmů; přitom u poplatníka, jemuž vznikla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího
období, je rozhodný poměr skutečně dosažených příjmů.
(3)Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. c) může použít poplatník, který
je prvním vlastníkem odpisovatelem zařízení pro čištění a úpravu vod označeného ve
Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1 v klasifikaci produkce CZ-CPA
označeného kódem 28.29.12 využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace
stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem99) do podtřídy 125113, pro
třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29
Standardní klasifikace produkce 28, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny ve
skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce specifikované ve třídě CZ-CPA
38.32.
(4)Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. d) může použít poplatník, který
je prvním vlastníkem odpisovatelem hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v
odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v odstavcích 2, 3 a
5.
(5)Roční odpisovou sazbu podle odstavce 1 písm. b) až d) nelze uplatnit u letadel,
pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základě vydané
koncese a provozovateli leteckých škol, u motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou
využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli taxislužby na základě
vydané koncese a provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily v
provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní a pohřební podle zvláštního právního
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předpisu, 78) hmotného majetku označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7
(přístroje pro domácnost, jinde neuvedené) a 35.12 (rekreační a sportovní čluny) v
klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 27.5 (spotřebiče převážně pro
domácnost) a kódem 30.12 (rekreační a sportovní čluny).
(6)Za prvního vlastníka odpisovatele hmotného movitého majetku se pro účely tohoto
zákona považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který
dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího vlastníka byl zbožím. Za prvního
vlastníka odpisovatele hmotného movitého majetku se považuje i poplatník, který tento
majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.
(7)Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací
období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.
Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální sazby
uvedené v odstavci 1. Sazby nižší než maximální sazby uvedené v odstavci 1 nemůže použít
poplatník uvedený v § 2, který uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a je
povinen vést odpisy pouze evidenčně podle § 26 odst. 8 anebo používá hmotný majetek
pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu
zahrnuje poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6.
(8)Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví
odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené
vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.
(9)Odpisy stanovené podle odstavců 7 a 8 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
§ 32
(1)Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny
tyto koeficienty pro zrychlené odpisování:
+---------------------------------------------------------------+
|
Koeficient pro zrychlené odpisování
|
+---------+---------------+------------------+------------------+
|Odpisová | v prvním roce | v dalších letech |
pro zvýšenou
|
|skupina |
odpisování |
odpisování
| zůstatkovou cenu |
+---------+---------------+------------------+------------------+
|
1
|
3
|
4
|
3
|
+---------+---------------+------------------+------------------+
|
2
|
5
|
6
|
5
|
+---------+---------------+------------------+------------------+
|
3
|
10
|
11
|
10
|
+---------+---------------+------------------+------------------+
|
4
|
20
|
21
|
20
|
+---------+---------------+------------------+------------------+
|
5
|
30
|
31
|
30
|
+---------+---------------+------------------+------------------+
|
6
|
50
|
51
|
50.
|
+---------+---------------+------------------+------------------+

(2)Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku
a) v prvním roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro
zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování; přitom poplatník, který je
prvním vlastníkem odpisovatelem, může tento odpis zvýšit o

78)

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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1.

20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného ve Standardní
klasifikaci produkce kódem 29.3 v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného
kódem 28.3, a to jen u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou,7)
2. 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod označeného ve Standardní
klasifikaci produkce kódem 29.24.1 v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného
kódem 28.29.12 využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních
děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem99) do podtřídy 125113, pro třídicí a
úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29
Standardní klasifikace produkce 28, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné
suroviny ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce specifikované
ve třídě CZ-CPA 38.32,
3. 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových
skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v bodech 1 a 2 a v § 31
odst. 5,
b) v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu
mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již
odpisován.
(3)Při zrychleném odpisování majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení se
odpisy stanoví
a) v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku
a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou
cenu,
b) v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a
rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou
zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny.
(4)Při zkrácení doby odpisování podle § 30 odst. 1 u již odpisovaného hmotného
majetku, kdy rozdíl mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let,
po které byl již hmotný majetek odpisován, je menší než 2, se pro stanovení ročního odpisu
použije vždy rozdíl mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po
které byl již hmotný majetek odpisován, ve výši 2; přitom do počtu let se zahrnují pouze
celá zdaňovací období podle § 17a 21a.
(5)Odpisy stanovené podle odstavců 2 až 4 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
§ 32a
Odpisy nehmotného majetku
(1)Pro účely tohoto zákona se odpisují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný
majetek vymezený zvláštním právním předpisem20) (dále jen „nehmotný majetek“), pokud
a) byl
1. nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva,
přeměnou,131) člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou,
darováním nebo zděděním, nebo
2. vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému
poskytování a
b) vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a
c) doba použitelnosti je delší než jeden rok; přitom dobou použitelnosti se rozumí doba, po
kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost
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nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a
řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.
(2)Za nehmotný majetek se pro účely tohoto zákona nepovažuje kladný nebo záporný
rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační
složku,70) obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a
závazků dluhů v rámci přeměn společností obchodních korporací, a souhrnem jeho
individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky dluhy (goodwill), a
dále povolenka na emise nebo preferenční limit 117), kterým je zejména individuální
referenční množství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových
práv podle zvláštního právního předpisu117).
(3) Nehmotný majetek může kromě vlastníka odpisovatele odpisovat poplatník, který k
němu nabyl právo užívání za úplatu.
(4)U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se
roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních
případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to audiovizuální
dílo 106) 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací
výdaje 60 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců. U nehmotného majetku, nabytého
vkladem nebo přeměnou,131) pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním
vlastníkem odpisovatelem za podmínky, že vkladatelem, zanikající nebo rozdělovanou
obchodní společností nebo družstvem korporací mohly být odpisy u tohoto nehmotného
majetku uplatňovány. U nehmotného majetku vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst.
3 a § 17 odst. 4 může nabyvatel uplatnit v úhrnu odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše
úhrady prokázané vkladatelem.
(5)Odpisy podle odstavce 4 se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím
měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování; přitom poplatník, který má
právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost
stanovit odpisy s přesností na dny. Při zahájení (ukončení) odpisování v průběhu
zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období v
závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny
nahoru.
(6)Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku; přitom za
technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo
použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu
nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší
částku 40 000 Kč. Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující
stanovenou částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj
(náklad) podle § 24. Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené
vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo
technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu
odpisování stanovenou v odstavci 4, nejméně však
a) audiovizuální díla po dobu 9 měsíců,
b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,

117)

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící.
106)
§ 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o
změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
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c) nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby sjednané
smlouvou,
d) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců.
Dojde-li po ukončení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku20) s
pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, jehož účetní odpisy byly uplatňovány jako výdaj
(náklad) podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 2, ke zvýšení pořizovací ceny na částku převyšující
60 000 Kč, odpisuje se tento nehmotný majetek ze vstupní ceny při splnění podmínek
uvedených v odstavci 1 jako nově pořízený nehmotný majetek; přitom odpisy pro účely
tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy.
Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou zvýší poplatník o
hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku
ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v
němž bylo právo užívání prodlouženo, a to rovnoměrně bez přerušení do konce doby nově
sjednaného práva užívání.
(7)Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro nehmotný majetek obdobně
ustanovení pro hmotný majetek.
§ 32b
Nájem podniku
(1)Nájemce, který má najatý podnik nebo část podniku, tvořící samostatnou organizační
složku podle zvláštního právního předpisu70) (dále jen „najatý podnik“), na základě smlouvy
o nájmu podniku a současně má písemný souhlas pronajímatele k odpisování, použije při
uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku přiměřeně ustanovení tohoto
zákona o odpisování při zajištění závazku převodem práva.
(2)Převyšují-li v případě podle odstavce 1 odpisy podle zvláštního právního předpisu20)
uplatněné nájemcem nájemné, je nájemce povinen zvýšit základ daně o rozdíl mezi odpisy
podle zvláštního právního předpisu20) a nájemným, není-li o tomto rozdílu účtováno do
výnosů. Nájemné se pro účely zjištění tohoto rozdílu sníží o část určenou k úhradě jiného
závazku vůči pronajímateli najatého podniku než závazku z titulu nájemného, přičemž za
úhradu závazku se nepovažuje účtování nájemného na vrub příslušného účtu dlouhodobého
závazku.
(3)Nehradí-li nájemce pronajímateli najatého podniku hodnotu pohledávky nebo její
část, která přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu 70) na základě smlouvy o
nájmu podniku, je nájemce povinen zvýšit o hodnotu převáděné pohledávky nebo její části
základ daně, pokud nebude tato hodnota pohledávky nebo její část zaúčtovaná u nájemce
podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů.
(4)Nehradí-li pronajímatel nájemci závazek nebo jeho část zachycený na rozvahových
účtech, který přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu 70) na základě
smlouvy o nájmu podniku, je pronajímatel povinen zvýšit o hodnotu převáděného závazku
nebo jeho části základ daně, pokud nebude hodnota závazku nebo jeho část u pronajímatele
zaúčtována podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů. Toto se nevztahuje na
závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále
na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení,
zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen.
(5)Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí pouze u poplatníků, kteří vedou účetnictví.
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§ 32b
Pacht obchodního závodu
(1)Pachtýř obchodního závodu, který má písemný souhlas propachtovatele
k odpisování, postupuje při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného
majetku obdobně podle ustanovení o odpisování při zajištění dluhu převodem práva.
(2)Při pachtu obchodního závodu se zvyšuje výsledek hospodaření u
a) pachtýře o
1. rozdíl mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a
pachtovným,
2. výši pohledávky, která na něj přechází na základě smlouvy o pachtu
obchodního závodu, a to ve výši v jaké ji neuhradil propachtovateli,
b) propachtovatele o částku ve výši dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který
přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši
v jaké ho neuhradil pachtýři.
(3)Zvyšování výsledku hospodaření podle odstavce 2 se netýká
a)
b)
c)
d)
e)

částky, která byla zaúčtována ve prospěch příjmů,
dluhu ze smluvní pokuty,
dluhu z úroku z prodlení,
dluhu z jiné sankce ze závazkového vztahu,
dluhu, na jehož základě vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a
udržení zdanitelných příjmů, který byl zaplacen.

(4)Při výpočtu rozdílu mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího
účetnictví a pachtovným se pachtovné sníží o část určenou k úhradě jiného dluhu vůči
propachtovateli; za úhradu jiného dluhu se nepovažuje účtování pachtovného na vrub
příslušného účtu dlouhodobého závazku.
§ 32c
Nepeněžité vklady ze zahraničí
(5)Při nabytí hmotného majetku a nehmotného majetku, který nebyl součástí stálé
provozovny na území České republiky, vkladem od poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo
v § 17 odst. 4 pokračuje obchodní společnost nebo družstvo korporace nebo stálá
provozovna poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky v odpisování
tohoto hmotného majetku a nehmotného majetku z přepočtené zahraniční ceny stanovené
podle § 23 odst. 17, ze které poplatník uvedený v § 17 odst. 4 uplatňoval odpisy nebo
odčitatelné zahraniční položky obdobného charakteru v zahraničí; přitom
b) hmotný majetek zatřídí do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a
odpisuje rovnoměrně příslušnou sazbou stanovenou v § 31 ve sloupci označeném slovy
„v dalších letech odpisování“,
c) nehmotný majetek odpisuje po zbývající počet měsíců stanovených v § 32a.
(6)Odpisy v České republice lze uplatnit v úhrnu do výše rozdílu mezi přepočtenou
zahraniční cenou a odpisy nebo odčitatelnými zahraničními položkami obdobného
charakteru, uplatněnými vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními předpisy
příslušného státu.
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(7)Byl-li vkládaný hmotný majetek a nehmotný majetek odpisován vkladatelem v době
vkladu již po dobu, která je v § 30 odst. 1 uvedena jako minimální doba odpisování, lze
rozdíl mezi přepočtenou zahraniční cenou a odpisy nebo odčitatelnými položkami
obdobného charakteru, uplatněnými vkladatelem v zahraničí, uplatnit u nabyvatele jako
výdaj (náklad) ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, ve
kterém byl tento majetek nabyt.
(8)U hmotného majetku a nehmotného majetku, který lze podle tohoto zákona
odpisovat, avšak z něhož v zahraničí nebylo možné u vkladatele odpisy nebo odčitatelné
položky obdobného charakteru zahraniční položky obdobného charakteru jako odpisy
nebylo možné u vkladatele uplatňovat, lze u nabyvatele odpisovat ze vstupní ceny podle §
29 odst. 1 písm. g).
§ 32d
U hmotného majetku a nehmotného majetku, který byl přemístěn ze zahraničí do stálé
provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na území České republiky
a který byl tímto poplatníkem odpisován v zahraničí, odpisuje poplatník tento majetek
obdobně jako nabyvatel majetku podle § 32c.
§ 33
(1)Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na
dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy,32) rekonstrukce a modernizace majetku,
pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000
Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím
1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující
stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad)
podle § 24 odst. 2 písm. zb).
(2)Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za
následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
(3)Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo
použitelnosti majetku.
(4)Technickým zhodnocením jsou také výdaje podle odstavce 1, pokud je hradí budoucí
nájemce na cizím hmotném majetku v průběhu jeho pořizování za podmínky, že se stane
nájemcem tohoto hmotného majetku nebo jeho části, a vlastník tohoto hmotného majetku
nezahrne výdaje vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny.
(5)Ustanovení odstavce 1 se použije i na technické zhodnocení, podává-li se daňové
přiznání za jiné období, než je zdaňovací období vymezené tímto zákonem.
§ 33a
Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením
(1) Poplatník, který bude provádět, provádí nebo provedl zásah do majetku, může
požádat příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení39i), zda je tento
zásah do majetku technickým zhodnocením podle § 32a odst. 6 a § 33.
(2)V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení zásahu do majetku podle
odstavce 1 poplatník uvede
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a) jméno, příjmení, bydliště a místo podnikání sídlo podnikatele, je-li poplatník fyzickou
osobou, nebo název, právní formu a sídlo, je-li poplatník právnickou osobou, a daňové
identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
b) název, popis nebo číselné označení majetku, do něhož bude, je nebo bylo zasahováno
(dále jen „posuzovaný majetek“), datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání,
jeho ocenění a údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování,
c) u posuzovaného majetku, který tvoří soubor movitých věcí, rovněž jednotlivé části
souboru věcně a v hodnotovém vyjádření; pokud k tomuto souboru movitých věcí byla
přiřazena další věc nebo naopak byla vyřazena, datum přiřazení nebo vyřazení této věci,
d) popis stavu posuzovaného majetku při pořízení a před zahájením zásahu, popis
současného využití majetku a využití majetku po provedení zásahu,
e) výdaje (náklady), u kterých má poplatník pochybnosti včetně zdůvodnění těchto
pochybností,
f) popis prací, které budou, jsou nebo byly vykonány v rámci zásahu do posuzovaného
majetku,
g) předpokládaný rozpočet zásahu do majetku nebo v případě ukončení zásahu do
posuzovaného majetku souhrn skutečně vynaložených výdajů (nákladů),
h) zdaňovací období, kterého se má rozhodnutí o závazném posouzení zásahu do majetku
podle odstavce 1 týkat,
i) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení zásahu do majetku podle odstavce 1.
(3)Poplatník spolu s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení
zásahu do majetku podle odstavce 1 je povinen předložit
a) doklad o vlastnictví posuzovaného majetku, v případě zásahu do posuzovaného majetku v
nájmu i souhlas vlastníka posuzovaného majetku, popřípadě pronajímatele s
předpokládanými zásahy,
b) dokumentaci v rozsahu umožňujícím posouzení, zda je zásah do posuzovaného majetku
technickým zhodnocením podle § 32a odst. 6 a § 33, v případě zásahu do nemovitosti
nemovité věci stavební dokumentaci zachycující změny v nemovitosti.
§ 34
Položky odčitatelné od základu daně
(1)Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za
předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích
následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. U poplatníka,
který je společníkem veřejné obchodní společnosti, se daňová ztráta upraví o část základu
daně nebo část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; přitom tato část základu daně
nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle
společenské smlouvy, jinak rovným dílem.9b) U poplatníka, který je komplementářem
komanditní společnosti, se daňová ztráta upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty
komanditní společnosti určené ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta
komanditní společnosti podle zvláštního právního předpisu.9c) Poprvé lze tohoto ustanovení
použít u daňové ztráty vzniklé za zdaňovací období roku 1993. U akciové společnosti, u níž
došlo k přeměně z investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt, 19d) lze odečíst daňovou
ztrátu, která vznikla a byla vyměřena investičnímu fondu počínaje zdaňovacím obdobím
1996. U poplatníka uvedeného v § 2 lze od základu daně odečíst ztrátu vzniklou za
předchozí zdaňovací období nebo jeho část podle § 5 a uvedenou v daňovém přiznání,
19d)

§ 35i zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.
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nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, ve
kterém byla v daňovém přiznání uvedena.
(2)Pro stanovení daňové ztráty, kterou lze podle odstavce 1 odečíst, platí ustanovení §
23 až 33 a § 38n. U komanditní společnosti se daňová ztráta snižuje o částku připadající
komplementářům.9c)
(3)Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na obecně prospěšné společnosti, s
výjimkou obecně prospěšných společností, které jsou vysokou školou nebo poskytovateli
zdravotních služeb.
(4)Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje.
(5)Odpočet na podporu výzkumu a vývoje, který nebylo možné odečíst z důvodů
nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze odečíst nejpozději ve třetím období
následujícím po období, ve kterém vznikl.
§ 34a
Výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
(1)Odpočet na podporu výzkumu a vývoje činí součet
a) 100 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje
zahrnovaných do odpočtu, které nepřevyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době
na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, a
b) 110 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje
zahrnovaných do odpočtu, které převyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na
realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu.
(2)Rozhodnou dobou se pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje rozumí doba,
která
a) končí dnem předcházejícím dni, ve kterém začíná období, a
b) je stejně dlouhá jako období.
(3) Obdobím se pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje rozumí
a) zdaňovací období, nebo
b) období, za které se podává daňové přiznání.
§ 34b
Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu
(1)Výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu se rozumí
výdaje (náklady), které
a) poplatník vynaložil při realizaci projektu výzkumu a vývoje na
1. experimentální či teoretické práce,
2. projekční a konstrukční práce,
3. výpočty,
4. návrhy technologií,
5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací
projektu výzkumu a vývoje, nebo
5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související
s realizací projektu výzkumu a vývoje,
6. na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje,
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b) jsou výdaji (náklady) na dosažení zajištění a udržení příjmů a
c) jsou evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů).
(2)Výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu nejsou
a) výdaje (náklady), na něž byla byť jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů,
b) výdaje (náklady) na služby, s výjimkou výdajů (nákladů) na
1. služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízené od
veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně upravujícím
podporu výzkumu a vývoje pro účely poskytování podpory, a to v podobě činností
uvedených v odstavci 1 písm. a),
2. certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje,
3.2. nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného movitého
majetku, které úplatu u finančního leasingu hmotného movitého majetku, která
souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje,
c) licenční poplatky,
d) výdaje (náklady) na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob s
výjimkou těch, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízeny
od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně upravujícím
podporu výzkumu a vývoje pro účely poskytování podpory.
(3)Pokud výdaje (náklady) podle odstavce 1 souvisejí s realizací projektů výzkumu a
vývoje pouze zčásti, zahrnují se do výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných
do odpočtu pouze jejich poměrné části.
§ 34c
Projekt výzkumu a vývoje
(1)Projektem výzkumu a vývoje se rozumí dokument, ve kterém poplatník před
zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji
podle zákona upravujícího podporu výzkumu a vývoje a který obsahuje
a) základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou
1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů
právnických osob,
2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa podnikání sídla podnikatele a
adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických
osob,
3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
b) dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu,
c) cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho
ukončení,
d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje
(náklady) v jednotlivých letech řešení projektu,
e) jméno, popřípadě jména, a příjmení jména všech osob, které budou odborně zajišťovat
řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k
poplatníkovi,
f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků,
g) den a místo schválení projektu,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a
vývoje.

Stránka 131 z 223

(2)Projekt výzkumu a vývoje musí být schválen poplatníkem před zahájením jeho
řešení.
(3)Odpovědná osoba za projekt výzkumu a vývoje odpovídá za splnění podmínek
daných tímto zákonem pro projekt výzkumu a vývoje. Odpovědnou osobou je u poplatníka
daně z příjmů
a) fyzických osob tento poplatník,
b) právnických osob jeho statutární orgán nebo člen tohoto orgánu.
§ 34d
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních společností
(1)U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, lze odpočet na
podporu výzkumu a vývoje zvýšit i o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
zjištěného za veřejnou obchodní společnost určenou ve stejném poměru, v jakém je
rozdělován zisk nebo ztráta podle společenské smlouvy, nebo rovným dílem.
(2)Odpočet na podporu výzkumu a vývoje zjištěný za komanditní společnost se
rozděluje na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, v jakém se
rozděluje zisk nebo ztráta. U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti,
lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit o část odpočtu na podporu výzkumu a
vývoje určenou ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní
společnosti.
§ 34d
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností
(1)U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, lze odpočet na
podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a
vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné
obchodní společnosti.
(2)U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, lze odpočet na
podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a
vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku
komanditní společnosti.
§ 35a
(1)Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního
právního předpisu, 67) který pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání a zaregistroval se podle
zvláštního právního předpisu 41) je registrován jako poplatník k dani z příjmů, může,
splnil-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky
stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, a to,
a) jde-li o poplatníka daně z příjmů právnických osob, ve výši součinu sazby daně podle §
21 odst. 1 a základu daně podle § 20 odst. 1, sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst.
8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 1
převyšují s nimi související výdaje (náklady),
67)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních
pobídkách).
41)
§ 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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b) jde-li o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, ve výši daně vypočtené podle § 16 z
dílčího základu daně (§ 7).
Výše slevy na dani se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost. 34d)
(2)Zvláštními podmínkami, za kterých lze uplatnit slevu na dani podle odstavce 1, jsou
a) poplatník uplatní při stanovení základu daně v nejvyšší možné míře
1. všechny odpisy podle § 26 až 33; v období uplatňování slevy nelze odpisování
přerušit (§ 26 odst. 8), způsob odpisování podle tohoto zákona stanoví poplatník,
2. opravné položky k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu22a),
3. položky odčitatelné od základu daně podle § 34 v nejbližším zdaňovacím období, za
které bude vykázán základ daně,
b) poplatník bude u dlouhodobého hmotného majetku,20) s výjimkou nemovitostí
nemovitých věcí, pořízeného v rámci investiční akce posuzované pro účely poskytnutí
veřejné podpory, prvním vlastníkem na území České republiky; toto se nevztahuje na
majetek nabytý v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zvláštního právního
předpisu19a),
c) poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, nebude zrušen,
nebude vůči němu zahájeno insolvenční řízení, nesloučí se s jiným subjektem, nebo
nepřevezme jmění obchodní společnosti, jenž bude zrušena bez likvidace (převod jmění
na společníka), 69) nebo v případě fyzické osoby neukončí nebo nepřeruší podnikatelskou
činnost,
d) poplatník nezvýší základ pro výpočet slevy na dani obchodními operacemi ve vztazích s
osobami uvedenými v ustanovení § 23 odst. 7 způsobem, který neodpovídá
ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, nebo převodem majetku nebo jeho
části výše uvedených osob, který u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo
zvýšení daňové ztráty,
e) poplatník pořídí a eviduje v majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek20) nejméně
v částkách uvedených ve všeobecných podmínkách pro investiční akci podle zákona
upravujícího investiční pobídky,
f) poplatník, kterému bylo poskytnuto podle zvláštního právního předpisu67) více příslibů
investičních pobídek pro stejný typ investiční akce vymezený v zákoně upravujícím
investiční pobídky, může uplatnit slevu na dani za zdaňovací období pouze podle jednoho
z těchto příslibů. Uplatní-li slevu na dani podle později poskytnutého příslibu, nemůže za
všechna následující zdaňovací období uplatnit slevu na dani podle dříve vydaných
příslibů pro stejný typ investiční akce vymezený v zákoně upravujícím investiční
pobídky.
(3)Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu deseti po sobě bezprostředně
následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze slevu
na dani uplatnit, je zdaňovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky podle
zvláštního právního předpisu67) a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, nejpozději
však zdaňovací období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu
investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu.
(4)Sleva na dani nesmí v jednotlivých zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné
podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně
vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu překročit
34d)
69)

§ 46 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla).
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maximální výši veřejné podpory stanovenou rozhodnutím podle zákona upravujícího
investiční pobídky.
(5)Částka slevy na dani se zaokrouhluje na celé Kč dolů.
(6)Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v odstavci 2, s výjimkou
podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a), nebo některou ze všeobecných podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a
poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání28b) za všechna zdaňovací období, ve
kterých slevu uplatnil. Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě
rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi
spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na
slevu podle věty první nezaniká. Nedodrží-li poplatník podmínku uvedenou v odstavci 2
písm. a), nárok na slevu za zdaňovací období, ve kterém tato podmínka nebyla dodržena, se
snižuje o částku ve výši součinu sazby daně podle § 21 odst. 1 a té části změny základu daně
po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34, která vznikla porušením podmínky podle
odstavce 2 písm. a), a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna
zdaňovací období, ve kterých podmínku nedodržel. Sleva na dani nemůže dosáhnout
záporných hodnot.
§ 35b
(1)Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního
právního předpisu a na kterého se nevztahuje ustanovení § 35a, může, splnil-li všeobecné
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto
zákonem, uplatnit slevu na dani, která se vypočte podle vzorce S1 minus S2, přičemž
a) S1 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za zdaňovací období, za které bude
sleva uplatněna; tato částka se nezvyšuje, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová
povinnost34d),
b) S2 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za jedno ze dvou zdaňovacích
období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit
poprvé, a to ta částka daně, která je vyšší; tato částka bude upravena o hodnoty
jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým
úřadem, a to počínaje indexem vztahujícím se ke zdaňovacímu období, za které byla tato
částka vypočtena; tato částka se nesnižuje, je-li za příslušné zdaňovací období dodatečně
vyměřena nižší daňová povinnost34d).
(2)Částka daně pro účely odstavce 1 je
a) u poplatníka daně z příjmů právnických osob rovna částce vypočtené sazbou daně podle §
21 odst. 1 ze základu daně podle § 20 odst. 1 sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst.
8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 1
převyšují s nimi související výdaje (náklady),
b) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob rovna částce vypočtené podle § 16 z dílčího
základu daně podle § 7.
(3)Pokud ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které lze
slevu uplatnit poprvé, vykázal poplatník daňovou ztrátu nebo mu daňová povinnost
nevznikla, sleva na dani se vypočte podle odstavce 1 písm. a).
(4) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu deseti po sobě bezprostředně
následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze slevu
na dani uplatnit, je zdaňovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky podle
zvláštního právního předpisu67) a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, nejpozději
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však zdaňovací období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu
investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu.
(5)Sleva na dani nesmí v jednotlivých zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné
podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně
vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu překročit
maximální výši veřejné podpory stanovenou rozhodnutím podle zákona upravujícího
investiční pobídky.
(6)Ustanovení § 35a odst. 2 a 5 platí obdobně.
(7)Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v § 35a odst. 2, s výjimkou
podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a), nebo některou ze všeobecných podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a
poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání28b) za všechna zdaňovací období, ve
kterých slevu uplatnil. Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě
rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi
spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na
slevu podle věty první nezaniká. Nedodrží-li poplatník podmínku uvedenou v § 35a odst. 2
písm. a), nárok na slevu za zdaňovací období, ve kterém tato podmínka nebyla dodržena, se
snižuje o částku ve výši součinu sazby daně podle § 21 odst. 1 a té části změny základu daně
po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34, která vznikla porušením podmínky podle
odstavce 2 písm. a), a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna
zdaňovací období, ve kterých podmínku nedodržel. Sleva na dani nemůže dosáhnout
záporných hodnot.
§ 35ba
Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
(1)Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle §
35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o částku
a) základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1.
lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze
zahraničního povinného pojištění stejného druhu,
b) slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem
v domácnosti ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem
přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu
ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky
(manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče
s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v
hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění
se státním příspěvkem9a), státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky
podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření4a) a stipendium
poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem
plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči
podle zákona o sociálních službách4j), který je od daně osvobozen podle § 4. U manželů,
kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky
(manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z
příjmů považuje za příjem druhého z manželů,
c) základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro
invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o
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důchodovém pojištění 43) nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu
souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu,
d) rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o
důchodovém pojištění 43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve
třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na
výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je
poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní
důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,
e) slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu
ZTP/P,
f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně
připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení
věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu,
který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné
přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba
uvedená podle zvláštních právních předpisů 14d) pro účely státní sociální podpory
g) slevu za umístění dítěte ve výši výdajů (nákladů) prokazatelně vynaložených ve
zdaňovacím období poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka, žije-li
s ním dítě v domácnosti, v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské
školy podle školského zákona, pokud tímto poplatníkem nebyly uplatněny jako
výdaj podle § 24; slevu na dani lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka s
výjimkou vnuka nebo vnučky; za vnuka nebo vnučku lze slevu uplatnit pouze,
pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů; za každé vyživované dítě lze uplatnit
slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance
odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a
neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních
předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).
(2)U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky
uvedené v odstavci 1 písm. b) až e) a g), pouze pokud se jedná o poplatníka, který je
rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a pokud úhrn jeho příjmů ze
zdrojů na území České republiky podle § 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s
výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, nebo jsou od daně
osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle
zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením
zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.
(3)Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve výši
jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění
nároku na snížení daně splněny.
(4)Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může
slevu podle odstavce 1 písm. g) uplatnit za zdaňovací období jen jeden z nich.
(5)V daňovém přiznání ke společným příjmům a výdajům ve společenství jmění
poplatník může uplatnit slevu na dani za období trvání společenství jmění, na kterou
měl nárok a která nebyla uplatněna.

43)

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
§ 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb.

14d)
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§ 35c
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
(1)Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s
ním v domácnosti ve společně hospodařící domácnosti na území České republiky nebo
členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, (dále jen „daňové zvýhodnění“) ve
výši 13 404 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Poplatník o
daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo §
35ba nebo 35bb. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani,
daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.
(2)Slevu na dani podle odstavce 1 může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti
vypočtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období.
(3)Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění podle odstavce 1 vyšší než daňová
povinnost vypočtená podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl
daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň
100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.
(4)Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem
podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro
zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a
neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního
předpisu upravujícího výši minimální mzdy 111) (dále jen „minimální mzda“); u poplatníka,
který má příjmy pouze podle § 9 nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se
nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle
zvláštní sazby daně a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.
(5)Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je
rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a jestliže úhrn všech jeho
příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s
výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou od daně
osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle
zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením
zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.
(6)Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní,
osvojené osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk
(vnučka) vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají
příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
a) nezletilým dítětem,
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně a
1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se
posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,14d)
2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou
činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat
soustavnou výdělečnou činnost.
111)

§ 111 zákoníku práce. Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.
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(7)Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění
daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně
částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu podle
odstavce 3 zůstává zachována.
(8)Uzavře-li dítě uvedené v odstavci 6 písm. b) manželství a žije-li v domácnosti ve
společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel
(manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba. Nemá-li manžel
(manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění
podmínek uvedených v § 35ba, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo
poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije
v domácnosti.
(9)Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může
daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci
zdaňovacího období jen jeden z nich.
(10)
Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik
kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12
za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.
Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo
ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě
osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu.
(11) Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání podle § 38g, nebo který se tak
rozhodl učinit, uplatní daňový bonus v daňovém přiznání a požádá místně příslušného správce
daně o jeho vyplacení. Při výplatě daňového bonusu postupuje správce daně obdobně jako při
vrácení přeplatku podle zvláštního právního předpisu o správě daní. 35e)
(12) Pokud úhrn měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d u poplatníka
podávajícího daňové přiznání přesahuje částku daňového bonusu vypočteného za zdaňovací
období, považuje se vzniklý rozdíl za daňový nedoplatek; pokud poplatník, kterému byly
vyplaceny měsíční daňové bonusy, nárok na daňové zvýhodnění za zdaňovací období v
daňovém přiznání neuplatní vůbec, považují se za daňový nedoplatek částky ve výši
vyplacených měsíčních daňových bonusů.
§ 35d
(1) Poplatník s příjmy podle § 6 může při výpočtu zálohy na daň podle § 38h odst. 4
uplatnit nárok na slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) a na daňové zvýhodnění.
(2) Záloha na daň vypočtená podle tohoto zákona se sníží u poplatníka s podepsaným
prohlášením k dani podle § 38k odst. 4 o částku ve výši odpovídající jedné dvanáctině částky
stanovené v § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) (dále jen „měsíční sleva na dani podle § 35ba“) a
o daňové zvýhodnění ve výši odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35c (dále
jen „měsíční daňové zvýhodnění“). Měsíční daňové zvýhodnění plátce poskytne poplatníkovi
formou měsíční slevy na dani podle § 35c, měsíčního daňového bonusu nebo měsíční slevy na
dani podle § 35c a měsíčního daňového bonusu.
(3) Měsíční slevu na dani podle § 35ba poskytne plátce daně poplatníkovi maximálně do
výše zálohy na daň vypočtené podle § 38h odst. 2 a 3. Měsíční slevu na dani podle § 35c
35e)

§ 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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poskytne plátce daně poplatníkovi maximálně do výše zálohy na daň snížené o měsíční slevu
na dani podle § 35ba.
(4) Je-li výše zálohy na daň snížené o měsíční slevu na dani podle § 35ba nižší než částka
měsíčního daňového zvýhodnění, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým bonusem. Měsíční
daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5
025 Kč měsíčně. Plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši
stanovené tímto zákonem při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže
jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc (§ 38h
odst. 1) dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé
koruny dolů (dále jen „polovina minimální mzdy“). Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od
daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
(5) O vyplacený měsíční daňový bonus plátce daně sníží odvod záloh na daň za příslušný
kalendářní měsíc. Pokud nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň,
plátce daně je povinen vyplatit měsíční daňový bonus nebo jeho část poplatníkovi z vlastních
finančních prostředků. O tyto částky sníží odvody záloh na daň správci daně v následujících
měsících, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá správce daně o poukázání
chybějící částky na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Vznikne-li na základě tohoto
požadavku vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději do 20 dnů od
doručení této žádosti.
(6) Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění poskytne plátce daně poplatníkovi
slevu na dani podle § 35c maximálně do výše daně snížené o slevy na dani pro poplatníky
daně z příjmů fyzických osob a o zaměstnaneckou slevu. Je-li nárok na daňové zvýhodnění
vyšší než takto vypočtená daň, má poplatník nárok na vyplacení daňového zvýhodnění
formou daňového bonusu, jen pokud úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
od všech plátců daně v uplynulém zdaňovacím období, z nichž mu plátce daně provádí roční
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy.
Jestliže u poplatníka úhrn těchto příjmů nedosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy,
poplatník při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na vyplacené měsíční daňové
bonusy v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše poloviny
minimální mzdy, již nárok neztrácí.
(7) Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně u poplatníka nejdříve
daň sníží o slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a vypočte
zaměstnaneckou slevu a zaměstnanecký bonus. Daň sníženou o slevu na dani pro poplatníky
daně z příjmů fyzických osob poté sníží o zaměstnaneckou slevu a až pak vypočte částku
daňového zvýhodnění náležející poplatníkovi formou slevy na dani podle § 35c a daňového
bonusu. Daň sníženou o slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a o
zaměstnaneckou slevu poté sníží ještě o slevu na dani podle § 35c a až takto sníženou daň
porovná s úhrnem zálohově sražené daně a vypočte rozdíl na dani. Dále porovná daňový
bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních daňových bonusů a vypočte rozdíl na daňovém
bonusu. Jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech nižší než
daňový bonus, zvýší plátce daně o nevyplacenou částku na daňovém bonusu vypočtený
kladný rozdíl na dani, nebo nevyplacenou částku na daňovém bonusu sníží o vypočtený
záporný rozdíl na dani. Jestliže je úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů vyšší než
daňový bonus, sníží plátce daně o přeplacenou částku na daňovém bonusu vypočtený kladný
rozdíl na dani, nebo o ni zvýší vypočtený záporný rozdíl na dani.
(8) Přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, zaměstnanecký
bonus a doplatek na daňovém bonusu (dále jen „doplatek ze zúčtování“), které vzniknou
provedením ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vyplatí plátce daně poplatníkovi
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nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období, činí-li úhrnná výše doplatku ze
zúčtování více než 50 Kč. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění plátce daně poplatníkovi nesráží.
(9) O částku daňového zvýhodnění vyplaceného formou doplatku na daňovém bonusu
sníží plátce daně nejbližší odvod záloh na daň správci daně. V případě, že nelze nárok
poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň, vyplatí plátce daně poplatníkovi
doplatek na daňovém bonusu nebo jeho část ze svých finančních prostředků a o tyto částky
sníží odvody záloh na daň správci daně v následujících měsících, nejdéle do konce
zdaňovacího období, pokud nepožádá místně příslušného správce daně o poukázání chybějící
částky na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Vznikne-li na základě tohoto požadavku
vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději do 20 dnů od doručení této
žádosti. Při vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a vyplacení
zaměstnaneckého bonusu postupuje plátce daně podle § 38ch odst. 5.
§ 36
Zvláštní sazba daně
(1)Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky 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 9, činí
a) 15 %, a to
1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6 a 12 6, 12 až 14, s
výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. e),
2. z příjmů z nájemného [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 5], s výjimkou uvedenou v písmenu
c),
b) 15 %, a to
1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4, s výjimkou příjmu
uvedeného v bodě 5 tohoto písmene; přičemž příjem z vypořádacího podílu nebo z
podílu na likvidačním zůstatku se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní
společnosti nebo družstvu 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 podle zvláštního
právního předpisu70), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo 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 podle zvláštního
právního předpisu70) ze zisku společnosti nebo obchodní společnosti nebo fondu
vytvořeného ze zisku,
4. ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací
smlouvy,
5. z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy.
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 podle zvláštního
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právního předpisu 70), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti 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 nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci úplaty u
finančního leasingu.
(2)Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro
poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 9 stanoveno jinak, činí 15 %, a
to
a) z účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku z podílového listu (dále jen
„dividendový příjem“), podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem; 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 dluhopisu 35a), ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z
vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému 35b), 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,
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,
e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným,
komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, sníženého o
nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu 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 společnosti nebo družstvu korporaci, je-li
plátci poplatníkem prokázána,
g) z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy,
h) 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,
i) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při
snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo
35a)
35b)

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 786 a 787 občanského zákoníku.
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j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)
r)
s)

t)
u)

35c)

jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu podle zvláštního právního
předpisu70), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo 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 podle zvláštního právního předpisu70) ze
zisku společnosti nebo obchodní společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku,
ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací
smlouvy,
z příjmů plynoucích fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a jiných podobných
hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)], s výjimkou
výher a cen z loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení
vydaného podle zvláštního právního předpisu 12) [§ 10 odst. 3 písm. b)] nebo od daně
osvobozených podle § 4 odst. 1 písm. f),
z příjmů plynoucích fyzickým osobám 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)], s výjimkou cen ze soutěží
a slosování, které jsou od daně osvobozeny [§ 4 odst. 1 písm. f)],
z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na
vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech, 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 35c) vztahu podle občanského zákoníku, z úroků z vkladů na běžných
účtech, které podle podmínek banky nejsou účtech, které nejsou podle podmínek toho,
kdo účet vede, určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1
písm. c)],
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,
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,
z příjmů uvedených v § 6 odst. 4,
z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání
mezi poškozeným a pojistitelem,
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,
z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize podle § 7 odst. 6,
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,

§ 786, 787 a § 783 odst. 3 občanského zákoníku.
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v) z odchodného, výsluhového příspěvku a odbytného u vojáků z povolání a příslušníků
bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3).
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 dividendové příjmy nebo podíly na zisku se nepovažuje zvýšení
základního kapitálu podle zvláštního právního předpisu70), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk
společnosti 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
dividendového příjmu, 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
vkladového účtu, běžného účtu, který není podle podmínek banky 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
dividendového příjmu 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 dividendových příjmů plynoucích jednomu
poplatníkovi z majetkové účasti v jedné akciové 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 m) s výjimkou dividendového příjmu 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 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 dividendových příjmů z majetkové účasti v investičním fondu a z podílových listů
je základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně příjem snížený o
poměrnou část příjmů od daně osvobozených nebo podléhajících dani vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně a sazby daně podle § 21 odst. 4 připadající na tento základ daně,
které byly zúčtovány ve prospěch výnosů investičního nebo podílového fondu ve
zdaňovacím období, s nímž dividendový příjem plynoucí od investičního fondu nebo
podílového fondu 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 u podílového fondu vzniklého z
investičního fondu zaniklého bez provedení likvidace, pokud byly výše uvedené příjmy
prokazatelně zúčtovány ve prospěch výnosů tohoto investičního fondu. Pro účely tohoto
zákona se za dividendový příjem z podílových listů považuje i podíl na výnosech z
hospodaření s majetkem v podílovém fondu, který byl podílníkům vyplacen bez ohledu na
výsledek hospodaření.
(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 od daně osvobozených, s výjimkou příjmů osvobozených podle
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§ 19 odst. 1 písm. ze), nebo 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 základního 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 u příjmu z podílu na likvidačním zůstatku základního investičního fondu nebo
z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
nebo komanditisty v komanditní společnosti, které jsou základním investičním fondem.
(5)Základ daně pro zvláštní sazbu daně u příjmu mimo stojícího společníka, který není
mateřskou společností ve vztahu k řízené nebo ovládané osobě, plynoucího z vyrovnání na
základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy od řídící nebo ovládající osoby,
která není mateřskou společností ve vztahu k řízené nebo ovládané osobě, se snižuje o zisk
převáděný na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy zaúčtovaný do
výnosů řídící nebo ovládající obchodní společnosti nebo jeho poměrnou část. Poměrná část
převáděného zisku na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy se stanoví v
poměru účastí jednotlivých mimo stojících společníků na řízené nebo ovládané obchodní
společnosti, přitom se nepřihlíží k účasti řídící nebo ovládající obchodní společnosti na
řízené nebo ovládané obchodní společnosti. Pokud byly výše uvedené příjmy zaúčtovány ve
prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro zvláštní sazbu daně se snižuje pouze o částku
sníženou o daň.
(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, ve
Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, 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, přeplatek35e).
(7)Zahrne-li poplatník příjmy uvedené v § 6 odst. 4 nebo § 7 odst. 6 do daňového
přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.
(8)Zahrnou-li do daňového přiznání poplatníci uvedení v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kteří
jsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří
Evropský hospodářský prostor, příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodech 1,
2, 4, 5, 6 nebo 12 6, 12 až 14, započte se sražená daň na jejich celkovou daňovou povinnost
vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za které v České republice
podávají daňové přiznání. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započítat na tuto jejich
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, přeplatek35e). Nezahrne-li
poplatník příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodech 1, 2, 4, 5, 6 nebo 12 do
daňového přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním předpisem28b), použije se
obdobně § 38e odst. 7.
(9) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro
poplatníky daně z příjmů právnických osob činí 19 % u dividendových příjmů z majetkové
účasti v investičním fondu a z podílových listů.
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(9)Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů
právnických osob pro úrokový příjem z účtu u
a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem
uvedeným v § 18a odst. 5,
b) společenství vlastníků jednotek.
§ 37a
(1)Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro stanovení základu daně,
daňové ztráty a daňové povinnosti evropského hospodářského zájmového sdružení
ustanovení pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti veřejné obchodní
společnosti.
(2)Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro stanovení základu daně,
daňové ztráty a daňové povinnosti člena evropského hospodářského zájmového sdružení
ustanovení pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti společníka
veřejné obchodní společnosti.
(3)Příjem člena evropského hospodářského zájmového sdružení, který je poplatníkem
podle § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, plynoucí z členství v evropském hospodářském
zájmovém sdružení a z úvěrů a půjček úvěrových finančních nástrojů poskytnutých
tomuto sdružení se považuje za příjem dosahovaný prostřednictvím stálé provozovny.
(4)Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje v daňovém řízení evropské
hospodářské zájmové sdružení obdobně jako veřejná obchodní společnost a člen evropského
sdružení obdobně jako společník veřejné obchodní společnosti.
(5)Evropská společnost 35f) postupuje při stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové
povinnosti a v daňovém řízení obdobně jako akciová společnost.
(6)Evropská družstevní společnost35g) postupuje při stanovení základu daně, daňové
ztráty a daňové povinnosti a v daňovém řízení obdobně jako družstvo.
§ 37b
U stálé provozovny evropské společnosti35f) nebo evropské družstevní společnosti35g)
vzniklé na území České republiky po přemístění zapsaného sídla evropské společnosti35f) nebo
evropské družstevní společnosti35g) sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní
společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky do jiného členského
státu Evropské unie nebo některého ze států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, se
použijí přiměřeně ustanovení § 23a až 23d93), pokud aktiva i pasiva evropské společnosti 35f)
nebo evropské družstevní společnosti35g) jsou nadále prokazatelně spojena s touto stálou
provozovnou.
§ 37e
Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací
(1)Daňové povinnosti, které se váží k přeměnám poplatníků, kteří nejsou
obchodními korporacemi, jakož i práva a povinnosti s nimi související se řídí
obdobnými ustanoveními, kterými se řídí přeměny obchodních korporací.

35f)

Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE). Zákon č. 627/2004
Sb., o evropské společnosti.
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(2)Při přeměnách poplatníků podle odstavce 1 se nepoužijí ustanovení § 23a až
23d.
§ 38
(1)Pro daňové účely, s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 4, se používají kursy
devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví20) poplatníků.
Pokud poplatník nevede účetnictví, použije s výjimkou uvedenou v odstavci 2, jednotný
kurs, nevyužije-li kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o
účetnictví.20) Tento kurs se stanoví jako průměr směnného kursu stanoveného Českou
národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. V případě, že se daňové
přiznání podává v průběhu zdaňovacího období, použije se směnný kurs k datu uskutečnění
jednotlivých příjmů a výdajů nebo průměr směnného kursu stanoveného Českou národní
bankou poslední den každého měsíce části zdaňovacího období, za kterou se daňové
přiznání podává. Jednotný kurs a kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních
právních předpisů o účetnictví pro přepočet cizí měny nelze v jednom zdaňovacím období
použít současně.
(2)Při přepočtu daně z úroků (úrokového příjmu) plynoucích v cizí měně z vkladového
účtu, běžného účtu, který není podle podmínek banky toho, kdo účet vede, určen k
podnikání, a z vkladního listu, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36, se použije
směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou ke dni připsání úroků ve prospěch
poplatníka. Takto vypočtená daň se nezaokrouhluje.
(3)Při přepočtu základu daně pro zvláštní sazbu daně (§ 36) vztahující se na příjmy
uvedené v § 22 zákona, s výjimkou úroků plynoucích v cizí měně z vkladového účtu,
běžného účtu, který není podle podmínek banky toho, kdo účet vede určen k podnikání, a z
vkladního listu, použije plátce daně, který má sídlo nebo bydliště na území České republiky,
kurs uplatněný v účetnictví.20) Pokud plátce daně provádí úhradu z vlastního devizového
účtu, použije při přepočtu základu daně pro zvláštní sazbu daně kurs uplatněný v
účetnictví.20)
(4)Při přepočtu příjmu pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a
funkčních požitků a pro účely ročního zúčtování se použije směnný kurs stanovený Českou
národní bankou pro poslední den kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v jehož
průběhu se záloha sráží.
§ 38a
Zálohy
(1) Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je
období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového
přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání
v následujícím zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z
poslední známé daňové povinnosti.39a) Za poslední známou daňovou povinnost se pro
stanovení periodicity a výše záloh v zálohovém období považuje rovněž částka, kterou si
poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně
předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání
daňového (dodatečného) přiznání, a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, s
platností od následujícího dne po dni jeho podání, do účinnosti39b) další změny poslední
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známé daňové povinnosti podle tohoto ustanovení nebo zvláštního právního předpisu.
Poplatník uvedený v § 2 pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti však vyloučí
příjmy a výdaje podle § 10. Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je
podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají
na úhradu skutečné výše daně. Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu
skutečné výše daně započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového
přiznání. Do poslední známé daňové povinnosti se nezahrnuje daň připadající na samostatný
základ daně podle § 20b. Záloha na daň se spravuje jako daň podle daňového řádu.
(2) Zálohy neplatí poplatníci,39) jejichž poslední známá daňová povinnost39a)
nepřesáhla 30 000 Kč, a dále obce a kraje.
(3) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak
nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední
známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího
období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.
(4) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí
zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti.
První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je
splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne
devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého
měsíce zdaňovacího období.
(5) Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy podle
odstavců 3 a 4 neplatí, pokud je jedním z nich i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti
a funkčních požitků, ze kterých měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), a tento
dílčí základ daně je roven nebo činí více než 50 % z celkového základu daně. Činí-li dílčí
základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, ze kterých měl plátce povinnost srazit
zálohy na daň (§ 38h), méně než 15 %, platí se zálohy vypočtené podle odstavců 3 a 4 z
celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, ze
kterých měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), 15 % a více, avšak méně než 50
%, platí se zálohy podle odstavců 3 a 4 v poloviční výši.
(6) Jestliže se poslední známá daňová povinnost týkala jen části zdaňovacího období
nebo zdaňovacího období kratšího či delšího než 12 měsíců, je poplatník daně z příjmů
právnických osob povinen si pro placení záloh dopočítat poslední známou daňovou
povinnost tak, jako by se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. Propočet se provede
tak, že poslední známá daňová povinnost, týkající se části zdaňovacího období nebo
zdaňovacího období delšího než 12 měsíců, vydělí se počtem měsíců, za které poplatník
pobíral příjmy podléhající dani, a násobí se 12.
(7) Při změně poslední známé daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období se
zálohy do té doby splatné nemění.
(8) Poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost, z níž mu
plynuly zdanitelné příjmy, nebo zanikl zdroj zdanitelných příjmů, a to od splátky následující
po dni, v němž došlo ke změně rozhodných skutečností; tyto skutečnosti poplatník oznámí
správci daně podle zvláštního právního předpisu.41)
(9) Placení záloh podle odstavců 1 až 8 se nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti a
funkčních požitků, pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze
zahraničí, nemá-li poplatník současně jiné příjmy podrobené dani.
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(10) Ve zdaňovacím období podle § 17a písm. c) § 21a písm. c) do dne předcházejícího
dni zápisu přeměny131) do obchodního rejstříku, platí za nástupnickou společnost nebo
družstvo zálohy zanikající nebo rozdělovaná společnost nebo družstvo a to ve výši a
periodicitě stanovené podle předchozích odstavců, s výjimkou sloučení, kdy takto stanovené
zálohy nadále platí i nástupnická společnost. Ode dne zápisu fúze131) do obchodního
rejstříku platí zálohy nástupnická společnost nebo družstvo, a to ve výši a periodicitě
odvozené ze součtu posledních známých daňových povinností zaniklých obchodních
společností nebo družstev, stanovených podle odstavce 1 věty třetí s případným dopočtem
podle odstavce 6, který se při sloučení dále zvýší o poslední známou daňovou povinnost
nástupnické společnosti nebo družstva. Při převodu jmění na společníka, který je právnickou
osobou, se výše a periodicita záloh placených ve zdaňovacím období podle § 17a písm. c) §
21a písm. c) nemění; bude-li právním nástupcem zanikající společnosti fyzická osoba,
stanoví zálohy na období ode dne zápisu převodu jmění na společníka131) do obchodního
rejstříku do konce kalendářního roku správce daně rozhodnutím podle zvláštního právního
předpisu,28b) s přihlédnutím k zálohám splatným od rozhodného dne do dne zápisu převodu
jmění na společníka do obchodního rejstříku. U přeměny rozdělením stanoví nástupnickým
obchodním společnostem nebo družstvům zálohy na část zdaňovacího období podle § 17a
písm. c) § 21a písm. c) ode dne zápisu přeměny131) do obchodního rejstříku správce daně
rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu,28b) který tímto rozhodnutím zároveň
stanoví způsob rozdělení záloh zaplacených zanikající nebo rozdělovanou společností nebo
družstvem k zápočtu na daňovou povinnost nástupnických společností nebo družstev.
Zálohy zaplacené v průběhu celého zdaňovacího období podle § 17a písm. c) § 21a písm. c)
zanikajícími, rozdělovanými a nástupnickými společnostmi nebo družstvy, se započtou na
celkovou daňovou povinnost nástupnických společností nebo družstev. Obdobně se
postupuje u přeměn, u nichž rozhodným dnem přeměny bude první den kalendářního roku
nebo hospodářského roku.
§ 38d
Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
(5)Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh, pokud jejich poskytování není v
rozporu se zvláštním právním předpisem,70) na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle §
36. Srážku je povinen provést plátce daně, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, při výplatě,
poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, avšak u příjmů uvedených v § 22
odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 5, 6 a 12 a u úroků a jiných výnosů z poskytnutých
půjček zápůjček a z poskytnutých úvěrů, plynoucích poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 a
§ 17 odst. 4, nejpozději v den, kdy o závazku dluhu účtuje v souladu se zvláštním právním
předpisem.20)
(6)U dividendových příjmů plynoucích z účasti v akciové společnosti, s výjimkou
dividendových příjmů plynoucích ze zaknihovaných akcií, a u podílů na zisku uvedených v
§ 36 příjmů plynoucích z podílů na zisku uvedených v § 36, s výjimkou příjmů
plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů, je plátce daně povinen srazit daň při jejich
výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná
hromada nebo členská schůze schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a rozhodla
o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. U dividendových příjmů plynoucích ze
zaknihovaných akcií příjmů z podílů na zisku plynoucích ze zaknihovaných cenných
papírů je plátce povinen srazit daň nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v
němž valná hromada nebo členská schůze schválila řádnou nebo mimořádnou účetní
závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Ve stejných lhůtách je plátce
daně povinen srazit daň u příjmu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 a odst. 2. U
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příjmu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) bodech 4 a 5 a odst. 2 mimo stojícímu
společníkovi nebo u zisku převáděného řídící osobě podle smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy je plátce daně povinen srazit daň při jeho výplatě, nejpozději však do
konce měsíce následujícího po měsíci, v němž měl být převod zisku v souladu se smlouvou
o převodu zisku nebo ovládací smlouvou proveden. U dividendových příjmů plynoucích z
podílových listů je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do
konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodla investiční společnost
rozhodl obhospodařovatel o rozdělení zisku podílového fondu. Při výplatě zálohy na tyto
příjmy, pokud její poskytování není v rozporu se zvláštním právním předpisem,70) je plátce
daně povinen srazit daň ke dni výplaty zálohy. Nebyla-li provedena výplata dividendových
příjmů výplata příjmů plynoucích z podílu na zisku provedena posledního dne období,
kdy je plátce daně povinen daň srazit, má se pro účely zákona za to, že srážka daně byla
provedena poslední den vymezeného období; přitom u úrokových příjmů a u rozdílu mezi
sjednanou cenou, které jsou považovány za podíly na zisku [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3], se
dnem provedení srážky rozumí poslední den zdaňovacího období nebo období, za něž se
podává daňové přiznání.
(7)Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně
do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen
provést srážku podle odstavců 1 a 2. Při odvodu daně sražené z příjmů ze závislé činnosti a z
funkčních požitků se postupuje stejně jako při odvodu úhrnu sražených záloh na daň z
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Pokud je plátce povinen
podat podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu28b) daňové přiznání v průběhu
zdaňovacího období, je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci
daně nejpozději do termínu pro podání tohoto daňového přiznání. Tuto skutečnost, s
výjimkou příjmů podle § 6, týkající se pouze zahraničních subjektů je současně povinen
oznámit správci daně v hlášení. Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti
zprostit v odůvodněných případech povinnosti podat hlášení. Srážka daně se provádí ze
základu daně stanoveného podle § 36.
(8)Daňová povinnost poplatníka, pokud jde o příjmy nebo zálohy na ně, z nichž je
srážena daň, se považuje za splněnou řádným a včasným provedením srážky daně, kromě
příjmů uvedených
a) v § 36 odst. 2 písm. p), pokud poplatník
1. podepíše za období, za které byla ve zdaňovacím období z těchto příjmů daň sražena,
dodatečně prohlášení k dani (§ 38k odst. 7),
2. zahrne příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání podaného za zdaňovací
období, ve kterém mu tyto příjmy plynou,
b) v § 36 odst. 6,
c) v § 36 odst. 8.
(9)Neprovede-li plátce daně srážku daně vůbec, popřípadě provede-li ji v nesprávné
výši nebo sraženou daň včas neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh. U příjmů
uvedených v § 36 odst. 8 se použije obdobně § 38e odst. 9 věta třetí.
(10)
Správce daně může plátci daně stanovit pro úhradu daně vybírané srážkou
lhůtu delší.
(11)
Na základě žádosti poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 vydá
správce daně plátci „Potvrzení o sražení daně“. O potvrzení může poplatník požádat i
prostřednictvím plátce. Obdobně postupuje právní nástupce poplatníka.
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(12)
Poplatníkovi, kterému plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních
požitků srazí daň vyšší, než je stanoveno, vrátí plátce daně nesprávně sraženou částku,
pokud neuplynuly 3 roky od konce lhůty, ve které byl plátce daně povinen podat vyúčtování
daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a pokud poplatník nevyužil postup
uvedený v § 36 odst. 7 a 8. Poplatníkovi, kterému plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a
z funkčních požitků nesrazil daň ve stanovené výši, může ji srazit dodatečně, pokud
neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně.
(13)
Pro účely tohoto zákona má organizační složka státu 39f) stejné právní postavení
jako plátce daně.
(14)
Plátce daně je povinen podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně
z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Lhůtu stanovenou pro podání tohoto
vyúčtování nelze prodloužit.
(15)
Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a
úvěrovými družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k
vybírání této daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení
srážky a její kontroly, plátcovou pokladnou 39g).
§ 38e
Zajištění daně
(1)K zajištění daně ze zdanitelných příjmů poplatníků podle § 2, z nichž není daň
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, jsou plátci daně při výplatě, poukázání nebo
připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den, kdy o závazku dluhu účtují v
souladu s platnými účetními předpisy, povinni srazit zajištění daně poplatníkům uvedeným v
§ 2 odst. 3, kteří nejsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších
států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, ve výši
a) 1 % z příjmů z prodeje investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu71) a z příjmů z úhrad pohledávky nabyté
postoupením,
b) 10 % z příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22), s výjimkami uvedenými v
písmenu a) a odstavcích 3 a 4.
K zajištění daně nejsou plátci daně povinni v případě, kdy je záloha srážena podle § 38h
z příjmů ze závislé činnosti.
(2)K zajištění daně ze zdanitelných příjmů poplatníků podle § 17, z nichž není daň
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, je plátce daně při výplatě, poukázání nebo
připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den, kdy o závazku dluhu účtuje v
souladu se zvláštními právními předpisy,20) povinen srazit zajištění daně poplatníkovi
uvedenému v § 17 odst. 4, který není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie
nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, ve výši
a) 1 % z příjmů z prodeje investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu71) a z příjmů z úhrad pohledávky nabyté
postoupením,

39f)
39g)

§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
§ 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
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b) 10 % z příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22), s výjimkami uvedenými v
písmenu a) a v odstavcích 3 a 4. Tato povinnost se nevztahuje na banky, jde-li o peněžité
plnění, poukázání nebo připsání úroků u bank.
(3)Plátci daně jsou povinni srazit zajištění daně ze zdanitelných příjmů poplatníkům
uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kteří nejsou daňovými rezidenty členského státu
Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, při výplatě,
poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nenastane-li dříve žádná z těchto
skutečností nejpozději do dvou měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období, ve výši
stanovené s použitím
a) sazby daně podle § 16 ze základu daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní
společnosti připadajícího na společníka veřejné obchodní společnosti nebo
komplementáře komanditní společnosti, který je poplatníkem podle § 2 odst. 3,
b) sazby daně podle § 21 ze základu daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní
společnosti připadajícího na společníka veřejné obchodní společnosti nebo
komplementáře komanditní společnosti, který je poplatníkem podle § 17 odst. 4.
(4)Ustanovení odstavců 1 a 2 se neuplatní, pokud se jedná o úhrady za zboží či služby
prováděné v maloobchodě, kde prodejcem je poplatník uvedený v § 2 odst. 3 nebo v § 17
odst. 4. Stejně se postupuje u úhrad nájemného placeného fyzickými osobami za bytové
prostory užívané k bydlení a činnostem s ním spojeným.
(5)Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(6)Částky zajištění daně sražené plátcem daně poplatníkům podle odstavců 1 až 4 se
odvádějí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění
daně srazit, místně příslušnému správci daně plátce daně. Současně s platbou zajištění daně
je plátce daně povinen podat správci daně hlášení o provedeném zajištění daně. Částka
zajištění daně se bez zbytečného odkladu převede z osobního daňového účtu plátce na
osobní daňový účet poplatníka.
(7)Nepodá-li poplatník daňové přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním
předpisem,28b) může místně příslušný správce daně poplatníka považovat částky zajištění
daně za vyměřenou a uhrazenou daňovou povinnost poplatníka. Úhrn částek zajištění daně
sražených a odvedených plátci daně se v takovém případě považuje po uplynutí osmého
měsíce po skončení zdaňovacího období za platbu na daň provedenou poplatníkem. Pokud
poplatník nepodá do uplynutí lhůty, ve které lze daň vyměřit, daňové přiznání, považuje se
daňová povinnost poplatníka za vyměřenou ve výši této platby.
(8)Správce daně poplatníka může v odůvodněných případech rozhodnout o tom, že
zajištění daně podle předchozích odstavců v určeném zdaňovacím období bude nižší nebo
nebude prováděno. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Toto rozhodnutí je závazné i
pro plátce daně.
(9)Nesrazí-li plátce daně zajištění daně vůbec, popřípadě ve správné výši, předepíše mu
správce daně tuto částku k přímému placení. Pokud částku zajištění daně plátce daně včas
neodvede, bude mu rovněž předepsána a vymáhána na něm jako jeho dluh. Po úhradě daně,
na kterou mělo být zajištěno, poplatníkem, nelze zajištění daně plátci daně předepsat ani na
něm vymáhat, pokud úhradu této daně poplatníkem prokáže nebo tato úhrada bude zřejmá z
evidence správců daní. Úroky z prodlení vzniklé z důvodu nesplnění povinnosti plátce srazit
a odvést zajištění daně je příjmem státního rozpočtu.
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(10)
Sražené zajištění daně se po skončení zdaňovacího období započte na celkovou
daňovou povinnost poplatníka, na kterou bylo zajišťováno. Pokud nelze zajištění daně nebo
jeho část započíst na celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová
povinnost ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je
nižší než zajištění daně sražené plátci daně, vznikne poplatníkovi ve výši zajištění daně
sražených plátci daně, které nelze započíst, přeplatek na dani.35e)
(11)
Při správě zajištění daně se postupuje jako při správě záloh na daň, nestanoví-li
tento zákon jinak.
(12)
Plátce daně nemá povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování
sraženého zajištění daně.
§ 38f
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
(1)Při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí, které plynou poplatníkům
uvedeným v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3, se postupuje podle příslušných ustanovení smluv o
zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.
(2)Při použití metody úplného zápočtu lze daňovou povinnost snížit o daň z příjmů
zaplacenou v zahraničí. Při použití metody prostého zápočtu lze daňovou povinnost snížit o
daň z příjmů zaplacenou v zahraničí nejvýše však o částku daně z příjmů vypočtenou podle
tohoto zákona, která připadá na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Tato částka se stanoví jako
součin daňové povinnosti, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České
republiky i ze zdrojů v zahraničí a podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí na základu daně před
uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně.
Započtení lze provést nejvýše do částky vzniklé daňové povinnosti.
(3)Příjmy ze zdrojů v zahraničí se pro účely tohoto zákona rozumí příjmy (výnosy)
plynoucí ze zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou
mezinárodní smlouvou, snížené o související výdaje (náklady) stanovené podle tohoto
zákona; přičemž u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se má za to, že se jedná o
základ daně stanovený podle § 6 odst. 14. Odčitatelné položky a položky snižující základ
daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně použít. Nelze-li
u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisí s příjmy (výnosy)
plynoucími ze zdrojů v zahraničí, považuje se za související výdaje (náklady) jejich část
stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí
nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy).
(4)Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika uzavřela
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, plynoucí poplatníkům, uvedeným v § 2 odst. 2 od
zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem státu, kde je taková činnost vykonávána, nebo
od zaměstnavatele, který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17, a příjmy ze závislé
činnosti pro takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž
Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se v České republice
vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Z
ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně
nesníženého o tyto vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí. V případě, že je to pro poplatníka
výhodnější, použije se i u těchto příjmů ustanovení odstavce 1.
(5)Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně.
Tento důkazní prostředek lze vyžadovat nejdříve po třiceti dnech ode dne doručení potvrzení
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zahraničního správce daně daňovému subjektu. V odůvodněných případech lze daň
zaplacenou v zahraničí prokazovat i potvrzením plátce příjmu nebo depozitáře o sražení
daně.
(6)Při použití metody úplného vynětí se ze základu daně (daňové ztráty) u poplatníků
uvedených v § 17 odst. 3 a z úhrnu dílčích základů daně podle § 6 až 10 sníženého o úhrn
ztrát podle § 5 u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 před uplatněním nezdanitelných částí
základu daně a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy ze zdrojů v zahraničí.
(7)Při použití metody vynětí s výhradou progrese se z úhrnu dílčích základů daně podle
§ 6 až 10 sníženého o úhrn ztrát podle § 5, před uplatněním nezdanitelných částí základu
daně a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy ze zdrojů v zahraničí. Z
ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně
nesníženého o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí.
(8)Plynou-li poplatníkovi příjmy z několika různých států, s nimiž Česká republika
uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, vyloučení dvojího zdanění metodou prostého
zápočtu se provede samostatně za každý stát. Při použití metody úplného vynětí a metody
vynětí s výhradou progrese se ze základu daně vyjímá podle předchozích odstavců úhrn
veškerých příjmů ze zdrojů zahraničí, které se vyjímají ze zdanění. Pokud mají být při
vyloučení dvojího zdanění použity metoda úplného vynětí nebo metoda vynětí s výhradou
progrese i metoda prostého zápočtu, provede se nejprve vynětí příjmů ze zdrojů zahraničí, a
pak prostý zápočet podle předchozích odstavců.
(9) Jestliže v důsledku odlišného začátku nebo délky zdaňovacího období v zahraničí
nemá poplatník ve lhůtě k podání daňového přiznání doklad zahraničního správce daně,
uvede v daňovém přiznání předpokládanou výši příjmů ze zdrojů v zahraničí nebo daně,
připadajících na toto zdaňovací období nebo období, za něž je daňové přiznání podáváno. O
rozdíl mezi částkou uplatněnou podle předchozí věty a částkou uvedenou v dokladu
zahraničního správce daně se upraví výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, ve kterém
poplatník doklad zahraničního správce daně obdrží.
(10) Nárok na vyloučení dvojího zdanění podle odstavce 1 uplatní poplatník na základě
seznamu všech potvrzení podle odstavce 5, která měl k dispozici v zákonné lhůtě pro podání
daňového přiznání, předkládaného současně s daňovým přiznáním. Jednotlivé položky
tohoto seznamu musí obsahovat údaje identifikující zahraničního správce daně nebo
zahraničního plátce daně anebo depozitáře, stát zdroje zahraničních příjmů, částku daně
zaplacené v tomto státě v místní měně a v přepočtu na koruny a výši příjmů ze zdrojů v
tomto státě, stanovenou podle odstavce 3. Součástí seznamu bude též přehled zahraničních
správců daně, jejichž doklady nemá poplatník ve lhůtě k podání daňového přiznání k
dispozici z důvodů uvedených v odstavci 8, který musí obsahovat údaje o státě zdroje
zahraničních příjmů, předpokládané výši příjmů ze zdrojů v daném státě nebo daně,
uplatněné v daňovém přiznání. Přitom je daňový subjekt povinen na výzvu správce daně 39d)
prokázat kdykoliv ve lhůtě pro vyměření daně 39e) oprávněnost nároku na vyloučení dvojího
zdanění uplatněného v daňovém přiznání a doložit jej potvrzeními podle odstavce 5.
(11) Zjistí-li poplatník, že v důsledku stanovení základu daně nebo daně zahraničním
správcem daně má být jeho daňová povinnost jiná, než jak byla vyměřena, postupuje podle
zvláštního právního předpisu. 39a) daňového řádu.
39d)

§ 31 odst. 9 a § 43 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39a)
§ 41 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39e)
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(12) Byla-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 z příjmů úrokového charakteru (§
38fa) v zahraničí sražena daň vyšší, než jaká je uvedena v příslušné mezinárodní smlouvě,
lze o ni snížit daňovou povinnost, pokud tato daň byla v zahraničí sražena v souladu s
právním předpisem Evropských společenství. 104) Je-li celková daňová povinnost nižší než
daň sražená v souladu s právním předpisem Evropských společenství,104) vznikne
poplatníkovi ve výši rozdílu přeplatek.35e)
(13) V případě bezúplatných příjmů nabytých darem, které byly předmětem
smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací se mezinárodní
dvojí zdanění pro účely daní z příjmů v České republice vylučuje v souladu s metodou
uvedenou v této smlouvě.
§ 38fa
Platební zprostředkovatel
(1)Platebním zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která
a) vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, jímž se pro
účely tohoto ustanovení rozumí
1. úroky z úvěrů a půjček úvěrového finančního nástroje, úroky z běžných účtů a
vkladových účtů
2. příjmy odvozené od úroků z úvěrů a půjček úvěrového finančního nástroje
vyplácené otevřeným podílovým fondem nebo zahraničním investičním fondem
srovnatelným s otevřeným podílovým fondem, pokud alespoň 15 % hodnoty majetku
v tomto investičním fondu je přímo nebo nepřímo tvořeno investičními nástroji
nesoucími příjmy uvedené v bodě 1 s výjimkou zahraničních investičních fondů.
3. příjmy z prodeje podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem nebo z
prodeje obdobného investičního nástroje vydaného v zahraničí, pokud alespoň 25 %
hodnoty majetku v podílovém fondu nebo zahraničním investičním fondu
srovnatelným s podílovým fondem je tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy
uvedené v bodě 1. Pokud platební zprostředkovatel nemá informace o procentním
podílu investičních nástrojů nesoucích příjmy uvedené v bodě 1 na hodnotě majetku
v podílovém fondu nebo zahraničním investičním fondu srovnatelným s podílovým
fondem, považuje se procentní podíl za vyšší než 25 %. Smluvní pokuty, úroky z
prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů nejsou příjmy úrokového
charakteru,
b) zajišťuje výplatu, poukázání nebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru pro třetí
osobu.
Není-li platebnímu zprostředkovateli známo, v jakém rozsahu se příjmy úrokového
charakteru uvedené v písmenu a) bodech 2 a 3 na vypláceném, poukazovaném nebo
připisovaném příjmu podílí, považuje se za příjem úrokového charakteru celá částka tohoto
příjmu. Platebním zprostředkovatelem je i stálá provozovna osoby nebo jednotky bez právní
subjektivity osobnosti na území České republiky, která dále vyplácí, poukazuje anebo
připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru. Platebním zprostředkovatelem je i
administrátor investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční
fondy. Platebním zprostředkovatelem je i svěřenský správce.
(2)Je-li skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru poplatník uvedený v § 2,
který má bydliště na území jiného členského státu Evropské unie než České republiky,
104)

Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve
znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
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platební zprostředkovatel je povinen o výplatě, poukázání nebo připsání úhrady příjmu
úrokového charakteru ve prospěch skutečného vlastníka podat svému místně příslušnému
správci daně oznámení. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, pokud skutečný vlastník
příjmu úrokového charakteru prokáže platebnímu zprostředkovateli, že je daňovým
rezidentem mimo Evropskou unii.
(3)Skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru se rozumí fyzická osoba, které
je příjem úrokového charakteru vyplácen, poukazován nebo připisován anebo pro kterou je
taková výplata, poukázání nebo připsání zajišťována, pokud neprokáže, že
a) je platebním zprostředkovatelem podle odstavce 1,
b) jedná jménem nebo za
1. právnickou osobu nebo jiný daňový subjekt, jehož příjmy jsou zdaňovány daní z
příjmů z podnikatelské činnosti nebo obdobnou daní,
2. otevřený podílový fond nebo obdobný fond v zahraničí uznaný podle Směrnice Rady
Evropských společenství 85/611/EHS jako UCITS nebo jednotku bez právní
subjektivity osobnosti, uvedenou v odstavci 4, a sdělí platebnímu zprostředkovateli
obchodní název (firmu) jméno a sídlo fondu nebo jednotky bez právní subjektivity,
za které jedná. Platební zprostředkovatel tyto informace předá svému místně
příslušnému správci daně formou oznámení, přitom odstavec 5 se použije přiměřeně,
3. jinou fyzickou osobu, která je skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru, a
sdělí platebnímu zprostředkovateli informace o této fyzické osobě v rozsahu
stanoveném v odstavci 6.
Nelze-li využitím přiměřených prostředků zjistit informace o skutečném vlastníkovi
příjmu úrokového charakteru v rozsahu stanoveném v odstavci 6, považuje se za skutečného
vlastníka příjmu úrokového charakteru fyzická osoba, které je tento příjem vyplácen,
poukazován nebo připisován.
(4)Platební zprostředkovatel, který vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu nebo
zajišťuje výplatu poukázání anebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru jakékoliv
jiné osobě nebo jednotce bez právní subjektivity osobnosti zřízené v jiném členském státu
Evropské unie ve prospěch skutečného vlastníka příjmů úrokového charakteru, podá svému
místně příslušnému správci daně oznámení o této výplatě, poukázání nebo připsání úhrady
příjmu úrokového charakteru. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li na základě
předložených důkazních prostředků platebnímu zprostředkovateli zřejmé, že tato osoba nebo
jednotka bez právní subjektivity osobnosti
a) je právnickou osobou, s výjimkou avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/ oppet
bolag a kommanditbolag ve Finsku a handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB) ve
Švédsku, nebo
b) zahrnuje příjem úrokového charakteru do základu daně, který podléhá dani z příjmů z
podnikatelské činnosti nebo obdobné dani, nebo
c) je otevřeným podílovým fondem nebo obdobným fondem v zahraničí uznaným podle
Směrnice Rady Evropských společenství 85/611/EHS jako UCITS.
(5)Oznámení podle odstavců 2 a 4 podává platební zprostředkovatel o všech výplatách
provedených ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání,
nejpozději do 15. dne třetího měsíce po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž
se podává daňové přiznání. Oznámení lze učinit pouze datovou zprávou ve formátu a
struktuře zveřejněné správcem daně.
(6)Pro účely oznámení podle předchozích odstavců je platební zprostředkovatel povinen
zjistit
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a) u smluvních vztahů vzniklých před 1. lednem 2004 jméno, příjmení a bydliště skutečného
vlastníka příjmů úrokového charakteru, a to za využití zdrojů, které má platební
zprostředkovatel k dispozici,
b) u smluvních vztahů vzniklých počínaje 1. lednem 2004 jméno, příjmení, bydliště a
daňové identifikační číslo skutečného vlastníka příjmu úrokového charakteru, je-li mu v
jiném členském státu Evropské unie přiděleno. Tyto údaje musí být zjištěny z cestovního
pasu nebo jiného průkazu totožnosti nebo jiného dokumentu předloženého skutečným
vlastníkem příjmu úrokového charakteru, nejsou-li v jeho cestovním pasu nebo průkazu
totožnosti uvedeny. Nelze-li z předložených dokumentů zjistit daňové identifikační číslo,
ke zjištění totožnosti se dále vyžaduje datum a místo narození skutečného vlastníka
příjmů úrokového charakteru uvedené v jeho cestovním pasu nebo průkazu totožnosti.
(7)Údaje, které správce daně získá podle odstavců 2 a 3, je povinen předat postupem
podle zvláštního právního předpisu, 105) příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské
unie. Údaje se předávají nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do konce šestého měsíce po
skončení zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání platebního
zprostředkovatele. Při přijímání informací od příslušného orgánu jiného členského státu
Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu.105)
(8)Toto ustanovení se použije přiměřeně, je-li skutečným vlastníkem příjmu úrokového
charakteru poplatník uvedený v § 2, který má bydliště na území Švýcarské konfederace,
Andorského knížectví, Lichtenštejnského knížectví, Republiky San Marino a Monackého
knížectví, neprokáže-li platebnímu zprostředkovateli, že je daňovým rezidentem mimo tyto
státy.
(9)Platební zprostředkovatel má při správě daní pro účely tohoto ustanovení procesní
postavení plátce daně.
ČÁST ČTVRTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ
Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů fyzických osob
§ 38g
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem
daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně
osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z
příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a
funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně
doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech
těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma
příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle §
36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové
přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze
zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je
105)

Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní.
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ale povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba
odst. 1 písm. b) až e) a g), nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně.
Daňové přiznání je také povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným
způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se
nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány
plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními
požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých bezúplatného
plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1.
(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně,
kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně,
pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8. V daňovém přiznání poplatník rovněž
uvede částku slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li
součástí zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, doloží je
poplatník daně dokladem vystaveným podle § 38j odst. 3.
(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení
daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
§ 38ga
Úhrada daně z příjmů fyzických osob na společný osobní daňový účet
(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob hradí tuto daň na společný osobní daňový
účet pro daň z příjmů a pojistná.
(2) Plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků hradí
tuto daň na společný osobní daňový účet pro daň z příjmů, pojistná a odvod z úhrnu mezd.
§ 38ga
Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost
Podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti
zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o
pozůstalosti, neuplatní
b)
c)
d)
e)

nezdanitelnou část základu daně,
položku odčitatelnou od základu daně,
slevu na dani,
daňové zvýhodnění.
§ 38gb
Daňové přiznání v insolvenčním řízení

(1) Poplatník, který je fyzickou osobou, s výjimkou poplatníka s příjmy pouze podle § 6,
který podává daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období z důvodu insolvenčního řízení,
neuplatní nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani
s výjimkou slevy podle § 35ba odst. 1 písm. a) a § 35bb ve výši jedné dvanáctiny za každý
započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává daňové přiznání. Dále
neuplatní daňové zvýhodnění s výjimkou slevy na dani podle § 35c odst. 1 ve výši jedné
dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se podává daňové
přiznání. Při stanovení základu daně se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji, u poplatníka
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vedoucího účetnictví z výsledku hospodaření, za tu část zdaňovacího období, za kterou se
podává daňové přiznání.
(2) Nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani a
daňové zvýhodnění poplatník uplatní v daňovém přiznání za uplynulé zdaňovací období, ve
kterém se vychází z rozdílu mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) za celé zdaňovací
období, splňuje-li stanovené podmínky. Daň vyměřená na základě podání daňového přiznání
podle odstavce 1 se považuje za zálohu na daň po vyměření daně podle daňového přiznání
podaného po uplynutí zdaňovacího období.
§ 38h
Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z
funkčních požitků
(1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků se platí
prostřednictvím záloh, které se spravují jako daň podle daňového řádu. Tyto zálohy sráží nebo
vybírá plátce daně ze základu pro výpočet zálohy, kterým je úhrn příjmů ze závislé činnosti a
z funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za
zdaňovací období, do kterého se nezahrnují příjmy,
a) které nejsou předmětem daně,
b) které jsou osvobozeny od daně,
c) z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
(2) Záloha se vypočte jako součin základu daně pro výpočet zálohy zaokrouhleného do
100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru a sazby daně z příjmů
fyzických osob.
(3) Zálohy vypočtené podle odstavce 2 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(4) Vypočtenou zálohu plátce daně, u kterého poplatník podepsal na příslušné zdaňovací
období prohlášení podle § 38k odst. 4, nejprve sníží o prokázanou částku měsíční slevy na
dani podle § 35ba a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění (dále jen
„záloha po slevě“). K měsíční slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) přihlédne plátce
daně pouze v případě, že základ pro výpočet zálohy u poplatníka nepřesáhl 4násobek
průměrné měsíční hrubé mzdy zveřejněné Českým statistickým úřadem za kalendářní rok,
který o 2 kalendářní roky předchází zdaňovacímu období, za které se příjmy ze závislé
činnosti a funkční požitky zúčtovávají nebo vyplácí.
(5) Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení
k dani podle § 38k odst. 4, vypočte zálohu podle odstavců 1 a 2, pokud nejde o příjmy
zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 nebo § 36 odst. 1 písm. a). U
poplatníka, který u plátce nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, se při výpočtu
zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému
zvýhodnění.
(6) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani
podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k
odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období. K
zaměstnaneckému zvýhodnění za podmínek stanovených v § 35bb přihlédne plátce daně
rovněž až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.
(7) Plátce daně srazí zálohu při výplatě nebo připsání příjmů ze závislé činnosti a z
funkčních požitků (dále jen „mzda“) poplatníkovi k dobru bez ohledu na to, za kterou dobu se
mzda vyplácí. Provádí-li plátce zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně za delší časové
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období, srazí zálohu při zúčtování mzdy. Mzdy plynoucí do konce ledna za uplynulé
zdaňovací období se zahrnují do základu pro výpočet zálohy v tomto období.
(8) Plátce daně, který vyplácí ve zdaňovacím období poplatníkovi mzdu najednou za více
kalendářních měsíců téhož zdaňovacího období, vypočte zálohu tak, jako by byla vyplacena v
jednotlivých měsících, je-li tento způsob výpočtu zálohy pro poplatníka výhodnější a
neuplatnil-li poplatník ve zdaňovacím období u plátce daně dosud měsíční daňové zvýhodnění
podle § 35d odst. 2. Při použití tohoto způsobu nelze použít zdanění podle § 6 odst. 4.
(9) Nepožádá-li poplatník o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, je sraženými
zálohami ze mzdy jeho daňová povinnost splněna, pokud není povinen podat přiznání podle §
38g.
(10) Plátce odvede úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být jako zálohy na
daň sraženy, nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy
vznikla. Z příjmů vyplacených poplatníkovi prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm
v zahraničí (§ 6 odst. 2) odvede plátce úhrn částek, které měly být jako zálohy na daň sraženy,
nejpozději do 20. dne po uplynutí kalendářního měsíce, v němž o závazku dluhu účtuje v
souladu s platnými účetními předpisy. Správce daně může stanovit lhůtu pro odvod záloh
jinak, lhůta však nesmí přesáhnout poslední den kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit
zálohy vznikla.
(11) Plátce nemá povinnost srážet zálohy na daň podle předchozích odstavců v případě,
že mzda jde k tíži stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3
umístěné v zahraničí.
(12) Správce daně může na žádost plátce zrušit povinnost srážet zálohy na daň podle
předchozích odstavců z příjmů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí.
(13) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se při stanovení záloh nepřihlédne ke slevě na
dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ani k daňovému zvýhodnění.
(14) Dojde-li u poplatníka ke vzniku samostatného základu daně pro zdanění podle § 36 a
současně ke vzniku základu pro výpočet zálohy na daň, zvýší se při dosažení maximálního
vyměřovacího základu pojistného podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo zákona o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění21), o povinné pojistné nejdříve základ pro výpočet zálohy na daň.
(15) Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v organizační jednotce plátce daně, je tato
organizační jednotka plátcovou pokladnou 39g), jestliže jsou v této organizační jednotce k
dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky záloh nebo daně a její kontrolu. Povinnost
plátce daně vypočítat zálohu nebo daň podle zvláštní sazby u poplatníka z úhrnu jeho příjmů
ze závislé činnosti anebo z funkčních požitků za kalendářní měsíc tím ale zůstává zachována.
Je-li k tomu příslušných více plátcových pokladen nebo mzdových účtáren téhož plátce daně,
zdaněním příjmů poplatníka pověří plátce daně jednu z nich, a jedná-li se o poplatníka, který
má u plátce daně na zdaňovací období podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4,
pověří plátce daně zdaněním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má poplatník toto prohlášení k
dani podepsáno.

39g)

§ 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
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§ 38ch
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitků a daňového zvýhodnění
(1) Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více
plátců daně postupně včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci
dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci činnost,
ze které plyne příjem ze závislé činnosti, a podepsal u těchto plátců prohlášení k dani podle
§ 38k odst. 4 a 5, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění posledního z uvedených plátců daně, a to nejpozději do 15. února po uplynutí
zdaňovacího období. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede plátce u
poplatníka, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani.
(2) Dojde-li k zániku plátce daně bez právního nástupce, může poplatník požádat o roční
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění místně příslušného správce daně nejpozději do 15.
února po uplynutí zdaňovacího období.
(3) Plátce daně provede roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění jen na základě
dokladů za uplynulé zdaňovací období od všech předchozích plátců daně o zúčtované nebo
vyplacené mzdě, sražených zálohách na daň z těchto příjmů, poskytnuté měsíční slevě na dani
podle § 35ba a 35c a vyplacených měsíčních daňových bonusech. Plátce daně roční zúčtování
záloh a daňového zvýhodnění neprovede, pokud poplatník tyto doklady nepředloží plátci daně
do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.
(4) Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně
nejpozději do 15. března po uplynutí zdaňovacího období z úhrnu mezd zúčtovaných nebo
vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně, a to včetně mezd zúčtovaných nebo
vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již
nevykonával závislou činnost nebo funkci činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti.
U poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění, provede plátce daně výpočet daně a roční
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za podmínek stanovených v § 35d odst. 6 až 9.
(5) Poplatníkovi, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, plátce daně vrátí jako přeplatek z
ročního zúčtování záloh kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní sníženou o slevy
pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a o zaměstnaneckou slevu a současně vyplatí
zaměstnanecký bonus, nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období, činí-li
úhrnná výše tohoto přeplatku a zaměstnaneckého bonusu více než 50 Kč. O vrácený přeplatek
z ročního zúčtování záloh a rovněž o vyplacený zaměstnanecký bonus sníží plátce daně
nejbližší odvody záloh správci daně, nejdéle do konce zdaňovacího období, nebo požádá o
jejich vrácení správce daně; v takovém případě nakládá správce daně s touto částkou jako s
přeplatkem. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží.
§ 38i
Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků vybírané srážkou
formou záloh
(1) Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl
vyplacen měsíční daňový bonus nižší, než měl být, vrátí plátce daně vzniklý rozdíl, pokud
neuplynula lhůta pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za toto zdaňovací
období. O vrácenou částku na záloze nebo o dodatečně vyplacenou částku na měsíčním
daňovém bonusu sníží plátce daně nejbližší odvod záloh správci daně.
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(2) Poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl
vyplacen zaměstnanecký bonus nebo daňový bonus nižší, než měl být, vrátí plátce daně
vzniklý rozdíl, pokud neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů
ze závislé činnosti. Plátce daně je povinen nejdříve vrátit tento rozdíl a poté může podat
dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. O tento vrácený rozdíl sníží plátce
daně nejbližší odvod záloh správci daně. Jinak se vzniklý rozdíl vrátí na základě daňového
přiznání nebo dodatečného daňového přiznání podaného poplatníkem.
(3) Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha nižší, než je stanoveno, nebo kterému byl
vyplacen měsíční daňový bonus vyšší, než měl být, může plátce daně srazit vzniklý rozdíl ze
mzdy, pokud neuplynula lhůta pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za toto
zdaňovací období. O dodatečně vybranou částku na záloze nebo na měsíčním daňovém
bonusu zvýší plátce daně nejbližší odvod záloh správci daně.
(4) Po uplynutí lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je
povinnost uhradit dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na
zaměstnaneckém bonusu nebo na daňovém bonusu spolu s úrokem z prodlení na základě
a) dodatečného vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podaného plátcem daně, pokud
dlužná částka na dani nebo neoprávněně vyplacená částka na zaměstnaneckém bonusu
nebo na daňovém bonusu vznikla
1. zaviněním plátce daně, nebo
2. zaviněním poplatníka v případech stanovených v odstavci 6,
b) daňového nebo dodatečného daňového přiznání podaného poplatníkem, pokud dlužná
částka na dani nebo neoprávněně vyplacená částka na zaměstnaneckém bonusu nebo na
daňovém bonusu vznikla zaviněním poplatníka s výjimkou případů, kdy je povinen plátce
daně podat dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
(5) Dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na zaměstnaneckém
bonusu nebo na daňovém bonusu, která vznikla zaviněním plátce daně, může srazit plátce
daně ze mzdy poplatníka, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti. U poplatníka, kterému nebylo provedeno roční zúčtování
záloh a daňového zvýhodnění, může plátce daně po podání vyúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti v této lhůtě srazit dlužnou částku na záloze nebo přeplacenou částku na
měsíčním daňovém bonusu, a to i v případě, že poplatník podal za příslušné zdaňovací období
daňové přiznání.
(6) V případě, kdy dlužná částka na dani nebo neoprávněně vyplacená částka na
zaměstnaneckém bonusu nebo na daňovém bonusu vznikla zaviněním poplatníka, plátce daně
a) srazí po dohodě s poplatníkem tuto částku ze mzdy poplatníka spolu s úrokem z prodlení,
pokud u plátce daně neuplynula lhůta pro stanovení daně, a je povinen podat dodatečné
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a tuto částku uhradit, nebo
b) oznámí tuto skutečnost správci daně do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
ji zjistil a současně předloží správci daně doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu;
nesplní-li tyto povinnosti, je povinen podat dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti a tuto částku uhradit.
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§ 38j
Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(1) Plátci daně jsou povinni vést pro poplatníky, s příjmy podle § 6 mzdové listy,
rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý
kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.
(2) Mzdový list musí pro účely daně obsahovat
a) poplatníkovo jméno a příjmení, též i dřívější,
b) rodné číslo a u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 datum narození, číslo pasu nebo jiného
dokladu prokazujícího jeho totožnost, kód státu, jehož je rezidentem a bylo-li mu tímto
státem přiděleno a rodné číslo,
c) bydliště a u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 bydliště ve státě, jehož je rezidentem,
d) jméno, příjmení a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani podle §
35ba a daňové zvýhodnění a dále výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně
podle § 15, částek slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění s uvedením důvodu
jejich uznání,
e) den nástupu poplatníka do zaměstnání,
f) za každý kalendářní měsíc
1. úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích,
2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného v bodě 1,
3. základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,
4. vypočtenou zálohu nebo daň sraženou podle zvláštní sazby daně,
5. měsíční slevu na dani podle § 35ba a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle §
35ba,
6. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani podle § 35c, měsíční daňový bonus
a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba a 35c,
7. skutečně sraženou zálohu.
Údaje v bodech 3 a 4 se uvedou podle způsobu výpočtu zálohy na daň nebo výpočtu daně
zvláštní sazbou daně z příjmů ze závislé činnosti,
g) součet údajů za zdaňovací období uvedených v písmenu f) a úhrn vyplacených měsíčních
daňových bonusů.
(3) Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo
zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných
údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně,
záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného
dokladu plátce uschová.
(4) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé
činnosti nebo funkční požitky, je povinen podat svému místně příslušnému správci daně
vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybírané
srážkou formou záloh (dále jen „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“).
(5) Plátce daně je povinen podat správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé
činnosti do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce daně podá toto
vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.
(6) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé
činnosti nebo funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, má povinnost podat
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně,
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který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období
nepřesáhl v úhrnu 10 osob.
(7) Lhůtu pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nelze prodloužit.
(8) Plátce daně uvede v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
a) počet zaměstnanců k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období podle místa výkonu
práce v obci uvedené v pracovní smlouvě,
b) přehled obsahující souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech vykazovaného
zdaňovacího období, které jsou rozhodující pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh v
členění podle jednotlivých poplatníků uvedených v § 2 odst. 3,
c) přehledy o dodatečných opravách záloh na daň a daně a opravách daňového bonusu.
(9) Povinnost podávat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně příloh, má
plátce daně v případě, že mu v průběhu zdaňovacího období nevznikla povinnost odvádět
úhrn sražených záloh správci daně, a to z důvodu poskytnutí slev na dani podle § 35ba nebo
daňového zvýhodnění.
(10) Plátci daně jsou povinni na mzdovém listě dále uvést částky pojistného sražené nebo
uhrazené na důchodové spoření, na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a na všeobecné veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních
předpisů21) ze svých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků povinen platit poplatník, a
u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky
poplatníka na toto zahraniční pojištění, a to za každý kalendářní měsíc a v úhrnu za celé
zdaňovací období.
§ 38k
Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění
(1) Poplatník je povinen prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro poskytnutí
měsíční slevy na dani podle § 35ba a měsíčního daňového zvýhodnění při výpočtu záloh a
nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž tyto okolnosti nastaly. K předloženým
dokladům přihlédne plátce daně počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v
němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány, nejdříve však počínaje kalendářním
měsícem, na jehož počátku byly skutečnosti rozhodné pro uznání slevy na dani podle § 35ba
nebo na daňové zvýhodnění splněny, podepíše-li poplatník současně prohlášení podle
odstavce 4 anebo tyto skutečnosti v již podepsaném prohlášení současně uvede. K
předloženým dokladům potvrzujícím skutečnost, že poplatník nebo vyživované dítě je
studentem nebo žákem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo
předepsaným výcvikem, však plátce daně přihlédne již počínaje kalendářním měsícem, v
němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány. Při nástupu do zaměstnání je lhůta
dodržena, prokáže-li poplatník tyto skutečnosti do 30 dnů ode dne nástupu do zaměstnání.
(2) Narodí-li se však poplatníkovi dítě, plátce daně k této skutečnosti přihlédne již v
kalendářním měsíci, v němž se narodilo, prokáže-li poplatník jeho narození plátci daně do 30
dnů po narození dítěte.
(3) Pobírá-li poplatník za stejný kalendářní měsíc mzdu současně nebo postupně od více
plátců daně, přihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému
zvýhodnění pouze jeden plátce daně, u kterého uplatní poplatník nárok podle odstavce 1 a
podepíše prohlášení podle odstavce 4.
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(4) Plátce daně srazí zálohu podle § 38h odst. 4 a přihlédne měsíční slevě na dani podle §
35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, podepíše-li poplatník do 30 dnů po vstupu do
zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období prohlášení o
tom,
a) jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání slevy na dani podle § 35ba, popř. kdy a jak
se změnily,
b) že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího
období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba u jiného plátce daně a že
současně na stejné období kalendářního roku nepodepsal u jiného plátce prohlášení k
dani,
c) jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě
(§ 35c), popřípadě kdy a jak se změnily a jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
d) že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího
období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce daně a že
daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný
kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba,
e) že k 1. lednu zdaňovacího období nepobírá starobní důchod z důchodového pojištění
nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.
(5) Plátce daně, u kterého poplatník podepsal prohlášení podle odstavce 4, provede
výpočet daně, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a současně přihlédne k
nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1
písm. b) a g) a k zaměstnaneckému zvýhodnění za bezprostředně uplynulé zdaňovací období,
podepíše-li poplatník do 15. února za toto období písemné prohlášení o tom,
a) že nepobíral v uplynulém zdaňovacím období kromě mzdy od jednoho plátce nebo
postupně od více plátců včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito
plátci v době, kdy pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci činnost, ze které
plyne příjem ze závislé činnosti, příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně
a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, jiné příjmy
podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší než 6000 Kč,
b) zda pobíral v uplynulém zdaňovacím období postupně od dalších plátců daně včetně
mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době, kdy pro ně již
nevykonával závislou činnost nebo funkci činnost, ze které plyne příjem ze závislé
činnosti, kromě příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů,
které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, příjmy podléhající dani z
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, a ve kterých
kalendářních měsících je pobíral,
c) že manželka (manžel) žijící v domácnosti ve společně hospodařící domácnosti, na
kterou (kterého) uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b), neměla (neměl) v
uplynulém zdaňovacím období vlastní příjem přesahující ročně hranici 68 000 Kč,
d) v jaké hodnotě poskytl dar (dary) bezúplatné plnění podle § 15 odst. 1,
e) v jaké výši byly zaplaceny v uplynulém zdaňovacím období úroky z úvěru ze stavebního
spoření, z hypotečního úvěru a nebo z jiného úvěru poskytnutého v souvislosti s těmito
úvěry stavební spořitelnou poskytovatelem stavebního spoření, bankou, nebo pobočkou
zahraniční banky, anebo zahraniční bankou nebo bankou a použitého na financování
bytových potřeb v souladu s § 15 odst. 3 a 4, a
1. zda a v jaké výši z takového úvěru uplatňuje současně jiná osoba nárok na odpočet
úroků ze základu daně,
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2.

že předmět bytové potřeby uvedený v § 15 odst. 3, na který uplatňuje odpočet úroků
z poskytnutého úvěru, je užíván v souladu s § 15 odst. 4,
3. že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 3 a 4, v úhrnu u
všech účastníků smluv o úvěrech žijících v jeho s poplatníkem ve společně
hospodařící domácnosti nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období 300 000 Kč,
f) v jaké výši zaplatil příspěvky na své penzijní připojištění nebo penzijní pojištění,
doplňkové penzijní spoření podle § 15 odst. 5,
g) v jaké výši zaplatil pojistné na své soukromé životní pojištění podle § 15 odst. 6,
h) v jaké výši zaplatil jako člen odborové organizace v uplynulém zdaňovacím období členské
příspěvky podle § 15 odst. 7,
i) v jaké výši zaplatil úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle § 15,
j) jakou částku vynaložil za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku
včetně mateřské školy podle školského zákona podle § 35ba odst. 1 písm. g).
(6) Poplatník může podepsat prohlášení podle odstavce 4 na stejné období kalendářního
roku pouze u jednoho plátce.
(7) Neprokáže-li poplatník skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani
podle § 35ba nebo na měsíční daňové zvýhodnění podle § 35d anebo nepodepíše-li prohlášení
podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě, přihlédne k nim plátce počínaje měsícem následujícím
po měsíci, v němž tyto rozhodné skutečnosti poplatník prokáže a současně podepíše
prohlášení podle odstavce 4. Dodatečně přihlédne plátce k uvedeným skutečnostem při
ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně, prokáže-li
poplatník rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo na daňové
zvýhodnění a nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a
podepíše-li současně v této lhůtě prohlášení k dani podle odstavců 4 a 5.
(8) Dojde-li během roku ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a
daně nebo ke změně podmínek pro daňové zvýhodnění, je poplatník povinen oznámit je
písemně (např. změnou v prohlášení) plátci daně nejpozději poslední den kalendářního
měsíce, v němž změna nastala. Plátce daně zaeviduje změnu ve mzdovém listě.
§ 38l
Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani
podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z
funkčních požitků u plátce daně
(1) Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplatník plátci daně
a) potvrzením příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele veřejné sbírky o
výši a účelu daru bezúplatného plnění,
b) smlouvou o úvěru a každoročně potvrzením stavební spořitelny poskytovatele stavebního
spoření o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního
spoření, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou poskytovatelem
stavebního spoření v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzením banky,
zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním
roce z hypotečního úvěru a snížených o státní příspěvek, popřípadě z jiného úvěru
poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem,
c) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) stavebním
povolením nebo ohlášením stavby a po dokončení stavby výpisem z listu vlastnictví,
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d) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. b) a c) výpisem z
listu vlastnictví a v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od
okamžiku uzavření úvěrové smlouvy stavebním povolením nebo ohlášením stavby,
e) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. e) výpisem z listu
vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo jednotku, která
nezahrnuje nebytový prostor, ve vlastnictví podle zákona upravujícího vlastnictví bytů,
anebo nájemní smlouvou, jde-li o byt nebo o jednotku, která nezahrnuje nebytový
prostor, v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu, jde-li o byt nebo o jednotku, která
nezahrnuje nebytový prostor,,v užívání,
f) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. d) a g), potvrzením
právnické osoby, že je jejím členem nebo společníkem,
g) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. f), výpisem z listu
vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo byt jednotku, která nezahrnuje
nebytový prostor, ve vlastnictví podle zákona upravujícího vlastnictví bytů, anebo
potvrzením právnické osoby o členství, je-li předmětem vypořádání podíl nebo vklad
spojený s právem užívání bytu,
h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o doplňkovém
penzijním spoření, smlouvou o penzijním pojištění nebo po- tvrzením instituce penzijního
pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně potvrzením penzijního
fondu, penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených
poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní
spoření nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období,
i) smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou podle zákona upravujícího
pojistnou smlouvu a každoročně potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném
poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o
zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací
období,
j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v
uplynulém zdaňovacím období,
k) potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího
vzdělávání podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání; a jedná-li se o osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzením nebo
rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní ve třetím
stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo
rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní v prvním
nebo ve druhém stupni nebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že byla
uznána zdravotně znevýhodněnou.
(2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení daně nebo záloh
prokazuje poplatník plátci daně
a) dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela), uplatňuje-li slevu na dani podle §
35ba odst. 1 písm. b) a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem,
b) rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o výplatě důchodu,
uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) nebo d) z důvodu, že pobírá
invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nebo invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně,
c) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník
pobírá jiný důchod z důchodového pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že
je invalidní ve třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní důchod pro
invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu
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invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve třetím
stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z
jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni,
d) průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem a uplatňuje-li slevu na dani podle §
35ba odst. 1 písm. e),
e) potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo
předepsaným výcvikem, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f),
f) potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle
školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte
poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte
poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období
poplatník uhradil.
(3) Nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník
plátci daně
a) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojeného, osvojence nebo
v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků),
b) předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem,
c) jsou-li oba manželé zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela), že
nárok na daňové zvýhodnění současně neuplatňuje druhý z manželů,
d) potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem v ve společně hospodařící
domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným
výcvikem,
e) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník
vyživuje v ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku,
které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně
připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo
úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
(4) Pokud poplatník nebo zletilé dítě, na něž poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění,
studuje na střední nebo vysoké škole v cizině, nárok na uplatnění slevy na dani podle § 35ba
odst. 1 písm. f) nebo na daňové zvýhodnění prokáže poplatník při stanovení záloh nebo daně
u plátce daně potvrzením o studiu vydaném zahraniční školou na určité období a v souladu se
zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře 130) rozhodnutím Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na
středních nebo vysokých školách v České republice.
(5) Jestliže se změnily skutečnosti rozhodné pro přiznání nezdanitelné části základu daně
podle § 15, slevy na dani podle § 35ba nebo daňového zvýhodnění, předloží poplatník nové
doklady prokazující platnost nároku na odpočet.
§ 38m
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
(1) Daňové přiznání se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo
je vykázána daňová ztráta.
(2) Daňové přiznání se kromě případů stanovených zvláštním právním předpisem28b)
podává také
130)

§ 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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a) za období předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo
rozdělení společnosti nebo družstva, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, neníli tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
b) za období předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou
obchodní společnost nebo družstvo a změny právní formy akciové společnosti nebo
společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo
komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno,
c) za období předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský
rok nebo naopak, anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li
dosud za toto období daňové přiznání podáno,
d) za období předcházející dni přemístění sídla evropské nebo evropské družstevní
společnosti35g) zapsaného do obchodního rejstříku (dále jen „zapsané sídlo“) z území
České republiky; při stanovení základu daně se vychází z výsledku hospodaření
zjištěného z řádné nebo mimořádné účetní závěrky,20) kterou je povinna sestavit evropská
společnost35f) nebo evropská družstevní společnost35g) ke dni předcházejícímu dni
přemístění zapsaného sídla z území České republiky,
e) za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za
zanikající nebo rozdělovanou obchodní společnost nebo družstvo nebo za část obchodní
společnosti nebo družstva, u které je právním nástupcem poplatník uvedený v § 17 odst.
4, který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na
území České republiky; při stanovení základu daně se vychází z výsledku hospodaření
zjištěného z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou je povinna sestavit obchodní
společnost nebo družstvo ke dni předcházejícímu dni zápisu přeměny do obchodního
rejstříku,
f) za období předcházející dni zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku
přejímajícím společníkem za zanikající obchodní společnost, jedná-li se o převod jmění
obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou osobou, a nebylo-li dosud za toto
období daňové přiznání podáno; při stanovení základu daně se vychází z výsledku
hospodaření zjištěného z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou je povinna
sestavit obchodní společnost ke dni předcházejícímu dni zápisu přeměny do obchodního
rejstříku,
g) za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo
podílového fondu a zahraničního investičního fondu, za které dosud nebylo daňové
přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodnému dni posledním dnem kalendářního
roku nebo hospodářského roku splývajícího nebo slučovaného podílového fondu,
h) za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového
fondu a zahraničního investičního fondu do konce kalendářního roku nebo
hospodářského roku přejímajícího nebo nově vzniklého podílového fondu, není-li
rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku přejímajícího
nebo nově vzniklého podílového fondu,
i) za období předcházející rozhodnému dni sloučení fondů penzijních společností, za které
dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodný den posledním
dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku penzijní společnosti, která slučovaný
fond obhospodařuje,
j) za období od rozhodného dne sloučení fondů penzijních společností do konce
kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnické penzijní společnosti, není-li
rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnické
penzijní společnosti.
(3) Daňové přiznání podle odstavce 2 se podává nejpozději do konce třetího měsíce
následujícího po měsíci, do něhož spadá
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a) u fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva
1. den rozhodnutí valné hromady nebo společníků anebo členské schůze družstva o fúzi
nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva, pokud
rozhodný den předchází nebo se shoduje se dnem rozhodnutí valné hromady nebo
společníků anebo členské schůze družstva o fúzi nebo převodu jmění na společníka
anebo rozdělení společnosti nebo družstva, není-li rozhodný den fúze nebo převodu
jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva prvním dnem
kalendářního roku nebo hospodářského roku, nebo
2. den předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo
rozdělení společnosti nebo družstva, pokud rozhodný den následuje až po rozhodnutí
valné hromady nebo společníků anebo členské schůze družstva o fúzi nebo převodu
jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva, není-li rozhodný den
fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva
prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
b) den předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou
obchodní společnost nebo družstvo a změny právní formy akciové společnosti nebo
společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo
komanditní společnost,
c) den předcházející prvnímu dni hospodářského roku nebo kalendářního roku, a to při
změně účetního období,
d) den předcházející dni přemístění zapsaného sídla evropské společnosti35f) nebo evropské
družstevní společnosti35g) z území České republiky,
e) den předcházející zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud právní nástupce
obchodní společnosti nebo družstva splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 písm. e),
f) den předcházející zápisu převodu jmění obchodní společnosti na společníka, který je
fyzickou osobou,
g) den předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo
podílového fondu a zahraničního investičního fondu,
h) den, který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li
rozhodný den splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a
zahraničního investičního fondu prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského
roku nebo nově vzniklého investičního fondu,
i) den předcházející rozhodnému dni sloučení fondů penzijních společností,
j) den, který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li
rozhodný den sloučení fondů penzijních společností prvním dnem kalendářního roku
nebo hospodářského roku nástupnické penzijní společnosti.
(4) Podáním daňového přiznání podle odstavce 2 písm. a) není povinnost podat daňové
přiznání podle zvláštního právního předpisu splněna,28b) pokud nedojde k zapsání přeměny
společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku.
(5) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za
podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.
(6) Povinnost podat daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu28b) nemá
a) poplatník uvedený v § 18 odst. 3, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo
má pouze příjmy od daně osvobozené (§ 19) a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou
podle zvláštní sazby daně (§ 36 odst. 2), a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle §23
odst. 3 písm. a) bodu 9,
b) veřejná obchodní společnost,
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c) zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo za období od rozhodného
dne přeměny70) do dne zápisu přeměny70) do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno
jinak.
(7) Na poplatníka uvedeného v § 18 odst. 3, kterému nevznikla ve zdaňovacím období
daňová povinnost nebo splňuje některou z dalších podmínek uvedených v odstavci 7 písm. a),
se nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně podle daňového řádu.
(8) Došlo-li ke splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a
zahraničního fondu kolektivního investování, přechází daňová povinnost za zrušený podílový
fond na nově vznikající nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního
investování. Práva a povinnosti zrušeného podílového fondu vykonává nástupnický
obhospodařovatel fondu. Nástupnickým obhospodařovatelem fondu se pro účely tohoto
zákona rozumí
a) investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající podílový fond
nebo zahraniční fond kolektivního investování,
b) zahraniční investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající
podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování, nebo
c) nově vzniklý nebo přejímající zahraniční fond kolektivního investování, který není
obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností.
(9) Došlo-li ke splynutí nebo sloučení fondů penzijní společnosti, přechází daňová
povinnost za zrušený fond na nově vznikající nebo přejímající fond. Práva a povinnosti
zrušeného fondu vykonává nástupnická penzijní společnost. Nástupnickou penzijní
společností se pro účely tohoto zákona rozumí penzijní společnost, která obhospodařuje nově
vzniklý nebo přejímající fond.
(10) Ustanovení odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) a odstavce 10 se přiměřeně
použijí při transformaci penzijního fondu na penzijní společnost a transformovaný fond.
§ 38m
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
(1)Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
(2)Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za
podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12
měsíců.
§ 38ma
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává
daňové přiznání
(1)Poplatník je povinen daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob také
podat za období
a) předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo
rozdělení obchodní korporace, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, neníli tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
b) předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou
obchodní korporaci a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s
ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo
komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno,
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c) předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok
nebo naopak, anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebyloli dosud za toto období daňové přiznání podáno,
d) předcházející dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní
společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky,
e) od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za
zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci nebo za její část, u které je
právním nástupcem poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým
nerezidentem a, který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou
provozovnu na území České republiky,
f) předcházející dni zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního rejstříku
přejímajícím společníkem za zanikajícího poplatníka, který je obchodní společností,
jedná-li se o převod jmění obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou
osobou, a nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.
(2)Daňové přiznání podle odstavce 1 se podává nejpozději do 3 měsíců od konce
měsíce, do kterého spadá
a) u obchodní korporace den rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o fúzi,
převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace, pokud je tento
den dnem pozdějším rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo
rozdělení, není-li rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo
rozdělení obchodní korporace prvním dnem kalendářního roku nebo
hospodářského roku,
b) den, který je posledním dnem období, za které se daňové přiznání podává, pokud
není podle písmene a) stanoven jiný den.
(3)Podáním daňového přiznání za období podle odstavce 2 písm. a) není splněna
povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období, pokud nedojde k zapsání
přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku.
§ 38mb
Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
Daňové přiznání není povinen podat
a) veřejně prospěšný poplatník, pokud
1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené
nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
2. nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9,
b) společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem
daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou
podle zvláštní sazby daně,
c) veřejná obchodní společnost,
d) zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne
přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno
jinak.
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§ 38mc
Výjimka z oznamovací povinnosti
Veřejně prospěšný poplatník, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová
povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinen sdělit tuto skutečnost správci
daně.
§ 38na
(1)Vyměřenou a neuplatněnou daňovou ztrátu nelze odčítat od základu daně za
podmínek uvedených v § 34 odst. 1, došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve složení
osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole (dále jen „podstatná změna“). Změnou
ve složení osob se rozumí změna společníků nebo členů družstva členů obchodní
korporace nebo změna jejich podílu na kapitálu či kontrole poplatníka. Podstatnou změnou
se vždy rozumí nabytí nebo zvýšení podílu, které se v úhrnu týká více než 25 % základního
kapitálu nebo hlasovacích práv nebo změny, kterými získá společník nebo člen družstva
člen obchodní korporace rozhodující vliv. Zda došlo k podstatné změně se zjišťuje v
období, za které má být daňová ztráta uplatněna, a to porovnáním tohoto období s obdobím,
za něž byla daňová ztráta vyměřena; přitom v období, za něž byla daňová ztráta vyměřena,
je rozhodné složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole k poslednímu dni
tohoto období, a výše jejich podílu, a v období, za něž má být daňová ztráta uplatněna, je
rozhodný úhrn změn, kterými dojde od posledního dne období, za které byla daňová ztráta
vyměřena, do konce období, za které má být daňová ztráta uplatněna, k nabytí nebo zvýšení
podílu na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech nebo kterými získá společník
nebo člen družstva člen obchodní korporace rozhodující vliv.
(2)U akciové společnosti, která vydala akcie na majitele, a to buď v období, za které
byla daňová ztráta vyměřena, nebo v období, za které má být daňová ztráta uplatněna nebo v
obou těchto obdobích, se má za to, že došlo k podstatné změně, pokud bylo v období, za
které má být daňová ztráta uplatněna, vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého
předmětu podnikání provozoval poplatník, méně než 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží
zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) oproti období, za něž byla
daňová ztráta vyměřena. Toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník prokáže správci
daně, že ve zdaňovacím období, za něž má být uplatněna daňová ztráta, nedošlo ke změně
ve složení společníků nebo ke změně jejich podílu na kapitálu či kontrole, která se v úhrnu
týká více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo kterou získá společník
rozhodující vliv, oproti zdaňovacímu období, za něž mu byla daňová ztráta vyměřena.
(3)Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník, u nějž k podstatné změně
došlo, prokáže správci daně, že nejméně 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných
do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) v období, kdy došlo k podstatné změně, a v
následujících obdobích, v nichž má být uplatněna daňová ztráta vzniklá za období před
podstatnou změnou, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého předmětu
podnikání provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta vyměřena.
(4)Zaniká-li při přeměně131) daňový poplatník, jemuž byla vyměřena daňová ztráta,
která byla podle § 23c odst. 8 písm. b) převzata právním nástupcem, může právní nástupce
převzatou daňovou ztrátu odčítat od základu daně maximálně do výše části základu daně,
připadající na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, který zanikl, a to v období, za které
byla daňová ztráta vyměřena. V případě přeměny rozdělením, kdy rozdělovaná obchodní
společnost nezaniká, může daňovou ztrátu převzatou podle § 23c odst. 8 písm. b) odčítat
nástupnická společnost při obchodní společnost při rozdělení od základu daně maximálně
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do výše části základu daně připadající na stejné činnosti vykonávané rozdělovanou
společností obchodní společností v období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Část
základu daně podle věty první a druhé se stanoví na základě poměru tržeb za vlastní výkony
a zboží zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na
stejné činnosti vykonávané zanikající nebo rozdělovanou společností obchodní společností
v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a
zboží zaúčtovaným do výnosů podle zvláštního právního předpisu20). Obdobně se postupuje
v případě převzetí daňové ztráty, která vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který
nemá na území České republiky stálou provozovnu.
(5)Obchodní společnost nebo družstvo,, které korporace, která při přeměně sloučením
nebo rozdělením nezaniká, může odčítat daňovou ztrátu, která jí byla vyměřena před
přeměnou a nebyla převedena na nástupnickou společnost nebo družstvo při obchodní
korporaci při rozdělení, maximálně do výše části základu daně připadající na stejné
činnosti, které vykonávala v období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Část základu
daně podle věty první se stanoví na základě poměru tržeb za vlastní výkony a zboží
zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na stejné
činnosti vykonávané poplatníkem, který nezaniká, v období, za které byla daňová ztráta
vyměřena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží zaúčtovaným do výnosů podle
zvláštního právního předpisu20).
(6)Při převodu podniku nebo jeho samostatné části obchodního závodu lze daňovou
ztrátu nebo část daňové ztráty, vyměřené převádějící obchodní společnosti a převzaté podle
§ 23a odst. 5 písm. b), odčítat od základu daně přijímající obchodní společnosti v
jednotlivých obdobích maximálně do výše základu daně stanoveného u přijímající obchodní
společnosti z činnosti vykonávané prostřednictvím převedeného podniku nebo jeho
samostatné části, která byla prostřednictvím převedeného podniku nebo jeho samostatné
části obchodního závodu vykonávána v období, za které byla uplatňovaná daňová ztráta
vyměřena. Výše základu daně podle věty první se stanoví u přijímající obchodní společnosti
na základě poměru tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního
právního předpisu20) připadajících na stejné činnosti vykonávané převádějící obchodní
společností v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, k celkovým tržbám za vlastní
výkony a zboží zaúčtovaným do výnosů podle zvláštního právního předpisu20).Obdobně se
postupuje v případě převzetí daňové ztráty, která vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17
odst. 4, který nemá na území České republiky stálou provozovnu.
(7)Vzniknou-li poplatníkovi pochybnosti, zda jsou splněny podmínky stanovené v
odstavcích 1 až 6, může požádat správce daně o závazné posouzení 39i) skutečnosti, zda
daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně. V žádosti o vydání
rozhodnutí o závazném posouzení je poplatník povinen uvést
a) název, právní formu a sídlo právnické osoby, daňové identifikační číslo, pokud bylo
přiděleno,
b) přehled veškerých tržeb za vlastní výkony a zboží v členění podle činností vykonávaných
poplatníkem, jemuž daňová ztráta vznikla, dosažených v období, za které byla daňová
ztráta, která má být uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, vyměřena, nebo
ve kterém vznikla,
c) přehled veškerých tržeb za vlastní výkony a zboží v členění podle činností vykonávaných
poplatníkem, který daňovou ztrátu uplatňuje, dosažených v období, za které má být
daňová ztráta uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně,
d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení skutečnosti, zda daňovou ztrátu lze
uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně.
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(8)Je-li rozhodnutí o závazném posouzení doručeno poplatníkovi po uplynutí lhůty pro
podání daňového přiznání podle zvláštního právního předpisu 41d) nebo podle tohoto zákona,
může poplatník uplatnit odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 v dodatečném daňovém
přiznání.
(9)Za provozování stejné činnosti podle odstavců 2 až 6 v období, za které má být
daňová ztráta uplatněna, a v období, za něž byla daňová ztráta vyměřena, se považuje i
případ, kdy v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, nebo ve kterém vznikla, došlo k
vynakládání výdajů (nákladů) za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale tyto příjmy
byly vykázány až v období, za které má být daňová ztráta uplatněna.
(10)
až 3.

V případech uvedených v odstavcích 4 až 6 se nepoužijí ustanovení odstavců 1

(11)
Obdobím podle odstavců 1 až 6 a 9 se rozumí zdaňovací období i období, za
něž se podává daňové přiznání.
§ 38nb
Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrů a
půjček úvěrového finančního nástroje
(1)Poplatník, který splňuje podmínky pro osvobození podle § 19 odst. 1 písm. zj) a zk),
požádá svého místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození
příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrů a půjček úvěrového finančního nástroje.
Žádost lze podat i prostřednictvím plátce, avšak rozhodnutí vydá vždy správce daně místně
příslušný poplatníkovi.
(2)Povinnými náležitostmi žádosti o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození jsou
a) potvrzení o daňovém rezidentství příjemce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a
půjček úvěrového finančního nástroje vydané zahraničním správcem daně,
b) informace prokazující, že příjemce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a půjček
úvěrového finančního nástroje je jejich skutečným vlastníkem,
c) potvrzení zahraničního správce daně, že příjemce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů
a půjček úvěrového finančního nástroje podléhá některé z daní uvedených v příslušném
právním předpisu Evropských společenství,93) které mají stejný nebo podobný charakter
jako daň z příjmů [§ 19 odst. 3 písm. a) bod 3],
d) informace prokazující, že příjemce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a půjček
úvěrového finančního nástroje má právní formu uvedenou v příslušném právním
předpisu Evropských společenství,93)
e) informace prokazující, že příjemce a plátce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a
půjček úvěrového finančního nástroje jsou osobami přímo kapitálově spojenými a po
jak dlouhou dobu,
f) právní titul pro výplatu licenčních poplatků nebo úroků.
(3)Informace obsažené v žádosti a jejích povinných náležitostech musí platit nejméně
po dobu jednoho roku a nesmí být starší 3 let. Dojde-li ke změně, která může mít vliv na
splnění podmínek pro osvobození podle § 19 odst. 1 písm. zj) a zk), poplatník je povinen
informovat o tom bez zbytečného odkladu plátce a svého místně příslušného správce daně.
(4)Správce daně je povinen na základě žádosti, jejíž povinné náležitosti jsou vymezeny
v odstavci 2, vydat rozhodnutí o přiznání osvobození, jsou-li splněny podmínky uvedené v §
41d)

§ 40 a 40b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
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19 odst. 1 písm. zj) a zk) a odst. 5 a § 23 odst. 7. Správce daně je povinen toto rozhodnutí
vydat do tří měsíců od okamžiku, kdy poplatník poskytl všechny informace a důkazy nutné
pro prokázání, že podmínky pro osvobození jsou splněny. Rozhodnutí je závazné i pro
plátce daně.
(5)Rozhodnutí o přiznání osvobození musí kromě základních náležitostí rozhodnutí
podle zvláštního právního předpisu obsahovat
a) údaje, na jejichž základě bylo rozhodováno,
b) časový rozsah závaznosti rozhodnutí, přitom rozhodnutí musí být vydáno nejméně pro
jedno zdaňovací období a nejvýše pro tři zdaňovací období bezprostředně po sobě jdoucí.
§ 38nc
Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými
sdruženými osobami
(1)Poplatník, který sjednává cenu v obchodním vztahu s osobou, která je vůči němu
považována za spojenou osobu, může požádat místně příslušného správce daně o vydání
rozhodnutí o závazném posouzení39i), zda způsob, jakým byla cena vytvořena, odpovídá
způsobu, kterým by byla vytvořena cena sjednaná mezi nezávislými osobami v běžných
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek (§ 23 odst. 7) (dále jen
„závazné posouzení ceny“).
(2)Poplatník v žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ceny uvede alespoň
a) jména, příjmení nebo názvy, bydliště nebo sídla, místa podnikání sídla podnikatele,
daňová identifikační čísla, pokud byla přidělena, všech osob zúčastněných v obchodním
vztahu, pro nějž je podána žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ceny,
včetně poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 i osob, kterým nevzniká daňová
povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky (dále jen „zúčastněná
osoba“),
b) popis organizační struktury, jejíž jsou zúčastněné osoby součástí, a to i mimo území
České republiky,
c) popis obchodních činností zúčastněných osob,
d) popis obchodního vztahu, pro který je podána žádost o závazné posouzení ceny,
e) zdaňovací období, na které se má rozhodnutí o závazném posouzení ceny vztahovat,
f) popis a dokumentace způsobu, jakým byla cena vytvořena, včetně všech údajů týkajících
se obchodního případu; u údajů, které budou známy v budoucnu, se uvedou předpoklady,
ze kterých se při odhadu hodnot těchto údajů vycházelo,
g) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení ceny.
(3)O žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ceny rozhodne správce daně, u
kterého byla žádost podána. Pokud je v obchodním vztahu více zúčastněných osob, které
mají daňovou povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky a tuto
povinnost spravují odlišní správci daně, rozhodnutí o závazném posouzení ceny vydá
správce daně vyššího stupně nejblíže nadřízený těmto správcům daně nejblíže nadřízený
nejblíže nadřízenému správci daně těchto správců daně a závazné posouzení ceny je pro
tyto správce daně účinné. Dotčeným správcům daně a dalším zúčastněným osobám se
rozhodnutí doručuje na vědomí. Jsou-li dány důvody pro zrušení rozhodnutí o závazném
posouzení ceny podle zvláštního právního předpisu, rozhodne o jeho zrušení správce daně,
který je vydal, na návrh kterékoliv zúčastněné osoby nebo z podnětu dotčeného správce
daně.
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(4)Rozhodnutí o závazném posouzení ceny může být vydáno i pro právnickou osobu,
jejíž založení se předpokládá. Žádost podle odstavce 2 je oprávněna za ni předložit jiná
osoba, pokud zakládanou právnickou osobu, pro kterou je závazné posouzení ceny žádáno,
dostatečně identifikuje. O závazné posouzení ceny požádá tato jiná osoba místně příslušného
správce daně z příjmů podle předpokládaného sídla zakládané právnické osoby. Identifikace
zakládané právnické osoby musí být uvedena i ve výroku rozhodnutí o závazném posouzení
ceny. Příjemcem tohoto rozhodnutí je žadatel a je účinné pro stanovení daňové povinnosti
zakládané právnické osoby, a to ode dne jejího vzniku.
§ 38r
(1)Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, lhůta pro vyměření 39c)
jak pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém nárok na slevu vznikl, tak i pro
všechna zdaňovací období, za která lze tuto slevu uplatnit, končí současně se lhůtou pro
vyměření stanovení daně za zdaňovací období, v němž uplynula lhůta pro uplatnění nároku
na slevu na dani.
(2)Lze-li uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících
po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu
daně, lhůta pro vyměření39c) jak pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž daňová
ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její
část uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření stanovení daně za poslední zdaňovací
období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. Obdobně se postupuje při
uplatnění ztráty po převodu podniku nebo jeho samostatné části obchodního závodu, fúzi
společností nebo rozdělení obchodních společností nebo rozdělením obchodní
společnosti.
(3)Lhůty pro doměření39c) daně stanovení daně z důvodů nesplnění podmínek pro
uplatnění nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého úplaty u
finančního leasingu hmotného majetku jako výdaje počínají běžet od konce kalendářního
roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění těchto zákonných podmínek.
(4)Ustanovení odstavců 2 a 3 se vztahují na všechny poplatníky bez ohledu na to, zda
jim byla poskytnuta investiční pobídka podle zvláštního právního předpisu67).
§ 38s
Pokud povinnost vybrat nebo srazit daň včetně záloh podle § 38d nebo 38h u daně
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo u daně srážené plátcem daně
poplatníkovi z příjmů ze závislé činnosti nebyla ve stanovené výši plátcem daně splněna, a
to ani dodatečně, je základem pro výpočet této částky vybírané nebo sražené daně včetně
záloh částka, z níž by po vybrání nebo sražení zbyla částka, která byla plátcem daně
poplatníkovi skutečně vyplacena; u poplatníka s příjmy podle § 6 zvýšená o poivnné pojistné
podle § 6 odst. 13.
§ 38t
(1)Pojišťovny jsou povinny sdělit svému místně příslušnému správci daně nebo správci
daně příslušnému jejich plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na
pojistné plnění, a to do 30 dnů ode dne provedení této výplaty, jestliže
a) jde o pojistné plnění nahrazující příjem nebo výnos, jenž je předmětem daně,
b) výplata byla provedena fyzické osobě,
39c)

§ 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
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c) vyplacená částka přesahuje 25 000 Kč,
d) z vyplacené částky nebyla sražena daň a
e) nejde o příjem osvobozený od daně (§ 4).
(2)Poplatníci uvedení v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a stálé provozovny poplatníků
uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 umístěné na území České republiky mají povinnost
oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s
poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, na jehož základě může dojít ke
vzniku stálé provozovny (§ 22 odst. 2).
(3)Oznamovací povinnost ke správci daně mají orgány Celní správy České
republiky, jde-li o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny.
§ 38u
(1)Dodatečné daňové tvrzení na daňovou povinnost nižší z důvodu odvolání daru
pro nouzi se podává do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dar vydán
zpět, nebo byla zaplacena jeho obvyklá cena.
(2)Daň lze stanovit do konce roku následujícího po roce, ve kterém bylo dodatečné
daňové tvrzení podáno, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.
ČÁST PÁTÁ
REGISTRACE
§ 39
Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob
(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 2 je povinen podat
přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů
ode dne, ve kterém
a) započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů z
1. podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo
2. pronájmu, nebo
a) započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů
1. ze samostatné činnosti nebo
2. z nájmu, nebo
b) přijal příjem z
1. podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo
2. pronájmu.
b) přijal příjem
1. ze samostatné činnosti nebo
2. z nájmu.
(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 3 je povinen podat
přihlášku k registraci podle odstavce 1, pokud
a)

na území České republiky započal vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a),
nebo
b) přijal příjem uvedený v odstavci 1 písm. b) ze zdrojů na území České republiky.
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(3) Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 3 je povinen podat
přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů
ode dne, ve kterém
a) mu na území České republiky vznikla stálá provozovna, nebo
b) získal povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané
tuzemským orgánem veřejné moci.
(4) Poplatník daně z příjmů fyzických osob není povinen podat přihlášku k registraci,
pokud přijímá pouze příjmy,
a) které nejsou předmětem daně,
b) které jsou osvobozené od daně, nebo
c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.
§ 39a
Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob
(1)Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 3 je povinen podat
přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15
dnů od svého vzniku.
(2)Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4, jemuž vznikla na
území České republiky stálá provozovna, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z
příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od vzniku této provozovny.
(3)Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4 je povinen podat
přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, ve kterém
a) započal vykonávat činnost na území České republiky, která je zdrojem příjmů,
b) přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky,
c) obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů,
vydané tuzemským orgánem veřejné moci.
(4)Poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, Veřejně prospěšný
poplatník je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u
příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začne vykonávat činnost, která je zdrojem
příjmů, nebo začne přijímat příjmy.
(5) Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4 a poplatník, který
není založený nebo zřízený za účelem podnikání, není povinen podat přihlášku k registraci,
pokud přijímá pouze příjmy,
a) které nejsou předmětem daně,
b) které jsou osvobozené od daně, nebo
c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.
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ČÁST ŠESTÁ
PRAVOMOCI VLÁDY A MINISTERSTVA FINANCÍ
§ 39p
Pravomoci vlády
Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda na dobu trvání stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění
nouzového nebo válečného státního rozpočtu
a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů,
b) osvobodit od
1. daně z příjmů příjmy ze služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a
bezpečnostních sborů a příjmy zaměstnanců havarijních služeb za činnost v těchto
složkách,
2. odvodu z úhrnu mezd příjmy ze služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a
bezpečnostních sborů a příjmy zaměstnanců havarijních služeb za činnost v těchto
složkách,
3.2. daně z příjmů právnických osob ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a
havarijní služby.
ČÁST OSMÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 40
(1)Pro odvodové a daňové povinnosti za rok 1992 a předchozí léta a při zdanění mezd
zúčtovaných do prosince 1992 včetně se použijí dosavadní předpisy.
(2)Při zdanění příjmů daní z příjmů fyzických osob se od základu daně odečte též
poměrná část ztráty z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti podle § 28 odst. 5 zákona č.
389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.
(3)Osvobození příjmů z provozu malých vodních elektráren, větrných elektráren,
solárních a geotermálních zdrojů energie a zařízení na výrobu bioplynu od daně z příjmů
obyvatelstva, přiznaná podle právních úprav platných před nabytím účinnosti tohoto zákona,
zůstávají v platnosti až do uplynutí lhůty doby, po kterou se na tyto příjmy osvobození
vztahuje; dojde-li při provozu malých vodních elektráren, u nichž jsou příjmy
osvobozeny, 36a) k překročení hranice 200 tisíc kWh vyrobené energie ročně, jsou předmětem
daně pouze příjmy z energie vyrobené nad tento limit. Pokud byly na základě zákona č.
145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva, a podle zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů
obyvatelstva, osvobozeny příjmy z provozu těchto zařízení, nemohou již být tyto příjmy
znovu osvobozeny podle § 4 odst. 1 písm. e).
(4)Ustanovení § 36 odst. 2 písm. a) bod 8 a písm. c) se nepoužije na poměrnou část
úroků a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách a vkladních listech a z vkladů jim na
roveň postavených včetně úroků z vkladových účtů, které připadají na tyto vklady do 31.
prosince 1992. Nepoužije se též na poměrnou část základu daně vztahujícího se k příjmům
podle § 8 odst. 1 písm. f) zjištěnou podle poměru doby od uzavření pojistné smlouvy před

36a)

Opatření Ministerstva financí ČSR č.j. 153/7 409/1982 ze dne 27. 5. 1982.
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nabytím účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 1992 k celkové době od uzavření pojistné
smlouvy do okamžiku, kdy se pojistné plnění začne poskytovat poprvé.
(5)Zákon č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se použije i po nabytí účinnosti
tohoto zákona pro odklad placení daně uplatněný podle § 28 odst. 7 zákona č. 389/1990 Sb.
a pro odpisování základních prostředků, které před nabytím účinnosti tohoto zákona již
poplatník odpisoval podle § 28 odst. 4 zákona č. 389/1990 Sb. Po uplynutí dvou let od konce
roku, v němž se toto odpisování uplatnilo poprvé, se postupuje obdobně podle odstavce 7 s
výjimkou základních prostředků, jejichž zůstatková cena je nižší než 10 000 Kč a zahrne se
přímo do výdajů (nákladů). Dojde-li u uvedených základních prostředků (hmotného
majetku) k technickému zhodnocení, zvyšuje se o něj cena, ze které byly odpisy prováděny
(vstupní cena). V případě, že dojde v průběhu roku k vyřazení uvedeného odpisovaného
základního prostředku (hmotného majetku), lze jako výdaj (náklad) uplatnit odpisy v
poloviční výši.
(6)Osvobození, úlevy a výjimky přiznané podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o
dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z
příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č.
389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, pozbývají platnosti dnem účinnosti tohoto
zákona.
(7)Pro zdaňovací období roku 1993 se při přechodu na odpisování hmotného majetku a
nehmotného majetku podle tohoto zákona postupuje takto:
a) hmotný majetek se zařadí do odpisových skupin podle přílohy k tomuto zákonu,
b) u rovnoměrného odpisování se vstupní cenou (§ 29) rozumí cena, ze které byly
prováděny odpisy před 1. lednem 1993 podle zvláštních předpisů, 37)
c) u hmotného majetku již odpisovaného k 31. prosinci 1992 se pro rok 1993 postupuje při
výpočtu odpisů podle údajů sloupce „v dalších letech odpisování“ tabulky uvedené v § 31
odst. 1,
d) úplatně pořízený nehmotný majetek odpisovaný jako nehmotná aktiva k 31. prosinci
1992 může poplatník doodepsat, a to rovnoměrně, nejdéle však do pěti let od zahájení
odpisování.
(8)U smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, které byly sjednány
před 1. lednem 1993, se při odpisování použije vyhláška č. 586/1990 Sb., o odpisování
základních prostředků, až do skončení platnosti uvedených nájemních smluv. Obdobně se
postupuje i u odpisování investičních prací zaplacených nájemcem v najatém stavebním
objektu.
(9)Pro odpisování rozdílů mezi vyvolávací cenou a cenou dosaženou vydražením se
použije až do ukončení jeho odpisování sdělení Federálního ministerstva financí 38) i po
nabytí účinnosti tohoto zákona.
(10)
U základních prostředků odpisovaných před nabytím účinnosti tohoto zákona,
u nichž pořizovací cena činila 10 000 Kč a méně, může se zůstatková cena zahrnout plně do
nákladů (výdajů) v roce 1993 nebo se může pokračovat v odpisování obdobně jako u
hmotného majetku (odst. 7).

37)

Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ve znění
vyhlášky č. 345/1991 Sb.
38)
Sdělení k postupu při oceňování, účtování a odpisování věcí, které získají právnické a fyzické osoby při jejich
převodu z vlastnictví státu, publikované ve Finančním zpravodaji č. 9/1991.
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(11)
U smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, které byly
sjednány před 1. lednem 1993, se pro posouzení zahrnování nájemného do nákladů (výdajů)
nepoužije ustanovení § 24 odst. 4.
(12)
Důlní díla provozovaná před 1. lednem 1993 lze odepisovat jako celý soubor
jednotnou roční sazbou ve výši 4 % ze vstupní ceny souboru.
(13)

Ustanovení § 25 písm. w) se nepoužije pro zdaňovací období roku 1993.

(14)
Pro zdaňovací období 1993 příjmy plynoucí poplatníkovi neúčtujícímu v
soustavě podvojného účetnictví nejdéle do 15 dnů po skončení roku 1992, které hospodářsky
souvisí s předchozím zdaňovacím obdobím, se považují za příjmy zdaňovacího období
1993. Při posuzování výdajů se postupuje obdobně.
(15)
Za částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle tohoto zákona [§ 23
odst. 4 písm. d)], se pro zdaňovací období roku 1993 považují i částky zdaňované podle
předpisů platných do konce roku 1992.
(16)
Pro výnosy z vkladů na vkladních listech a z vkladů jim na roveň postavených,
uskutečněných před nabytím účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní předpisy.
(17)
Podnikatelská odměna podle § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z
příjmů obyvatelstva, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., zaúčtovaná jako náklad v roce 1992 a
vyplacená v roce 1993 je příjmem podle § 10.
(18)
Náhrada za ztrátu na výdělku náležející podle zákoníku práce za období před 1.
lednem 1993, která je vyplacena po tomto datu, je osvobozena od této daně.
(19)
Ustanovení § 25 písm. k) se nepoužije pro podnikové bytové hospodářství do
doby zrušení regulace cen nájemného.
(20)
U rozpočtových a příspěvkových organizací a obcí nejsou ve zdaňovacím
období roku 1993 předmětem daně rovněž příjmy z činností, vymezených ve statutu nebo
zřizovací listině jako hlavní činnost i v případě, že nesplňují kritéria § 18 odst. 3, pokud je
poplatník nevykazuje jako hospodářskou činnost 38a) a jsou prokazatelně zohledněny za celé
zdaňovací období ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele nebo v rozpočtu obce.
(21)

zrušen

(22)

Ustanovení § 35 odst. 3 se nepoužije pro zdaňovací období roku 1994.

(23)
Částky zúčtované do výnosů,20) které souvisejí s rozpouštěním rezerv
vytvořených na vrub nákladů před nabytím účinnosti tohoto zákona a které nejsou podle §
24 odst. 1 písm. i) výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, se zahrnují
do základu daně.
(24)
Výjimka ve vztahu k pojišťovnám uvedená v § 36 odst. 2 písm. a) bod 8 se
nepoužije za zdaňovací období roku 1994.
Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin
ODPISOVÁ SKUPINA 1
Položka+) SKP++)

38a)

Název++++)

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního
rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.
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(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
(1-5)
(1-6)
(1-7)
(1-8)
(1-9)
(1-10)
(1-11)
(1-12)
(1-13)
(1-14)
(1-15)
(1-16)
(1-17)
(1-18)
(1-19)

(1-20)
(1-21)
(1-22)
(1-23)
(1-24)
(1-25)
(1-26)
(1-27)
(1-28)
(1-29)
(1-30)
(1-31)
(1-32)
(1-33)
(1-34)
(1-35)
(1-36)
(1-37)
(1-38)

01.21.11
Jen: skot plemenný
01.21.11
Jen: skot chovný
01.22.11
Jen: ovce chovné a plemenné
01.22.12
Jen: kozy chovné a plemenné
01.22.13
Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
01.23.10 Jen: prasata plemenná
01.23.10
Jen: prasata chovná
01.24.10 Jen: hejna husí plemenná
01.24.10 Jen: hejna husí chovná
25.24.25
Ochranné plastové a pryžové pokrývky hlavy (přilby)
25.24.27
Plastové kancelářské a školní potřeby
26.15.23 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnictví a farmaceutické účely
26.24.1
Ostatní technické keramické výrobky
26.81.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky
28.62
Nástroje a nářadí
kromě: nástrojů na strojní tváření za tepla SKP 28.62.50 v položce (2-12)
29.32.14 Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv
29.32.40 Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování
prášků pro zemědělství a zahradnictví
29.32.50 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
29.32.65 Jen: stroje a přístroje zemědělské, zahradnické, lesnické, drůbežnické
nebo včelařské jinde neuvedené zejména: stroje a zařízení pro pěstování
chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces,
ošetřování luk
a trávníků
(kromě žacích), pěstování léčivých
rostlin
29.41
Ruční mechanizované nářadí a nástroje
30.0
Kancelářské stroje a počítače
32.20.11 Jen: - studiová provozní a ovládací zařízení - přístroje pro bezdrátové
přenosy (včetně mobilních telefonů)
32.20.12
Televizní kamery
32.20.20 Elektrické přístroje pro telefonii nebo telegrafii po vedení včetně faxů
32.20.11
Jen: vysílače - přijímače občanských radiostanic
32.30.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii jinde neuvedené
33.2 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení kromě:
přesných vah, kreslicích a rýsovacích přístrojů a nástrojů pro měření
délky v SKP33.20.3 v položce (2-53)
zrušena
zrušena
zrušena
34.10.53 Vozidla speciální pro přepravu na sněhu a osob na golfových hřištích
apod.
35.20.33
Jen: vozíky kolejové důlní a malodrážní
35.42
Jízdní kola
36.63.2
Psací a kancelářské potřeby
36.63.74 Výrobky konstruované pro předváděcí účely
36.63.76
Umělé květiny, listoví a ovoce
33.10.16
Jen: dýchací přístroje, plynové masky
31.62.13
Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování
zvuku (mixážní pulty apod.)
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ODPISOVÁ SKUPINA 2
Položka+) SKP++)
CZ-CC+++)

Název++++)

(2-1)
01.22.13
Jen: koně (užitkoví, plemenní, chovní)
(2-2)
17.40.2
Ostatní konfekční textilní výrobky zejména: lodní plachty, stany, padáky
(2-3) 17.51.1 Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem)
(2-4)
17.52
Jen: lana a síťované výrobky
(2-5)
17.54.38
Textilní výrobky pro technické účely
(2-6)
19.2
Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky
(2-7)
20.30.20 Dřevěné prefabrikované stavební části a celky zejména: prefabrikované
buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly(objekty) nebo
technologickým zařízením
(2-8)
22.11
Knihy (slovníky, atlasy, glóbusy a podobně)
(2-9)
25.23.20
Plastové prefabrikované stavební části a celky
zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními
díly(objekty) nebo technologickým zařízením
(2-10)
25.24 Ostatní plastové výrobky kromě: - ochranných plastových a pryžových
pokrývek hlavy (přilby) v SKP 25.24.25 v položce (1-10)
- kancelářských a školních potřeb v SKP 25.24.27 v položce (1-11)
(2-11) 28.61.1
Nožířské výrobky
(2-12)
28.62.50
Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
(2-13)
28.63.1
Zejména: závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky
(2-14)
28.71 Ocelové sudy a podobné nádoby (s objemem300 litrů a menším) zejména:
cisterny, sudy, bubny, kádě
(2-15)
28.72
Drobné kovové obaly zejména: hliníkové sudy, barely apod., zásobníky
pro jakékoliv materiály o objemu menším než 300 litrů
(2-16)
28.73.1
Drátěné výrobky zejména: lana a pásy
(2-17)
29.11.11
Zážehové spalovací pístové motory pro pohon lodí, závěsné
Čerpadla a zdviže na kapaliny
(2-18) 29.12.2
29.22.14
Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
(2-19)
(2-20)
29.22.17
Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů
(2-21)
29.22.18
Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů
(2-22)
29.23.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení
převážně pro domácnost)
29.24.1
Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu
(2-23)
vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel
(2-24)
29.24.2 Stroje a zařízení k čištění lahví, balení, vážení, stříkací a rozstřikovací
stroje zejména: osobní a ostatní váhy, hasicí zařízení, tryskací
zařízení, obalovací zařízení
(2-25) 29.24.31 Odstředivky jinde neuvedené
(2-26)
29.24.32 Kalandry nebo jiné válcovací stroje(kromě strojů pro válcování
kovů nebo skla)
(2-27)
29.24.33
Prodejní automaty
(2-28)
29.24.40
Stroje, přístroje a laboratorní zařízení jinde neuvedené ke zpracování
materiálů, postupy spočívajícími ve změně teploty
(2-29) 29.24.6
Myčky nádobí průmyslového charakteru
(2-30) 29.31
Zemědělské a lesnické traktory
(2-31)
29.32
Ostatní zemědělské a lesnické stroje
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kromě:
- rozmetadel mrvy a umělých hnojiv v SKP29.32.14 v položce (1-16)
- mechanických přístrojů ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování
tekutin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví v SKP 29.32.40
v položce (1-17)
- samonakládacích nebo samovýklopných přívěsů a návěsů pro zemědělské
účely v SKP 29.32.50 v položce (1-18)
- strojů
a
přístrojů
zemědělských, zahradnických, lesnických,
drůbežnických, nebo včelařských jinde neuvedených v SKP 29.32.65 v
položce(1-19)
(2-32)
29.4
Obráběcí a tvářecí stroje kromě: ručního mechanizovaného nářadí a
nástrojů v SKP 29.41 v položce (1-20)
(2-33) 29.52.1 Stroje pro hlubinné dobývání
(2-34)
29.52.2 Stroje pro zemní práce a povrchové dobývání s vlastním pohonem
(samojízdné) kromě: kolesových rypadel a zakladačů v položce (3-33)
(2-35)
29.52.3 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
(2-36)
29.52.4 Stroje pro práci se zeminou, štěrkem, rudou a ostatními nerostnými
hmotami a produkty; stroje na tvarování odlévacích forem z písku
(2-37)
29.52.50 Pásové traktory
(2-38) 29.53.1 Stroje na výrobu potravin a nápojů a pro zpracování tabáku
29.54 Stroje na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků, usní (včetně
(2-39)
šicích strojů pro domácnost)
(2-40)
29.56 Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro domácnost)
zejména:
- stroje pro tisk, brožování a vazbu knih a ofsetové tiskařské stroje v SKP
29.56.1
- ždímačky prádla v SKP 29.56.21
- sušicí stroje průmyslové v SKP 29.56.22
- stroje pro zpracování kaučuku a plastů v SKP 29.56.23
- stroje pro zpracování skla v SKP 29.56.25
- účelové stroje pro výrobu jinde neuvedené v SKP 29.56.25
(2-41) 29.60.13 Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně včetně loveckých apod.
(2-42)
29.71 Elektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost
(2-43)
29.72 Neelektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost
(2-44)
31.10.31 Jen: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s
vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
(2-45) 31.10.32 Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní
generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
(2-46)
31.4
Akumulátory, primární články a baterie
(2-47)
31.50
Elektrické zdroje světla a svítidla zejména: lampy, světelné reklamy a
znaky, lustry, světlomety
(2-48) 31.61.22 Spouštěče (též pracující jako samostatné generátory), ostatní generátory a
ostatní přístroje a zařízení
(2-49) 31.62 Ostatní elektrické zařízení jinde neuvedené
zejména: - akustické, vizuální a signalizační zařízení
- ochranná, zabezpečovací, návěstní apod. zařízení
kromě: - směšovacích zvukových přístrojů pro záznam a kombinování
zvuku(mixážních pultů apod.) v SKP 31.62.13 v položce (1-38)
(2-50)
32.20.11
Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové
nebo televizní vysílání
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(2-51)

(2-52)
(2-53)
(2-54)

(2-55)
(2-56)
(2-57)
(2-58)
(2-59)
(2-60)
(2-61)
(2-62)
(2-63)
(2-64)

(2-65)
(2-66)
(2-67)
(2-68)
(2-69)
(2-70)
(2-71)
(2-72)
(2-73)
(2-74)
(2-75)
(2-76)
(2-77)
(2-78)

kromě:
- Přístrojů pro bezdrátové přenosy (včetně mobilních telefonů) v položce
(1-22)
- vysílačů - přijímačů občanských radiostanic v položce (1-25)
- studiových provozních a ovládacích zařízení v položce (1-22)
32.30 Rozhlasové a televizní přijímače, přístroje pro záznam a reprodukci
zvuku nebo obrazu a podobná rádiová zařízení a příslušenství (včetně
antén a parabolických antén všech druhů)
kromě: přijímacích přístrojů pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii v
SKP 32.30.44 v položce (1-26)
33.10 Zdravotnické přístroje a zařízení, chirurgické a ortopedické prostředky
kromě: dýchacích přístrojů, plynových masek v SKP 33.10.16 v položce (137)
33.20.3 Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací přístroje a nástroje pro měření délky
33.4
Optické a fotografické přístroje a zařízení
zejména: dalekohledy, optické mikroskopy, lasery, zařízení a přístroje s
tekutými krystaly, fotopřístroje, kinokamery,
promítací
přístroje,
zvětšovací a zmenšovací přístroje, fotoblesky, promítací plátna,
vybavení fotolaboratoří, čtecí přístroje
33.50 Časoměrné přístroje zejména: hodiny včetně spínacích, hodinky
34.10.3
Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
34.10.4
Motorová vozidla pro nákladní dopravu
34.10.51
Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
34.10.52 Jeřábové automobily
34.10.54
Motorová vozidla pro speciální použití, jinde neuvedená
34.20.2
Přívěsy, návěsy, kontejnery
34.30.20
Ostatní příslušenství pro motorová vozidla
35.12
Rekreační a sportovní čluny
35.30
Letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) kromě:
- vrtulníků v SKP 35.30.31 v položce (3-45) letounů a ostatních letadel
v SKP 35.30.34 v položce (3-45) kosmických lodí (včetně družic)
v SKP 35.30.4 v položce (3-45)
35.41
Motocykly (mopedy, kola s pomocným motorkem)
35.43
Invalidní vozíky
35.50.1
Jiné dopravní prostředky a zařízení (zejména vozidla bez motoru
jinde neuvedená)
36.1
Nábytek
36.3
Hudební nástroje
36.4
Sportovní potřeby
36.50.4
Výrobky pro lunaparky, pro stolní nebo společenské hry
36.63.1
Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
31.20.31
Rozvaděče a rozvodné panely pro napětí 1 000 V a nižší
29.22.15
Vidlicové vozíky, jiné vozíky vybavené zdvihacím a manipulačním
zařízením a malé tahače
28.11.23
Jen: konstrukce pro lešení a bednění
29.12.31
Jen: laboratorní zařízení pro vývin vakua (mechanické, difuzní,
ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové čerpací)
29.21.1
Jen: laboratorní pece a pícky, autoklávy a fermentory laboratorní
29.23.11 Jen: laboratorní přístroje a zařízení
pro odpařování a zkapalňování plynů
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(2-79)
(2-80)

29.24.11
2

(2-81) 34.10.2

Jen: laboratorní destilační a rektifikační přístroje
Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb
klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2
Dvoustopá motorová vozidla osobní

ODPISOVÁ SKUPINA 3
Položka+) SKP++)
CZ-CC+++)
(3-1)
(3-2)
(3-3)
(3-4)
(3-5)
(3-6)
(3-7)
(3-8)
(3-9)
(3-10)
(3-11)
(3-12)
(3-13)
(3-14)
(3-15)
(3-16)
(3-17)

(3-18)
(3-19)
(3-20)
(3-21)
(3-22)
(3-24)
(3-25)

Název++++)

26.61.2 Prefabrikované a stavební části a celky z betonu a železobetonu
zejména: prefabrikované
prostorové buňky a dílce, pokud nejsou
samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
28.11.10 Kovové prefabrikované stavebnicové části a celky
zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními
díly (objekty) nebo technologickým zařízením
28.11.21 Kovové konstrukce nosné pro mosty a části mostů
zejména: samostatné mostní konstrukce, určené k přemísťování, tj. pokud
nejsou stavebními objekty
28.11.22 Ocelové konstrukce stožárů, sloupů a pilířů
zejména: samostatné konstrukce určené k přemísťování,
tj.
pokud
nejsou stavebními objekty
28.11.23 Ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce kromě: konstrukce pro lešení a
bednění v položce (2-75)
28.21 Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery (s objemem nad 300 litrů)
28.30
Parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné reaktory
28.75.21 Trezory a pancéřové skříně
28.75.22 Kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové
28.75.24 Dekorační sochy, sošky a podobné předměty kovové
28.75.27 Ostatní výrobky z obecných kovů jinde neuvedené
28.75.3 Meče, tesáky, bodáky apod.
29.11.12 Ostatní zážehové spalovací motory
29.11.13 Vznětové pístové motory
29.11.2
Turbíny
29.12.1 Hydraulické a pneumatické pohony a motory
29.12.3 Vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory a ventilátory
kromě: laboratorních zařízení pro vývin vakua (mechanické, difuzní,
ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové čerpací) v SKP 29.12.31 v
položce (2-76)
29.21.1 Pece a hořáky kromě: laboratorních pecí a pícek, autokláv a
fermentorů laboratorních v SKP 29.21.12 a 29.21.13 v položce (2-77)
29.22.11 Kladky, kladkostroje a podobná zdvihací zařízení
29.22.12 Navíjecí zařízení, rumpály a bubnová zdvihadla včetně speciálně
vyrobených pro práci pod zemí
29.22.13 Zvedáky a zdvihací zařízení ke zdvihání vozidel
29.22.14 Jeřáby, mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové
nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky
kromě: stavebních jeřábů v položce (2-19)
29.22.16 Výtahy, skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
29.22.17
Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepřetržité
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(3-26)
(3-27)
(3-28)
(3-29)
(3-30)
(3-31)

(3-32)
(3-33)
(3-34)
(3-35)
(3-36)
(3-37)
(3-38)

(3-39)
(3-40)
(3-41)

přemisťování zboží a materiálů
kromě:
transportních
zařízení pro přepravu kusových materiálů v
položce(2-20)
29.22.18 Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
kromě:
transportních
zařízení pro přepravu kusových materiálů v
položce(2-21)
29.23.11 Výměníky tepla a zkapalňovače plynů
kromě: laboratorních přístrojů pro destilaci, odpařování a zkapalňování
plynů, sušiček a termostatů laboratorních v položce (2-78)
29.23.12 Klimatizační zařízení
29.23.14 Stroje a zařízení pro filtrování a čištění plynů jinde neuvedené
29.23.2 Ventilátory kromě stolních
29.24.1
Plynové generátory, destilační, filtrační nebo rektifikační přístroje
kromě: - výrobních a provozních filtračních zařízení a zařízení pro úpravu
vod o kapacitě do2000 ekvivalentních obyvatel v položce (2-23)
- laboratorních destilačních a rektifikačních přístrojů v SKP 29.24.11 v
položce (2-79)
29.51
Stroje pro metalurgii
29.52.2
Jen: rypadla kolesová a zakladače
29.55 Stroje a přístroje na výrobu a konečnou úpravu papíru, kartónu a lepenky
31.10 Elektromotory, generátory a transformátory
kromě: generátorových soustrojí v SKP 31.10.31 a 31.10.32 do 2,5
MW elektrického výkonu v položce (2-44) a (2-45)
31.2
Elektrická rozvodná, řídící a spínací zařízení
kromě: rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1 000 V a nižší v SKP
31.20.31 v položce (2-73)
32.10.1 Elektrické kondenzátory
35.11
Lodě
zejména: lodě pro osobní a nákladní dopravu včetně cisternových, rybářských,
požárních a tlačných, remorkérů, plovoucích bagrů a jeřábů, plovoucí
plošiny
35.20
Lokomotivy a kolejový vozový park
kromě: vozíků kolejových důlních a malodrážních v SKP 35.20.33 v
položce(1-32)
- Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky29)
127113 Skleníky (foliovníky) pro pěstování rostlin

(3-42) 28.22.12 Kotle pro ústřední topení, pokud nejsou nedílnou součástí stavebního
díla++++)
(3-43) 242061
Konstrukce chmelnic
(3-44)
230341
Jen: věžové zásobníky chemických
podniků kromě:
- zásobníků s tepelným zařízením v SKP 29.24.40 v položce (2-28)
- zásobníků s mechanickým zařízením v SKP 29.56 v položce (2-40)
- stavebních základů chemických technologických zařízení klasifikovaných v
CZ-CC v sekci 2
(3-45) 35.30.3 Jen: - vrtulníky v SKP 35.30.31
- letouny a ostatní letadla jinde neuvedená o vlastní hmotnosti nad15 000 kg
v SKP 35.30.34
- kosmické lodě (včetně družic) v SKP 35.30.4
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ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)
Položka+)
(4-1)

(4-2)
(4-3)
(4-4)
(4-5)
(4-6)
(4-7)
(4-8)
(4-9)
(4-10)
(4-11)
(4-12)
(4-13)

(4-14)

(4-15)
(4-16)
(4-17)
(4-18)
(4-19)

CZ-CC+++)

Název+++++)

1

Jen: budovy
- ze dřeva a plastů,
- na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu
kromě:
skleníků (foliovníků) pro pěstování rostlin v CZ-CC 127113 v položce (3-41)
1,2
Jen: oplocení
1,2
Jen: vnější osvětlení budov a staveb
125112
Budovy výrobní pro energetiku
125222
Sila samostatná
127122
Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
212121
Svršek drah železničních dálkových - tratě
212122
Svršek drah železničních dálkových - stanice
212123
Svršek drah železničních dálkových - výhybky
212124
Svršek drah železničních dálkových - vlečky
212221
Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy
212229
Svršek drah kolejových jinde neuvedený
221
Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
kromě:
- nezastřešených přečerpávacích stanic na dálkových vedeních v CZ-CC
221141 v položce (5-11)
- nádrží, jímek, objektů čistíren odpadních vod - pozemních (kromě
budov) v CZ-CC 221232 v položce (5-12)
- souvisejících čerpacích stanic, úpraven vod, staveb vodního hospodářství
(kromě budov) v CZ-CC 221241 v položce (5-13)
- podzemních staveb vodního hospodářství jinde neuvedených v CZ-CC
221279 v položce (5-14)
222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
kromě:
- nádrží vod pozemních v CZ-CC 222232 v položce (5-15)
- vrtů čerpacích (studny vrtané) v CZ-CC 222251 v položce (5-16)
- studní jinde neuvedených a jímání vody v CZ-CC 222252 v položce (5-17)
- fontán, hydrantů, kašen v CZ-CC 222253 v položce (5-18)
- nádrží, jímek v CZ-CC 222332 v položce (5-19)
- staveb místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov) v
CZ-CC 222321 v položce (5-20)
- podzemních staveb pro energetiku v CZ-CC 222479 v položce (5-21)
230 Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441
kromě: věžových zásobníků chemických podniků v CZ-CC 230341 v
položce (3-44)
2302 Stavby elektráren (díla energetická výrobní)
kromě:
- podzemních staveb elektrárenských v CZ-CC 230279 v položce (5-27)
230351
Průmyslové komíny chemických podniků
230451
Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
241131
Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
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(4-20)
(4-21)
(4-22)

242052
Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů
242062
Konstrukce vinic
- Jen: byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním
předpisem v budovách ze dřeva a plastů

ODPISOVÁ SKUPINA 5+++++), ++++++)
Položka+) CZ-CC+++)
(5-1)

1

41)
(5-2)

211

(5-3)
(5-4)
(5-5)
(5-6)
(5-7)
(5-8)
(5-9)
(5-10)
(5-11)
(5-12)
(5-13)
(5-14)
(5-15)
(5-16)
(5-17)
(5-18)
(5-19)
(5-20)
(5-21)
(5-22)
(5-23)
(5-24)
nákladů

Název++++)

Budovy
kromě:
- uvedených v odpisové skupině 4
- uvedených v odpisové skupině 6
- skleníků (foliovníků) pro pěstování rostlin v CZ-CC 127113 v položce (3-

Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení v CZ-CC 211193 a
211293 v položce (2-80)
212111
Spodek drah železničních dálkových
212211
Spodek drah kolejových městských a ostatních
2130
Plochy letišť
kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 213093
v položce (2-80)
2141
Mosty a visuté dálnice
kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v položce (2-80)
2142
Tunely, podjezdy a podchody
kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 214293
v položce (2-80)
2151
Přístavy a plavební kanály
kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 215193
v položce (2-80)
2152
Vodní stupně
zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
2153
Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění
221141
Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
221232 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)
221241 Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství
(kromě budov)
221279
Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
222232
Nádrže vod pozemní
222251
Vrty čerpací (studny vrtané)
222252
Studny jinde neuvedené a jímání vody
222253
Fontány, hydranty, kašny
222332
Nádrže, jímky
222321
Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
222479
Podzemní stavby pro energetiku
230131
Objekty úpravy surovin
230132
Objekty výroby stavebních hmot
230121
Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu
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(5-25)
(5-26)
(5-27)
(5-28)
(5-29)
(5-30)
(5-31)
(5-32)
(5-33)
(5-34)
(5-35)
(5-36)

(5-37)

(5-38)
(5-39)

230151
Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)
230171
Základy technologických výrobních zařízení
230279
Podzemní stavby elektrárenské
230311
Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)
230318
Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
230349
Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)
230411
Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
230418
Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
230449
Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)
230479
Podzemní stavby pro ostatní průmysl
230471
Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
241
Stavby pro sport a rekreaci
kromě:
- koupališť (bazénů) nekrytých ze dřeva a plastu v CZ-CC 241131
v položce (4-19)
2420
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
kromě:
- valů samostatných ze dřeva a plastů v CZ-CC 242052 v položce (4-20)
- konstrukcí chmelnic v CZ-CC 242061 v položce (3-43)
- konstrukcí vinic v CZ-CC 242062 v položce (4-21)
230379 Podzemní stavby chemických podniků
Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním
předpisem
kromě: bytů
a nebytových prostor vymezených jako
jednotky
zvláštním právním předpisem v budovách ze dřeva a plastů v položce (422) a nebytových prostor vymezených jako jednotky zvláštním právním
předpisem v budovách a stavbách uvedených v odpisové skupině 6

ODPISOVÁ SKUPINA 6+++++), ++++++), +++++++)
Položka+) CZ-CC+++) Název++++)
(6-1)
(6-2)
(6-3)

121111
122
123011

(6-4)
(6-5)
(6-6)
(6-7)
(6-8)

123079
1261
1262
1272
1273

Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
Budovy administrativní
Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než
2 000 m2
Podzemní obchodní střediska
Budovy pro společenské a kulturní účely
Muzea a knihovny
Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
Historické nebo kulturní památky

Vysvětlivky:
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) SKP = kód "Standardní klasifikace produkce" zavedené Českým statistickým
úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5.12.2002 o zavedení 2. vydání
Standardní klasifikace produkce) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové
skupiny. Je-li dále uvedený „Název“ s ohledem na stručnost textace definován jinak, je
rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a třída SKP),
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pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým
úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku
(např. vypuštění slov „díly“, „instalace“, „opravy a údržba“) s převážným použitím textace
klasifikace SKP a CZ-CC.
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a
předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno.
Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je
demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla
součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány
samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové
skupině 4.
Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin
ODPISOVÁ SKUPINA 1
Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)

(1-1)

01.4

Jen: skot plemenný

(1-2)

01.4

Jen: skot chovný

(1-3)

01.43.10

Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní

(1-4)

01.45.11

Jen: ovce chovné a plemenné

(1-5)

01.45.12

Jen: kozy chovné a plemenné

(1-6)

01.46.10

Jen: prasata plemenná

(1-7)

01.46.10

Jen: prasata chovná

(1-8)

01.47.13

Jen: hejna husí plemenná

(1-9)

01.47.13

Jen: hejna husí chovná

(1-10)

22.29.25

Plastové kancelářské nebo školní potřeby

(1-11)

23.19.23

(1-12)

23.44.11

(1-13)

23.91.11

Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z
porcelánu
Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly,
bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv
nebo z keramiky

(1-14)

25.73

Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(1-15)

26.20

(1-16)

26.30.11

Počítače a periferní zařízení
Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou
uvedena v jiné položce této přílohy

(1-17)

26.30.12

Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné
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položce této přílohy
(1-18)

26.30.13

Televizní kamery

(1-19)

26.30.2

Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů

(1-20)

26.40.44

(1-21)

26.51

(1-22)

27.90.11

Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou
uvedena v jiné položce této přílohy
Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty
apod.)

(1-23)

28.23

(1-24)

28.24

(1-25)

28.30.34

(1-26)

28.30.60

(1-27)

28.30.70

(1-28)

28.30.86

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo
včelařství jinde neuvedené

(1-29)

28.99.39

Jen: zařízení na vyvažování pneumatik

(1-30)

29.10.52

Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem

(1-31)

30.20.33

Jen: vozíky kolejové důlní

(1-32)

30.92.10

Jízdní kola a jiná kola bez motoru

(1-33)

32.50.21

Jen: dýchací přístroje

(1-34)

32.99.11

Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky

(1-35)

32.99.53

Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům

(1-36)

32.99.55

Umělé květiny, listoví a ovoce

Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
Ruční mechanizované nástroje
Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro
zemědělství nebo zahradnictví

ODPISOVÁ SKUPINA 2
Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)

CZ-CC+++)
(2-1)

01.43.10

Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy

(2-2)

13.92.2

Ostatní konfekční textilní výrobky

(2-3)

13.93.1

Koberce a kobercové předložky

(2-4)

13.94.1

(2-5)

13.96.16

Jen: lana a síťované výrobky
Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na
plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k
prosévání a filtračních plachetek)

(2-6)

15.12.1

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní

(2-7)

16.23.20

Montované stavby ze dřeva

(2-8)

22.23.20

Montované stavby z plastů

(2-9)

22.29

Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-10)

25.11.23

Jen: konstrukce pro lešení a bednění

(2-11)

25.40.12

Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení

(2-12)

25.71.1

(2-13)

25.72.1

Nožířské výrobky
Zámky a kování

Stránka 192 z 223

(2-14)

25.73.60

Jen: nástroje na strojní tváření za tepla

(2-15)

25.91

Ocelové sudy a podobné nádoby

(2-16)

25.92

Drobné kovové obaly

(2-17)

25.93.1

Drátěné výrobky, řetězy a pružiny

(2-18)

26.20.17

Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat

(2-19)

26.30.1

(2-20)

26.30.40

Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání
Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů
rozhlasových nebo televizních a televizních kamer

(2-21)

26.30.5

Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje

(2-22)

26.40

Spotřební elektronika

(2-23)

26.51.3

Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky

(2-24)

26.52

Časoměrné přístroje

(2-25)

26.60.1

Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje

(2-26)

26.70

(2-27)

27.11.31

(2-28)

27.11.32

(2-29)

27.12.31

Optické a fotografické přístroje a zařízení
Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým
vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní
generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k
vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1 000 V

(2-30)

27.2

(2-31)

27.31.12

(2-32)

27.40

(2-33)

28.25.20

Elektrická osvětlovací zařízení
Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo
střešních)

(2-34)

27.52

Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost

(2-35)

27.90

Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(2-36)

28.11.11

Závěsné motory pro pohon lodí

(2-37)

28.12

Jen: hydraulické sestavy

(2-38)

28.13.1

Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny

(2-39)

28.13.21

Jen: vývěvy laboratorní

(2-40)

28.21.1

Jen: laboratorní pece a pícky

(2-41)

28.22.14

(2-42)

28.22.15

Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních
stanicích

(2-43)

28.24

(2-44)

28.25.11

(2-45)

28.25.13

(2-46)

28.29.11

(2-47)

28.29.12

(2-48)

28.29.2

Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje
Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do
2000 ekvivalentních obyvatel
Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů;
hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry

(2-49)

28.29.3

Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření

Baterie a akumulátory
Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z
jednotlivých opláštěných vláken)

Ruční mechanizované nástroje
Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů,
autoklávy
Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro
domácnost)
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(2-50)

28.29.41

Odstředivky j. n.

(2-51)

28.29.42

Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)

(2-52)

28.29.43

Prodejní automaty

(2-53)

28.29.50

(2-54)

28.29.60

Myčky nádobí průmyslového charakteru
Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve
změně teploty j. n.

(2-55)

28.30

Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(2-56)

28.4.

Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje

(2-57)

28.9

(2-58)

28.96.10

Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů
j. n.

(2-59)

28.99.1

(2-60)

28.99.20

(2-61)

28.99.31

Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih
Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových
materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných
obvodů nebo plochých panelových displejů
Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j.
n.

(2-62)

28.99.32

Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce

(2-63)

29.10.2

Osobní automobily

(2-64)

29.10.30

Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob

(2-65)

29.10.4

(2-66)

29.10.5

Motorová vozidla nákladní
Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této
přílohy

(2-67)

29.20.2
29.31.22

Přívěsy a návěsy, kontejnery
Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a
zařízení
Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a
zařízení

(2-68)

29.31.22

(2-69)

30.12

(2-70)

30.30

Rekreační a sportovní čluny
Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny
v jiné položce této přílohy

(2-71)

30.91.1

Motocykly a postranní vozíky

(2-72)

30.92.20

Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství

(2-73)

30.99.10

Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.

(2-74)

31.0

Nábytek

(2-75)

32.2

Hudební nástroje

(2-76)

32.3

Sportovní potřeby

(2-77)

32.40.4

(2-78)

32.50

Ostatní hry
Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této
přílohy

(2-79

58.11.1

(2-80)

Knihy v tištěné podobě
Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZCC v sekci 2
ODPISOVÁ SKUPINA 3

Položka+)

CZ-CPA++)

Název++++)
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CZ-CC+++)
(3-1)

127113

Skleníky (fóliovníky) pro pěstování rostlin

(3-2)

242061

Konstrukce chmelnic

(3-3)

23.61.20

(3-4)

230341

Montované stavby z betonu
Jen: věžové zásobníky chemických podniků pokud nejsou uvedeny v jiné položce
této přílohy

(3-5)

25.11.10

Kovové montované stavby

(3-6)

25.11.21

Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli

(3-7)

25.11.22

(3-8)

25.11.23

Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
Jen: ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce pokud nejsou uvedeny v jiné položce
této přílohy

(3-9)

25.21.12

Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru

(3-10)

25.29.1

Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

(3-11)

25.30

Jen: parní kotle, jaderné reaktory a pomocná zařízení pro kotle

(3-12)

25.71.15

(3-13)

25.99.21

(3-14)

25.99.22

(3-15)

25.99.24

Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně
Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro
komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a
podobné výrobky, z obecných kovů
Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a
podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než
kancelářský nábytek
Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům,
zrcadla, z obecných kovů

(3-16)

25.99.29

(3-17)

27.11

(3-18)

27.12.

Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou uvedeny v jiné
položce této přílohy
Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvodných panelů pro
napětí 1000 V a nižší pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(3-19)

27.90.5

Elektrické kondenzátory

(3-20)

28.11.12

Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory

(3-21)

28.11.13

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním

(3-22)

28.11.2

Turbíny

(3-23)

28.12.1

Hydraulická a pneumatická zařízení kromě dílů

(3-24)

28.13.2

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn

(3-25)

28.21.1

Pece a hořáky pro topeniště

(3-26)

28.22.11

(3-27)

28.22.12

Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky
speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky

(3-28)

28.22.13

(3-29)

28.22.14

(3-30)

28.22.16

(3-31)

28.22.17

(3-32)

28.22.18

(3-33)

28.25.11

Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné
vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky pokud nejsou uvedeny
v jiné položce této přílohy
Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a
materiálu
Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů
pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
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(3-34)

28.25.12

Klimatizační zařízení

(3-35)

28.25.14

(3-36)

28.25.20

(3-37)

28.29.1

Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.
Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo
střešních)
Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné
položce této přílohy

(3-38)

28.91.11

Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice

(3-39)

28.92.2

Jen: rypadla kolesová a zakladače

(3-40)

28.95.11

Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky

(3-41)

30.11

(3-42)

30.20

(3-43)

30.30

Lodě a plavidla
Železniční lokomotivy a vozový park pokud nejsou uvedeny v jiné položce této
přílohy
Jen: vrtulníky v CZ-CPA 30.30.31
letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti větší než 15 000 kg v CZ-CPA 30.30.34
kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosných raket v CZ-CPA 30.30.40

(3-44)

Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky
ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)

Položka+)

CZ-CC+++)

(4-1)

1

Název++++)
Jen: budovy
- ze dřeva a plastů, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
- na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu

(4-2)

1, 2

Jen: oplocení

(4-3)

1, 2

Jen: vnější osvětlení budov a staveb

(4-4)

125112

Budovy výrobní pro energetiku

(4-5)

125222

Sila samostatná

(4-6)

127122

Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí

(4-7)

212121

Svršek drah železničních dálkových - tratě
Svršek drah železničních dálkových - stanice

(4-8)

212122

(4-9)

212123

Svršek drah železničních dálkových - výhybky

(4-10)

212124

Svršek drah železničních dálkových - vlečky

(4-11)

212221

Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy

(4-12)

212229

(4-13)

221

Svršek drah kolejových jinde neuvedený
Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné
položce této přílohy
Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné
položce této přílohy

(4-14)

222
Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 pokud nejsou
uvedena v jiné položce této přílohy

(4-15)

230

(4-16)

2302

Stavby elektráren (díla energetická výrobní) pokud nejsou uvedena v jiné položce
této přílohy

(4-17)

230351

Průmyslové komíny chemických podniků

(4-18)

230451

Průmyslové komíny pro ostatní průmysl

(4-19)

241131

Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
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(4-20)

242052

Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů

(4-21)

242062

Konstrukce vinic

(4-22)

-

Jen: jednotky podle občanského zákoníku v budovách ze dřeva a plastů
ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++),

Položka+)

CZ-CC+++)

Název++++)

(5-1)

1

(5-2)

211

Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce
této přílohy

(5-3)

212111

Spodek drah železničních dálkových

(5-4)

212211

Spodek drah kolejových městských a ostatních

(5-5)

2130

Plochy letišť pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-6)

2141

Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-7)

2142

Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-8)

2151

Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(5-9)

2152

Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren

(5-10)

2153

Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění

(5-11)

221141

Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních

(5-12)

221232

(5-13)

221241

Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)
Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě
budov)

(5-14)

221279

Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené

(5-15)

222232

Nádrže vod pozemní

(5-16)

222251

Vrty čerpací (studny vrtané)

(5-17)

222252

Studny jinde neuvedené a jímání vody

(5-18)

222253

Fontány, hydranty, kašny

(5-19)

222332

Nádrže, jímky

(5-20)

222321

Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)

(5-21)

222479

Podzemní stavby pro energetiku

(5-22)

230131

Objekty úpravy surovin

(5-23)

230132

Objekty výroby stavebních hmot

(5-24)

230121

Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů

(5-25)

230151

Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)

(5-26)

230171

Základy technologických výrobních zařízení

(5-27)

230279

Podzemní stavby elektrárenské

(5-28)

230311

Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)

(5-29)

230318

Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)

(5-30)

230349

(5-31)

230411

(5-32)

230418

Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
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Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)
(5-33)

230449

(5-34)

230479

Podzemní stavby pro ostatní průmysl

(5-35)

230471

Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl

(5-36)

241

Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

(5-37)

2420

Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(5-38)

230379

(5-39)

-

Podzemní stavby chemických podniků
Jednotky podle občanského zákoníku pokud nejsou uvedeny v jiné položce této
přílohy
ODPISOVÁ SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)

Položka+)

CZ-CC+++)

Název++++)

(6-1)

121111

Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení

(6-2)

122

Budovy administrativní

(6-3)

123011

Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2

(6-4)

123079

Podzemní obchodní střediska

(6-5)

1261

Budovy pro společenské a kulturní účely

(6-6)

1262

Muzea a knihovny

(6-7)

1272

Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

(6-8)

1273

Historické nebo kulturní památky

Vysvětlivky:
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA" zavedené Českým
statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o
zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně
položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace
definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým
úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku
(např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím
textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší
množinu majetku oproti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například
vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem „Jen:“.
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a
předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je
určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a
nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a
jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány
samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v
odpisové skupině 4.
Příloha č. 2 k zákonu č. 586/1992 Sb.
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Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů
fyzických osob
Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci, je v návaznosti na zvláštní
právní předpisy20) postup pro účely zákona tento:
1. Pohledávky a závazky dluhy za kalendářní (hospodářský) rok, v němž poplatník
vedl účetnictví, které budou proplaceny v kalendářním roce, ve kterém poplatník vede
daňovou evidenci, se vyloučí ze základu daně kalendářního roku, ve kterém poplatník vede
daňovou evidenci, a to
a) závazky dluhy zvýší základ daně,
b) pohledávky sníží základ daně.
Tento postup se nevztahuje na příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo se nezahrnují do
základu daně nebo nejsou předmětem daně, a na výdaje, které nejsou výdaji na dosažení,
zajištění a udržení příjmů.
2. Stav zásob a cenin za kalendářní (hospodářský) rok, ve kterém poplatník vedl
účetnictví, sníží základ daně z příjmů v kalendářním roce, ve kterém poplatník vede daňovou
evidenci.
3. Zůstatky účtů časového rozlišení v aktivech rozvahy a poskytnuté zálohy, s
výjimkou nájemného při finančním pronájmu s následnou koupí najatého úplaty u
finančního leasingu hmotného majetku a s výjimkou záloh na pořízení hmotného majetku
vymezeného v § 26, základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení
daňové evidence, sníží. Zůstatky účtů časového rozlišení v pasivech rozvahy a přijaté zálohy
základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší.
Zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám, vytvořeným podle zákona o rezervách22a)
základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší.
Zůstatky dohadných účtů pasivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník
zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů aktivních základ daně v
kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, sníží.
4. Obdobně se postupuje při přechodu z vedení účetnictví na evidenci příjmů a
výdajů na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.
Příloha č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb.
Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů
fyzických osob
Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, je v návaznosti na zvláštní
právní předpisy20) postup pro účely tohoto zákona tento:
1. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví,
zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný
majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.
2. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví,
sníží o hodnotu přijatých záloh, hodnotu závazků dluhů, které by při úhradě byly výdajem na
dosažení, zajištění a udržení příjmů.
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3. Obdobně se postupuje při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení
účetnictví na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.
Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely tohoto postupu
hodnotou závazku dluhu hodnota bez daně z přidané hodnoty; byl-li uplatněn odpočet daně z
přidané hodnoty, hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez daně z přidané hodnoty, byla-li
splněna daňová povinnost na výstupu. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo
zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly
zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, které v době vedení daňové evidence byly za
dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y).
Poznámky pod čarou
1) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů.
1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku).
1b) § 143a občanského zákoníku.
1c) Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a
základních svobod, uveřejněného pod č. 243/1998 Sb.
1d) § 141 a 142 občanského zákoníku.
1e) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s
předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění
nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
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.
2b) § 9 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb.
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.
4) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
4a) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o
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doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993
Sb.
4d) Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
4g) § 149 a násl. občanského zákoníku.
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.
4j) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5) Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.
5a) Např. § 133 odst. 2 zákoníku práce.
5b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
5c) § 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce.
6a) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č.
510/2002 Sb.
6e) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, §
119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
6f) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
§ 11 a § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 14 odst. 4 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další
zákony.
Vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis
kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem,
ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.
6g) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a
o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
8) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
9) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
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Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
9b) § 82 obchodního zákoníku.
9c) § 100 obchodního zákoníku.
9d) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9e) § 12 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
9f) Například § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a §
34 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
10) Část II a část IV zákona č. 35/1965 Sb.
11) Např. § 842 občanského zákoníku.
12) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
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.
13) Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13a) § 69 a 256 obchodního zákoníku.
13b) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných
papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
13c) § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 141/2001 Sb.
13d) § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č.
216/2005 Sb.
14d) § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb.
14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o
veřejných sbírkách).
15a) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
15b) § 33a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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16) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
17a) Např. zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o
Českém rozhlasu, zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákony o profesních
komorách.
17b) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
17c) § 20f občanského zákoníku.
17d) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
17d*) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
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.
17f) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
17g) § 26 zákona č. 592/1992 Sb.
§ 44 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů.
17h) § 18 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17ch) § 45 zákona č. 48/1997 Sb.
17i) § 55 zákona č. 48/1997 Sb.
17j) § 4 písm. e) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.
§ 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb.
17k) § 4a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17l) § 8 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17m) Například § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější
vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních
pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních
prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze
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zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.
17n) Například § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.
17o) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
18b) § 15 odst. 4 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve
znění zákona č. 546/1992 Sb.
18c) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů.
18d) § 3 a 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
18e) Např. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČSR, Ministerstva
financí SSR a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a
jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v
osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
18f) Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích, ve znění
zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb., a následující
předpisy.
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.
19c) § 100 odst. 1 obchodního zákoníku.
19d) § 35i zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.
19e) § 26 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
19g) § 829 a násl. občanského zákoníku.
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
20c) § 116 a násl. občanského zákoníku.
20d) § 657 a násl. občanského zákoníku.
20h) § 6 až 9 vyhlášky 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.
20i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
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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.
21a) § 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
22) Např. zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb.
22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
22b) Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.
22d) § 59 obchodního zákoníku.
23) § 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991
Sb.
23a) § 8 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí
některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním
pojištění (úplné znění č. 117/1993 Sb.).
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za
úhradu, ve znění vyhlášky č. 155/1993 Sb.
23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
23d) § 1 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (zrušeno vyhláškou Ministerstva dopravy č.
102/1995 Sb.)
23e) § 659 občanského zákoníku.
24) Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
25) Nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.
25a) Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o
změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském
hospodářském zájmovém sdružení).
26) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o Státní energetické inspekci.
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Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
26b) Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů.
26f) § 233 zákona č. 513/1991 Sb.
26g) § 259 zákona č. 513/1991 Sb.
26ch) § 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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.
26k) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů.
27) Zákon č. 309/1991 Sb., ve znění zákona č. 218/1992 Sb.
Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho
znečišťování.
28) Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění
pozdějších předpisů.
28b) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.
28c) Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.
28d) § 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k
budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony (zákon o vlastnictví bytů).
28e) § 139b odst. 8 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
29) § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č.
85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.
29a) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné
právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
29b) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
29c) § 553 občanského zákoníku.
30) Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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30b) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb.
31) § 25 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.
31a) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící.
31b) § 13 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a
trvalých porostů.
31c) Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví
obcí, ve znění pozdějších předpisů.
31d) Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.
Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
31e) § 833 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
32) § 139b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
33) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.
34) § 83 zákoníku práce.
34a) § 46a zákona č. 337/1992 Sb.
34c) § 35d odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 124/1998 Sb.
34d) § 46 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
35a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
35b) § 786 a 787 občanského zákoníku.
35c) § 786, 787 a § 783 odst. 3 občanského zákoníku.
35d) § 716 a násl. obchodního zákoníku.
35e) § 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35f) Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti
(SE).
Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
35g) Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní
společnosti (SCE).
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36a) Opatření Ministerstva financí ČSR č.j. 153/7 409/1982 ze dne 27. 5. 1982.
37) Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních
prostředků, ve znění vyhlášky č. 345/1991 Sb.
38) Sdělení k postupu při oceňování, účtování a odpisování věcí, které získají právnické a
fyzické osoby při jejich převodu z vlastnictví státu, publikované ve Finančním zpravodaji č.
9/1991.
38a) Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými
prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a
příspěvkových organizací.
39a) § 41 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39c) § 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
39d) § 31 odst. 9 a § 43 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39e) § 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39f) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích.
39g) § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
39i) § 34b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
41) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41d) § 40 a 40b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
43) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
47a) Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, §
73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §
48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §
53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
47b) § 192 odst. 2 zákoníku práce.
52) § 137 odst. 1 občanského zákoníku.
53) § 14 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.
55) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory
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hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.
56) § 2 zákona č. 96/1993 Sb.
57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
58) § 43 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.
59) § 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
61) § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
62) § 8 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
63) § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.
§ 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
64a) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon).
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon).
65) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
67) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o
investičních pobídkách).
69) § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
70) Obchodní zákoník.
71) § 8a odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
72) Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, ve znění
pozdějších předpisů.
73) § 449a občanského zákoníku. § 34 odst. 1 a § 44 odst. 4 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
74) § 7 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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75) § 17a zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
76) § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
77) § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
Vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
78) Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, 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).
83) § 84 a 85 zákoníku práce.
84) § 86 zákoníku práce.
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).
88) § 585 a násl. občanského zákoníku.
89) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
93) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění
mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady
2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích,
rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností
z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské
družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění).
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a
licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění
směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
94) § 163a odst. 3 obchodního zákoníku.
97) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
98) § 476 až 488 obchodního zákoníku.
99) Sdělení Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., k zavedení Klasifikace stavebních
děl CZ-CC.
100) § 128 zákoníku práce.
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§ 21 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,
ve znění pozdějších předpisů.
104) Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě
úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES a
směrnice Rady 2006/98/ES.
105) Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní.
106) § 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování
audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve
znění zákona č. 121/2000 Sb.
106) Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
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.
110) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce.
111) § 111 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.
114) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
115) § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů.
117) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící.
118) Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění zákona č. 358/2005 Sb.
119) § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
121) § 37h odst. 1 písm. c), § 37n a 37o zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
122) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
123) § 51 zákona č. 37/2004 Sb.
124) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
125) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné
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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.
125a) Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů
(zákon o České konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů.
126) Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o
používání Mezinárodních účetních standardů.
127) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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.
130) § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů.
131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
132) Například § 230 zákoníku práce.
133) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.
137) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění
mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady
2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu
2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých
členských států.
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích,
rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností
z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské
družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění).
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a
licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění
směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
Směrnice Rady 2003/48 ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových
plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES a směrnice Rady
2006/98/ES.
138) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
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parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
K části druhé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§2
(1)Rezervami podle § 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva
na opravy hmotného majetku, rezerva na pěstební činnost a ostatní rezervy v rozsahu
stanoveném tímto zákonem.
(2)Opravnými položkami podle § 1 se rozumí opravné položky vymezené v tomto
zákoně, vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31.
prosinci 1994 a zaúčtované podle zvláštního právního předpisu1a) nebo pohledávek
vedených v prokazatelné evidenci podle § 3 odst. 3. Pro účely tohoto zákona se rozvahovou
hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena pohledávky
zaúčtovaná na rozvahových účtech poplatníka bez vlivu změny reálné hodnoty (oceňovacího
rozdílu)1a) nebo vedená v prokazatelné evidenci podle § 3 odst. 3. Není-li tímto zákonem
výslovně stanoveno jinak, opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo
při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního
právního předpisu1d) příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do
základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo
základu daně pro zvláštní sazbu daně. Není-li tímto zákonem výslovně stanoveno jinak,
opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních
investičních nástrojů,1b) úvěrů, půjček zápůjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního
kapitálu, úhrady ztráty společnosti obchodní korporace, smluvních pokut a úroků z
prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, k pohledávkám
nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek.
(3)V případě nabytí pohledávky postoupením může postupník tvořit opravné položky k
rozvahové hodnotě pohledávky, pokud uhradil její pořizovací cenu.
(4)Nepostupuje-li věřitel podle § 5 a 8, nesmí tvořit opravné položky k pohledávkám,
jestliže má k dlužníkovi současně splatné závazky dluhy a neprovede vzájemný zápočet
pohledávek a závazků.
(5)V případě zpochybnění pohledávky právním úkonem jednáním dlužníka se
ustanovení odstavce 4 u věřitele nepoužije na tu část hodnoty pohledávek, která převyšuje
hodnotu závazků dluhů dlužníkem zpochybněných, pokud věřitel postupuje podle § 8a a
zápočet provede ke dni pravomocného ukončení řízení.
§3
(1)Rezervy a opravné položky se tvoří způsobem a k účelům stanoveným tímto
zákonem a uplatňují se za zdaňovací období, není-li v dalších ustanoveních stanoveno jinak.
Zdaňovacím obdobím pro účely tohoto zákona se u právnických osob rozumí zdaňovací
období vymezené v zákoně o daních z příjmů,1c) daně z příjmů právnických osob, pokud
trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná
rozhodným dnem fúze nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní
společnosti nebo družstva korporace. Zdaňovacím obdobím pro účely tohoto zákona se u
fyzických osob rozumí kalendářní rok.
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(2)Poplatník je povinen v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit
odůvodněnost tvorby rezerv a opravných položek a jejich skutečný stav porovnat s výší,
kterou může poplatník uplatnit podle tohoto zákona v základu daně z příjmů zjištěném podle
zvláštního právního předpisu.1d)
(3)Tvorba opravných položek a rezerv uplatněná jako výdaj (náklad) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů1d) musí být vždy zaúčtována podle zvláštního právního předpisu1a)
nebo uvedena v daňové evidenci.20) Tvorbu opravných položek může jako výdaj (náklad) na
dosažení, zajištění a udržení příjmů 1d) uplatnit i poplatník, kterému je zvláštním právním
předpisem1a) stanoveno použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní
standardy upravené právem Evropských společenství, pokud současně vede prokazatelnou
evidenci pohledávek maximálně však ve výši stanovené touto prokazatelnou evidencí, a to
pouze ve vztahu k pohledávkám, s nimiž související příjem nebyl podle zvláštního právního
předpisu1d) příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z
příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro
zvláštní sazbu daně, není-li tímto zákonem výslovně stanoveno jinak. Prokazatelnou
evidencí pohledávek se v tomto případě rozumí soupis jednotlivých pohledávek a opravných
položek tvořených k těmto jednotlivým pohledávkám podle tohoto zákona, sestavený
způsobem a v rozsahu stanoveném pro tvorbu opravných položek zvláštním právním
předpisem1a) bez vlivu Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských
společenství. Obdobně to platí v případě přeměny podle zvláštního právního předpisu1e).
Tvorbu rezerv může jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1d) při splnění
podmínek tohoto zákona uplatnit i poplatník, kterému je zvláštním právním předpisem1a)
stanoveno použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy
upravené právem Evropských společenství, pokud současně vede prokazatelnou evidenci
těchto rezerv a to maximálně ve výši stanovené touto prokazatelnou evidencí; obdobně to
platí i pro tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku podle § 7 u poplatníka, který tento
majetek odpisuje metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících
účetnictví. Prokazatelnou evidencí rezerv se v tomto případě rozumí soupis jednotlivých
rezerv dle účelu, ke kterému jsou tvořeny podle tohoto zákona, sestavený v rozsahu a
způsobem stanoveným pro tvorbu rezerv zvláštním právním předpisem1a) bez vlivu
Mezinárodních účetních standardů. Obdobně to platí v případě přeměny podle zvláštního
právního předpisu1e).
§4
(1)Výdaje (náklady), na jejichž úhradu se vytvořily rezervy a opravné položky, se musí
přednostně uhradit z těchto rezerv a opravných položek; rezervy se zruší ve stejném období,
kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny. Rezervy a opravné položky se zruší vždy
ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku
nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku podle zvláštního zákona21) (dále
jen "nájem podniku") pachtu obchodního závodu, ke dni přerušení podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku, pokud tato činnost nebo nájem podniku
pachtu obchodního závodu, pokud tato činnost nebo pacht obchodního závodu nejsou
zahájeny do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém
došlo k přerušení. Rezervy a opravné položky se zruší rovněž ke dni účinnosti nájemní
smlouvy v případě nájmu podniku,21) smlouvy o pachtu v případě pachtu obchodního
závodu, ke dni předcházejícímu den zrušení stálé provozovny na území České republiky,22)
ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo ke dni předcházejícímu den účinnosti
rozhodnutí o prohlášení konkursu. Rezervy se nezruší v případě, kdy peněžní prostředky ve
výši rezerv tvořených podle § 9 a 10 budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance
podle § 10a, a v případě přeměn společnosti obchodní korporace.1e) Opravné položky se
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nezruší u pohledávek nabytých při přeměně společnosti obchodní korporace. 21) Při
přeměně společnosti obchodní korporace1e) může pokračovat nástupnická společnost
nástupnická obchodní korporace v tvorbě rezerv a opravných položek započaté zanikající
nebo rozdělovanou společností obchodní korporací, a to za podmínek, které by platily pro
zanikající nebo rozdělovanou společnost rozdělovanou obchodní korporaci podle tohoto
zákona, pokud by se přeměna neuskutečnila, a pouze v rozsahu, v jakém souvisí s částí
obchodního majetku21), která přechází na tuto nástupnickou společnost nástupnickou
obchodní korporaci, maximálně však do výše stanovené tímto zákonem. Rezervy a
opravné položky nelze vytvářet v průběhu likvidace nebo v průběhu insolvenčního řízení v
době trvání účinků prohlášení konkursu, s výjimkou rezerv uvedených v § 10 odst. 2, jejichž
peněžní prostředky budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle § 10a.
(2)Rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného a
nehmotného majetku.3)
(3)Opravné položky slouží ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, k nimž jsou vytvořeny,
nebo ke krytí rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou
sjednanou při postoupení postupníkovi.3a) Opravné položky se zruší ve stejném období, kdy
pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.
(4)Zůstatek rezerv a opravných položek zjištěný na konci období, za které se podává
daňové přiznání, se převádí do následujícího období.
(5)Celková výše opravných položek u bank včetně bankovních rezerv nesmí přesáhnout
celkovou výši pohledávek, k nimž se vytváří.
§5
Bankovní rezervy a opravné položky
(1)Jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) mohou banky4)
vytvářet ve zdaňovacím období
a) opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů,
b) rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami.
(2)Celková výše tvorby za zdaňovací období
a) opravných položek podle odstavce 1 písm. a) nesmí přesáhnout výši 2 % ze základu,
kterým je průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů
vzniklých z titulu jistiny a úroku v ocenění nesníženém o opravné položky a rezervy již
vytvořené a sníženém o tu část průměrného stavu rozvahové hodnoty nepromlčených
pohledávek z úvěrů, která je zajištěna přijatými bankovními zárukami nebo pojištěna,
b) rezerv podle odstavce 1 písm. b) nesmí přesáhnout výši 2 % průměrného stavu
poskytnutých bankovních záruk za úvěry poskytnuté bankami.
Opravné položky musí být vždy přiřazeny k jednotlivým pohledávkám, rezervy k jednotlivým
zárukám. Průměrné stavy se počítají z měsíčních zůstatků k poslednímu dni v měsíci a
zůstatku k 1. lednu příslušného zdaňovacího období.
(3)Pohledávkou z úvěru se pro účely tvorby opravných položek rozumí pohledávka z
titulu jistiny a úroku, pokud vznikla z úvěru poskytnutého bankou 4) nebankovnímu subjektu
nebo vznikla plněním z bankovní záruky, za subjektem se sídlem nebo bydlištěm na území
členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu, který je vůči České republice
vázán mezinárodní smlouvou zajišťující provádění výměny informací, a smlouva byla
sjednána jako smlouva o úvěru nebo smlouva o bankovní záruce podle ustanovení
obchodního zákoníku21) občanského zákoníku nebo podle srovnatelného právního předpisu
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členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který je vůči České republice vázán
mezinárodní smlouvou zajišťující provádění výměny informací, podle kterého se sjednává
poskytování úvěrů, s výjimkou případu, kdy bude pro sjednání smlouvy o úvěru a jeho
poskytnutí použito právo státu, který není členem Evropské unie ani jiným státem, který je
vůči České republice vázán mezinárodní smlouvou zajišťující provádění výměny informací,
a to i přesto, že použití tohoto práva umožňuje právo příslušného členského státu Evropské
unie nebo jiného státu, který je vůči České republice vázán mezinárodní smlouvou
zajišťující provádění výměny informací.
(4)Bankovní zárukou se pro účely tvorby rezerv rozumí bankovní záruka, která byla
poskytnuta za závazky dluhy subjektu se sídlem nebo bydlištěm na území členského státu
Evropské unie v případě, bude-li použito pro její sjednání a poskytnutí právo státu, který je
členem Evropské unie, s výjimkou případu, kdy bude v souvislosti s bankovní zárukou
použito právo státu, který není členem Evropské unie, a to i přesto, že použití tohoto práva
umožňuje právo příslušného členského státu Evropské unie.
(5)Pokud je sjednán nebo poskytnut úvěr nebo bankovní záruka prostřednictvím třetí
osoby se sídlem mimo území členského státu Evropské unie, nebo ve smluvním vztahu s
touto osobou je využito práva státu, který není členem Evropské unie, a to i přesto, že
použití tohoto práva umožňuje právo příslušného členského státu Evropské unie, nejedná se
o pohledávku z úvěru nebo bankovní záruku ve smyslu ustanovení odstavců 1 a 2.
(6)Pokud banka4) nikdy netvořila opravnou položku podle odstavce 2 písm. a) k
pohledávce z úvěru vymezené v odstavci 3, může vytvořit opravnou položku až do výše 100
% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství, a to za splnění těchto
podmínek:
a) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesahuje
částku 30 000 Kč,
b) od konce sjednané lhůty doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců a
c) ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u banky4) celková hodnota pohledávek bez
příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi z úvěrů částku 30 000 Kč.
O pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle tohoto ustanovení, je banka4)
povinna vést samostatnou evidenci.
(7)Opravná položka podle odstavce 1 písm. a) se zruší, pokud pominou důvody pro její
existenci, nebo pokud pohledávka, k níž byla vytvořena, byla promlčena. Opravnou položku
banka použije ke krytí ztrát z odpisu nebo postoupení pohledávky. Rezerva podle odstavce 1
písm. b) slouží ke krytí ztrát souvisejících s realizací poskytnutých bankovních záruk za
úvěry.
§ 5a
(1)Jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) mohou spořitelní a
úvěrní družstva6a) a ostatní finanční instituce vytvářet ve zdaňovacím období opravné
položky k nepromlčeným pohledávkám vzniklým z úvěrů, včetně souvisejícího
příslušenství, poskytnutých těmito subjekty fyzickým osobám s bydlištěm na území
členského státu Evropské unie. Úvěrem se pro účely tohoto ustanovení rozumí úvěr podle
zákona upravujícího spořitelní a úvěrní družstva u spořitelního a úvěrního družstva a
spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr u ostatní finanční
instituce. Opravné položky nelze vytvářet u
a) pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z
příjmů,13g)
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b) pohledávek nabytých postoupením,
c) pohledávek vzniklých na základě dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem
novým6c) a dohody o narovnání.6d) novace nebo narovnání.
Opravné položky nelze vytvářet v tom zdaňovacím období, v němž dojde ke vstupu do
likvidace nebo k prohlášení konkursu, a dále v průběhu likvidace a v průběhu insolvenčního
řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu.
(2)Ostatními finančními institucemi se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické
osoby, které splňují všechny následující podmínky:
a) poskytují úvěry jako své podnikání6e) na základě živnostenského oprávnění6f) k této
činnosti,
b) výnosy, včetně úroků z prodlení, z poskytnutých úvěrů podle odstavce 1 u nich dosáhnou
alespoň jedné poloviny celkových výnosů v příslušném zdaňovacím období,
c) jejich základní kapitál k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň 2 000 000 Kč.
Výnosy podle písmene b) se rozumí výnosy zaúčtované v souladu se zvláštním právním
předpisem.1a) Ostatními finančními institucemi pro účely tohoto ustanovení nejsou banky.4)
(3)Opravné položky se tvoří k základu, kterým je průměrný stav rozvahové hodnoty
nepromlčených pohledávek z úvěrů bez příslušenství v ocenění nesníženém o opravné
položky již vytvořené. Do tohoto základu se nezapočítávají částky:
a) pohledávek přesahující 1 500 000 Kč u jednotlivého úvěru,
b) pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z
příjmů,13g)
c) pohledávek nabytých postoupením,
d) pohledávek vzniklých na základě dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem
novým6c) a dohody o narovnání,6d) novace nebo narovnání,
e) pohledávek, k nimž byly ve zdaňovacím období vytvořeny opravné položky podle
odstavce 5.
Průměrný stav se počítá z měsíčních zůstatků k poslednímu dni v měsíci a zůstatku k prvnímu
dni příslušného zdaňovacího období.
(4)Celková výše tvorby opravných položek podle odstavce 3 za zdaňovací období nesmí
přesáhnout:
a) 1,5 % ze základu podle odstavce 3, a to u spořitelních a úvěrních družstev, a u těch
ostatních finančních institucí, u nichž výše základního kapitálu k poslednímu dni
zdaňovacího období činí alespoň 20 000 000 Kč,
b) 0,6 % ze základu podle odstavce 3, a to u ostatních finančních institucí, u nichž výše
základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň 10 000 000 Kč,
c) 0,2 % ze základu podle odstavce 3, a to u ostatních finančních institucí, u nichž výše
základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň 2 000 000 Kč.
(5)Opravné položky se tvoří také k nepromlčeným pohledávkám vzniklým z úvěrů až
do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství, a to za splnění
všech následujících podmínek:
a) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřekročí
částku 30 000 Kč,
b) od konce sjednané lhůty doby splatnosti pohledávky uplynulo více jak 12 měsíců.
O pohledávkách, k nimž byly vytvořeny opravné položky podle tohoto odstavce, jsou
subjekty povinny vést samostatnou evidenci. Opravné položky lze uplatnit jako výdaj
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1d) za zdaňovací období, ve kterém byly
vytvořeny, pokud pohledávka, ke které byly vytvořeny, je ke konci zdaňovacího období
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zaúčtována v účetnictví poplatníka podle zvláštního právního předpisu1a) a k poslednímu dni
příslušného zdaňovacího období nepřesahuje celková hodnota pohledávek bez příslušenství
zaúčtovaných v účetnictví poplatníka podle zvláštního právního předpisu1a) vzniklých vůči
témuž dlužníkovi z úvěrů částku 30 000 Kč.
(6)Opravné položky se tvoří také k nepromlčeným pohledávkám z titulu příslušenství,
až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, a to za splnění těchto
podmínek:
a) příslušenství souvisí s pohledávkou, k níž lze vytvářet opravné položky podle tohoto
ustanovení,
b) částka příslušenství byla v příslušném zdaňovacím období nebo v předchozích
zdaňovacích obdobích zaúčtována do výnosů a vzniklý příjem nebyl podle zvláštního
právního předpisu1d) příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do
základu daně z příjmů a
c) celková hodnota pohledávek z titulu příslušenství splňujícího obě podmínky uvedené pod
písmeny a) a b), které souvisejí s pohledávkami poplatníka vzniklými vůči témuž
dlužníkovi z úvěrů, nepřesáhne částku 30 000 Kč.
O pohledávkách, k nimž byly vytvořeny opravné položky podle tohoto odstavce, jsou
subjekty povinny vést samostatnou evidenci.
(7)Vytvořené opravné položky se použijí ke krytí ztrát z odpisu nebo postoupení
pohledávek uvedených v odstavci 1, s výjimkou pohledávek podle odstavce 1 písm. a) až
písm. c). Ztráty z odpisu nebo postoupení pohledávek do výše kryté použitím opravných
položek vytvořených podle tohoto ustanovení jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na
dosažení, zajištění a udržení příjmů.1d)
(8)Opravné položky ve výši podle odstavce 4 je ostatní finanční instituce za příslušné
zdaňovací období oprávněna vytvořit za podmínky, že v následujících dvou zdaňovacích
obdobích nesníží základní kapitál na takovou výši, které odpovídá nižší tvorba opravných
položek nebo která tvorbu opravných položek neumožňuje. Snížení základního kapitálu se
pro účely tohoto ustanovení posuzuje k poslednímu dni příslušného zdaňovacího období. Za
zdaňovací období, v němž dojde ke snížení základního kapitálu, se základ daně zvýší nebo
daňová ztráta sníží nebo daňová povinnost ve výši nula upraví o rozdíl mezi výší
vytvořených opravných položek a tvorbou opravných položek odpovídající výši základního
kapitálu po jeho snížení.
§7
Rezerva na opravy hmotného majetku
(1)Rezervu na opravy hmotného majetku,12) která je výdajem (nákladem) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů,1) jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je
pět a více let, mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří
a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické nebo jsou organizační složkou státu
příslušnou hospodařit s majetkem státu12a) anebo jsou státní organizací příslušnou
hospodařit s majetkem státu,12a) pokud tuto rezervu nevytváří nájemce podle písmena b),
a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu
příslušnou hospodařit s majetkem státu12a), jsou státní organizací příslušnou
hospodařit s majetkem státu,12a), jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný
majetek je, nebo jsou svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud
tuto rezervu nevytváří pachtýř podle písmene b),
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b) jsou nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku pachtýři
hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, přičemž k
opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni,
c) procházejí reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního předpisu12b) a jejichž
vlastnické právo ke hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, nebylo průběhem
insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno.
(2)Za opravy podle tohoto zákona se nepovažuje technické zhodnocení podle zvláštního
zákona.13)
(3)Rezerva podle odstavce 1 se nevytváří v případech hmotného majetku,
a)
b)
c)
d)

který je určen k likvidaci,
u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,
u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok,
k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení
konkursu podle zvláštního právního předpisu12b).

(4)Ve zdaňovacím období je tvorba rezervy výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle
odstavců 5 a 7 na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet v bance se sídlem
na území členského státu Evropské unie, který je veden v českých korunách nebo v eurech a
je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle tohoto ustanovení (dále
jen „samostatný účet“), a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Nebudouli peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle odstavců 5 a 7 na jedno
zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového
přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává.
Peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byla
rezerva vytvořena.
(5)Výše rezervy na opravy hmotného majetku se stanoví podle jednotlivého hmotného
majetku určeného k opravě a charakteru této opravy. Výše rezervy ve zdaňovacím období je
rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od
zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Do počtu
zdaňovacích období rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se zahrnuje zdaňovací
období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy. Do tohoto počtu zdaňovacích období se
nezahrnuje předpokládané zdaňovací období, kdy dojde k zahájení opravy. U movitých věcí
může být rezerva na opravu jednotlivého hmotného majetku tvořena ve vztahu k objemu
jeho výkonu v technických jednotkách; v takovém případě je výše rezervy ve zdaňovacím
období rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného
objemu výkonu a součtu objemů skutečných výkonů za zdaňovací období a za předcházející
období, pokud nebylo zdaňovacím obdobím.
(6)Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po
zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy,
rezerva se zruší v tomto následujícím zdaňovacím období. Rezerva nebo její zůstatek se
zruší i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po
zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena. Za zahájení opravy se pro účely tohoto
zákona považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je
předmětem opravy; provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí
se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou. Toto ustanovení se nevztahuje na
poplatníky, kteří doloží, že k překročení těchto lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo
orgánů samosprávy.
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(7)Zjistí-li poplatník daně z příjmů skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí
provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí.
(8)Rezerva na opravy u jednotlivého hmotného majetku nesmí být tvořena pouze jedno
zdaňovací období.
(9)Maximální doba tvorby rezervy podle předchozích odstavců činí u hmotného
majetku zatříděného
a) ve 2. odpisové skupině
3 zdaňovací období
b) ve 3. odpisové skupině
6 zdaňovacích období
c) ve 4. odpisové skupině
8 zdaňovacích období
d) v 5. a 6. odpisové skupině 10 zdaňovacích období
vymezených v zákoně o daních z příjmů1c) a po sobě jdoucích v každé odpisové skupině,
přičemž k období, za které se podává daňové přiznání, ale zdaňovacím obdobím nebylo, se
nepřihlíží.
(10)
V započaté tvorbě rezervy může pokračovat poplatník daně z příjmů, který
započal tvorbu rezervy na opravy najatého hmotného majetku uvedeného v odstavci 1 písm.
b) a v průběhu tvorby rezervy se stal vlastníkem tohoto majetku, bude-li dodržena
odůvodněnost a účelovost k původnímu předmětu tvorby.
(11)
Poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty, vychází při stanovení výše
rezervy z rozpočtu nákladů na opravu v ocenění bez daně z přidané hodnoty.
(12)
V případě přeměn1e) se za zdaňovací období pro účely tvorby rezervy podle
odstavce 1 považuje i období, za které se podává daňové přiznání.
§8
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
(1)Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou
výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1), mohou vytvořit poplatníci
daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených
pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené
v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona12c), spojí-li
soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení, a to v období, za které se
podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. Byla-li povolena reorganizace, namísto
přihlášky pohledávky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu
svých závazků dluhů podle zvláštního právního předpisu12b). K pohledávkám vyloučeným v
§ 2 odst. 2 nebo k pohledávkám mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z
příjmů13g) nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů1) podle tohoto ustanovení.
(2)Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v
případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a zvláštní
právní předpis12b) těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává.
(3)Jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle tohoto
ustanovení nebo na základě rozhodnutí poplatníka, je možné snížit vytvořenou opravnou
položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle ustanovení § 8a. Poplatník pak
pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a.
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§ 8a
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994
(1)Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, jejichž tvorba je výdajem
(nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) a ke kterým nejsou vytvářeny opravné
položky podle § 5 a 5a, mohou v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet
poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, za podmínky, že od konce sjednané lhůty
doby splatnosti pohledávky uplynulo více než
a) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
b) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.
(2)U pohledávky nabyté postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství v
okamžiku jejího vzniku byla vyšší než 200 000 Kč, se mohou tvořit opravné položky podle
odstavce 1 pouze v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno řízení, jehož se
poplatník daně z příjmů řádně účastní a které je
a) rozhodčím řízením,
b) soudním řízením, nebo
c) správním řízením.
(3)Opravné položky podle odstavce 1 nelze uplatnit u pohledávek již odepsaných na
vrub výsledku hospodaření a dále u pohledávek vzniklých
a) za společníky, akcionáři, členy družstev členy obchodní korporace za upsaný vlastní
kapitál,
b) mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů.13g)
(4)Opravné položky vytvořené podle odstavce 1 se zruší, pokud pominou důvody pro
jejich existenci nebo pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se
promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za výdaj
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle ustanovení zákona o daních z příjmů.
§ 8c
Nepostupuje-li poplatník u nepromlčené pohledávky podle § 5, 5a, 6, 8, 8a a 8b, může
v období, za které se podává daňové přiznání, vytvořit opravnou položku až do výše 100 %
její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství pouze v případě, že
a) se nejedná o pohledávku vymezenou v § 8a odst. 3,
b) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne
částku 30 000 Kč,
c) od konce sjednané lhůty doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, a
d) celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž
uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které se podává
daňové přiznání, částku 30 000 Kč.
O pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle tohoto ustanovení, je poplatník
povinen vést samostatnou evidenci.
____________________
Poznámky pod čarou
1) § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
1a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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1b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
1c) § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 492/2000 Sb.
1d) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1e) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
3) § 25 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
3a) § 524 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.
6a) § 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s
tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
6c) § 570 až 574 občanského zákoníku.
6d) § 585 až 587 občanského zákoníku.
6e) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
6f) § 10 živnostenského zákona.
7) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
10) § 51 odst.3 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.
11) § 51 odst. 2 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.
12) § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
12a) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb.
12b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
12c) § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
13) § 33 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
13a) § 116 a 117 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
13f) § 14 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
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13g) § 23 odst. 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
13h) Správní řád.
14) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
15) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 7b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
21) Obchodní zákoník.
22) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24) § 19 odst. 1 písm. zl) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
25) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
26) § 18 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
27) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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2. část
K části třetí návrhu zákona
Platné znění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
338/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 4. května 1992
o dani z nemovitostí nemovitých věcí
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona
č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb.,
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje daň z nemovitostí nemovitých věcí, kterou tvoří
a) daň z pozemků,
b) daň ze staveb a jednotek.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z POZEMKŮ
§2
Předmět daně

(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené
evidované v katastru nemovitostí.1)

(2) Předmětem daně z pozemků nejsou:
a) pozemky zastavěné stavbami uvedenými v § 7 odst. 1 nebo 2 zdanitelnými stavbami v
rozsahu půdorysu zastavěné plochy těchto staveb,
b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, 2)
c) pozemky, které jsou vodní plochy1 plochou s výjimkou rybníků sloužících k
intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
d) pozemky určené pro obranu státu České republiky,
e) pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků
jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.
§3
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví České
republiky (dále jen "stát") je poplatníkem daně
a) organizační složka státu4a), není-li dále stanoveno jinak, nebo státní organizace zřízená
podle zvláštních právních předpisů,4b)
b) právnická osoba, která má právo trvalého užívání5) nebo které se právo trvalého užívání
změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu.4a)
(2) Poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o pozemky
a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,1)
b) se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo spravované Správou
státních hmotných rezerv, nebo
c) převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
(3) Dohodne-li se vlastník pozemku s nájemcem pozemku, je nájemce pozemku povinen
ve zdaňovacích obdobích 2005 až 2007 včetně postupovat podle ustanovení § 3 odst. 2 ve
znění účinném do 31.12.2004; v takovém případě se nájemce pozemku považuje za
poplatníka daně z pozemku se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Tuto dohodu je
nájemce povinen správci daně doložit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pro zdaňovací
období roku 2005 tak musí učinit ve lhůtě 150 dnů ode dne účinnosti tohoto odstavce. .
(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.
(2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek
a) ve vlastnictví České republiky,
1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní
podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají
právo hospodařit s majetkem státu,

2)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
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2.

b)
c)
d)
e)

právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky
vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České
republiky,
ve svěřenském fondu, tento fond,
v podílovém fondu, tento fond,
ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond,
zatížený právem stavby, stavebník.

(3) Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo
propachtovaného pozemku, je-li
a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b) s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných
rezerv, nebo
c) převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
(4) Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám,
nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních
za původní pozemky sloučené.
(5) Má-li povinnost platit daň z pozemku více poplatníků, platí daň společně a
nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak.
(6) Je-li podle zvláštního právního předpisu spoluvlastnictví k pozemku odvozeno od
vlastnictví k bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru5a), který je evidován v katastru
nemovitostí, je poplatníkem daně z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového
prostoru ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému
podílu na pozemku evidovanému v katastru nemovitostí. Spoluvlastníci bytu nebo
samostatného nebytového prostoru jsou povinni platit daň ze svého podílu na pozemku
společně a nerozdílně, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5).
§4
Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a) pozemky ve vlastnictví státu 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 stavbou nebo její částí s budovou nebo jednotkou
sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných
náboženských společností státem uznaných,8) podle zákona upravujícího církve a
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náboženské společnosti, dále se stavbou nebo její částí s budovou nebo jednotkou
sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví
sdružení občanů9) a obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací,
organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných
organizací,
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením,
poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění, muzeím a
galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám,
státním archivům, zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb, zařízením sociální péče,10) nadacím a se stavbou
památkových objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v
dohodě s Ministerstvem kultury České republiky,
h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu
životního prostředí, stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s
Ministerstvem životního prostředí České republiky,
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo 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,
7. zařízení sociálních služeb,
8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo 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,
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 zřízeny hřbitovy,1) zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle
zákona upravujícího pohřebnictví,
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j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny 11) 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 pásma hygienické ochrany vod I. stupně12) ochranného pásma vodního zdroje
I. stupně a pozemky ostatních ploch1) které nelze žádným způsobem využívat,
l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,1)
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) na dobu pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělské pozemky a do výměry 10 ha
pozemky hospodářských lesů vydané vlastníkům na základě zvláštního předpisu,13) a to i
v případech, kdy za tyto pozemky byly přiděleny pozemky náhradní, pokud na nich
vlastníci nebo osoby blízké 14) sami hospodaří a nedošlo k převodu nebo přechodu
vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,14)
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
zdanitelné stavby určené 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 určené pro veřejnou dopravu 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
rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu
zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,
p) části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení
geodetických bodů,15) 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 topných plynů,16)
r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, 16c) které slouží k uskutečňování
akreditovaných studijních programů,
s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod
vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,
t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
u) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) 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
11)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

16c)

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon
o vysokých školách)
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pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném
území 16d) nebo v zastavitelné ploše16d) 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,
w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace
o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.
(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se stavbou zdanitelnou stavbou nebo
jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce stavby této
zdanitelné stavby nebo jednotky.
(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsouli využívány k podnikatelské činnosti nebo 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 využívány
k podnikatelské činnosti podnikání. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. e) d) až g), l), r),
t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti
nebo podnikání, pronajímány nebo propachtovány.
4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1 písm.
e) d) až h), j), k), m), n), p), r), u) a v) až w) v daňovém přiznání.
(5) Při uplatnění nároku na osvobození podle odstavce 1 písm. n) doloží poplatník daně
samostatné provozování zemědělské výroby na zemědělské půdě zápisem do evidence podle
zvláštních předpisů.16a)
(6) (5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.
§5
Základ daně
(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a
trvalých travních porostů1) je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2
průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce 16b) vydané na základě zmocnění v §
17 tohoto zákona.
(2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů2) a rybníků s intenzivním a
průmyslovým chovem ryb1) je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k
1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.
(3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1.
lednu zdaňovacího období.

§6
Sazba daně
(1) Sazba daně činí u pozemků
16d)

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým
chovem ryb 0,25 %.
(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u
a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti užívaných
nebo v souvislosti s ní ním sloužících pro
1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství
2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou
výrobu a ostatní podnikatelskou činnost druhy podnikání
b) stavebních pozemků
c) ostatních ploch
d) zastavěných ploch a nádvoří

k podnikání
1,00 Kč,
5,00 Kč,
2,00 Kč,
0,20 Kč,
0,20 Kč.

(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek
určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno
stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora16d)
anebo na základě veřejnoprávní smlouvy16d), a která se po dokončení stane předmětem daně
ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu zastavěné ploše
nadzemní části zdanitelné stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se
stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se
provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní
smlouvy, stane předmětem daně ze staveb zdanitelná stavba nebo jednotka stane
předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení
pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117 stavebního zákona
pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.
(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem
a) 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech 16e) a ve Františkových Lázních,
Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle
posledního sčítání lidu;
b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni
stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři
kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na
koeficient 5,0.
(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v
m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha
a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné
konstrukce nebo vlečkou.
(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým podnikatelským činnostem druhům
16e)

§ 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým
činnostem druhům podnikání, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.

ČÁST DRUHÁ
DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK
§7
Předmět daně

(1) Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky
a) stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas16d), nebo stavby užívané před vydáním
kolaudačního souhlasu,
b) stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající
oznámení stavebnímu úřadu 16d) a užívané,
c) stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané,
d) stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí17) nebo kolaudačnímu rozhodnutí
podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené,
e) byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru
nemovitostí17aa) (dále jen "byty"),
f) nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v
katastru nemovitostí17aa) (dále jen "samostatné nebytové prostory").
(2) Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné nebytové
prostory, které jsou předmětem daně podle odstavce 1, stavby přehrad, stavby, jimiž se
upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby
určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací, stavby na ochranu
před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování pozemků,17a) stavby rozvodů energií a
stavby sloužící veřejné dopravě.
(3) Stavbami sloužícími veřejné dopravě se rozumějí stavby dálnic, silnic, místních
komunikací, veřejných účelových komunikací, letecké stavby, stavby drah a na dráze, stavby
vodních cest a přístavů, pokud užívání stavby k veřejné dopravě vyplývá z rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu,17) nebo z dříve vydaných rozhodnutí o užívání stavby.
(4) Předmětem daně ze staveb dále nejsou stavby zpevněných ploch pozemků.
(1) Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,
a) zdanitelná stavba, a to
1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle
katastrálního zákona,
2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,
b) jednotka.
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(2) Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky.
(3) Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely
daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo
vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí.

§8
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
(2) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je
poplatníkem daně
a) organizační složka státu4a), není-li dále stanoveno jinak, nebo státní organizace zřízená
podle zvláštních právních předpisů, 4b)
b) právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního
právního předpisu.4a)
(3) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor, spravované Správou státních
hmotných rezerv, je poplatníkem tento subjekt.
(4) Jde-li o stavbu nebo samostatný nebytový prostor, s výjimkou stavby obytného domu,
se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, spravované Správou státních
hmotných rezerv nebo převedené na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí o privatizaci,
které jsou pronajaty, je poplatníkem daně nájemce, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst.
5).
(5) Má-li ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru více subjektů
vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo na
výpůjčku podle zvláštního právního předpisu4a) nebo jim přísluší hospodaření s majetkem
státu podle zvláštních právních předpisů,4b) jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a
nerozdílně, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5).

§8
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo
jednotky.
(2) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je, jde-li o zdanitelnou stavbu nebo
jednotku, která je
a) ve vlastnictví České republiky,
1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní
podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají
právo hospodařit s majetkem státu,
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2.

právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku
na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy
k majetku České republiky,
b) ve svěřenském fondu, tento fond,
c) v podílovém fondu, tento fond,
d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond.
(3) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u
pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep
nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li
a) s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných
rezerv, nebo
b) převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
§9
Osvobození od daně
(1) Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny
a) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví státu České republiky,
b) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním
území se nacházejí,
c) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví jiného státu 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) zdanitelné stavby 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; ve smlouvě musí být uveden
časový a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s
památkovou hodnotou a dalšími způsoby využití objektu,
e) stavby budovy nebo jednotky ve vlastnictví registrovaných církví a registrovaných
náboženských společností státem uznaných,8) podle zákona upravujícího církve a
náboženské společnosti sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní
správy těchto církví a náboženských společností,
f) stavby budovy nebo jednotky ve vlastnictví sdružení občanů 9) a obecně prospěšných
společností,
spolků,
odborových
organizací,
organizací
zaměstnavatelů,
mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,
g) (zrušeno)
h) do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým
osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů,18) pokud nedošlo k převodu nebo
přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,
i) do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy ve vlastnictví fyzických osob,
pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů,
nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem a
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osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s přikázaným
nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva na
jiné osoby než osoby blízké,
j) do zdaňovacího období roku 2002 včetně, byty převedené do vlastnictví fyzických osob z
vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu,5a) pokud nedošlo k
dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké,
i) zdanitelné stavby
1. vodárenských objektů včetně úpraven vody,
2. kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby
určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
3. k závlaze a odvodňování pozemků,
4. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného
zařízení podle energetického zákona,
j) zdanitelné stavby na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu
s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě,
k) stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva
financí České republiky a Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby zdanitelné
stavby nebo jednotky sloužící
1. školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění oprávnění
provozovat živnostenské podnikání,
3. muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním právním
předpisem které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní
povahy vedené Ministerstvem kultury,
4. státním archivům, knihovnám, knihovnám vedeným v evidenci knihoven,
5. veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
5. 6. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb,
6. 7. zařízením sociální péče sociálních služeb,
7. 8. nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů fundaci nebo
ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
9. spolkům zdravotně postižených občanů.
l) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,
m) zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící výlučně
1. k umístění a provozu veřejné monitorovací sítě zajišťující informace o stavu
jednotlivých složek životního prostředí financované z prostředků státních rozpočtů nebo
rozpočtu obcí,
2. k úpravě odpadů pro jejich další využití,
3. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů,
4. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
5. pro třídění a sběr odpadů,
6. pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů,
7. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky zvláštními
předpisy,
8. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
9. pro generátory s větrným pohonem,
10. pro generátory bioplynu včetně systémů jejich využití, pokud je získaná energie
dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
11. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají
teplo spotřebitelům,
Stránka 11 z 23

12. jako funkční sluneční kolektory,
13. jako zdroje energie z biomasy,
n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou
osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá18b) a jsou
držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
o) stavby pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na
živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí
pobírá18b) a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví
držitelů průkazu ZTP/P,
m) zdanitelné stavby nebo jednotky 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,
3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4. pro třídění a sběr odpadů,
5. pro tepelné, biologické, chemické a 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, nebo
11. jako zdroje energie z biomasy,
n) budovy obytných domů nebo jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo
ZTP/P nebo karty sociálních systémů, která současně slouží jako průkaz ZTP nebo
ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně
posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k
jejich trvalému bydlení,
o) budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví
1. držitele průkazu ZTP nebo karty sociálních systémů, která současně slouží jako
průkaz ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou
společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
2. držitele průkazu ZTP/P nebo karty sociálních systémů, která současně slouží
jako průkaz ZTP/P,
p) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky kulturních památek 18c) po provedení stavební
úpravy, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,
r) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky na dobu pěti let od roku následujícího po
provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na
systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální,
s) zrušeno
t) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho
územním obvodu,
u) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) stavby zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví veřejných vysokých škol.
18c)

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část stavby část zdanitelné stavby
nebo jednotky, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha
nadzemní části stavby části zdanitelné stavby nebo podlahová plocha jednotky podléhající
osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí stavby částí zdanitelné stavby
nebo podlahové ploše jednotky.
(3) Osvobození podléhají též byty a samostatné nebytové prostory splňující podmínky
pro osvobození podle odstavce 1 písm. a) až c), e), f), h), i), k) až n), p), r), t), u) a v), není-li
dále stanoveno jinak.
(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození
podle odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba.
(4) Osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. g) až i) nepodléhají nebytové
prostory staveb sloužící výlučně k podnikatelské činnosti.
(5) (4) Stavby, s výjimkou staveb Zdanitelné stavby, s výjimkou budov obytných
domů, a samostatné nebytové prostory a jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný
než sklep nebo komoru, uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně ze staveb a
jednotek, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo podnikání, pronajímány nebo
propachtovány; jsou-li pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce
státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k
podnikatelské činnosti podnikání. Stavby, byty nebo samostatné nebytové prostory
Zdanitelné stavby nebo jednotky uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. e), f), u) a v) jsou
osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti
podnikání nebo pronajímány. Podle ustanovení odstavce 1 písm. i) postupují obdobně bytová
družstva označovaná podle dřívějších předpisů jako lidová bytová družstva.
(6) (5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb a jednotek podle
odstavce 1 písm. e) až d) až f), k), m) až r), u) a v) v daňovém přiznání.

§ 10
Základ daně
(1) Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (dále jen
"zastavěná plocha") podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosné
konstrukce se půdorysem rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se
povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U stavby se svislou nosnou konstrukcí se
půdorysem rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek.
(2) Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra
podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového
prostoru v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20,
(dále jen "upravená podlahová plocha").
(1) Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné
plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.
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(2) Zastavěnou plochou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí zastavěná
plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby.
(3) Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha,
kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího
období vynásobená
a) koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu
nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek
v domě,
b) koeficientem 1,20 v ostatních případech.
(4) Podlahová plocha jednotky pro účely daně z nemovitých věcí nezahrnuje
podlahovou plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut
v jednotce.

§ 11
Sazba daně

(1) Základní sazba daně činí
a) u obytných domů18e) u budovy obytného domu 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u
ostatních staveb tvořících ostatní budovy tvořící příslušenství k obytným domům
budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2
zastavěné plochy,
b) u staveb budovy pro rodinnou rekreaci a rodinných domů18e) využívaných budovy
rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u
staveb budov, které která plní doplňkovou funkci k těmto stavbám budovám, s výjimkou
garáží garáže, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
c) u garáží vystavěných odděleně od garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a
u samostatných nebytových prostorů užívaných17) jako garáže jednotky, jejíž převažující
část podlahové plochy je užívaná jako garáž, 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo
upravené podlahové plochy,
d) u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů
užívaných17) pro podnikatelskou činnost, zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž
převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky
je užívaná k
1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní podnikání v zemědělské
prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo
upravené podlahové plochy,
2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu
podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské
výrobě 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost ostatní druhy podnikání 10 Kč za 1 m2
zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
e) u ostatních staveb ostatní zdanitelné stavby 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
f) u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů ostatní jednotky 2 Kč za 1 m2
upravené podlahové plochy
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(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy zdanitelné stavby zjištěné podle
odstavce 1 písm. a) až c) a e) se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže
zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro
podnikatelskou činnost zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba daně za 1 m2
zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní
podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné
plochy. Za první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň
podlahy nebo i její části do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v
projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím
včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzemní podlaží.
(3) Základní sazba daně činí
a) podle odstavce 1 písm. a) a f), případně zvýšená u staveb zdanitelné stavby podle odstavce
2, se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z
posledního sčítání lidu
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech16e) a ve Františkových Lázních,
Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni
stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů;
koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0,
b) u jednotlivých druhů zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. b) až d), případně
zvýšená podle odstavce 2, a samostatných nebytových prostorů jednotek podle odstavce 1
písm. c) a d) se v celé obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit obecně
závaznou vyhláškou.
(4) U staveb budovy pro rodinnou rekreaci a rodinných domů18e) užívaných budovy
rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci a u staveb budovy, které která plní
doplňkovou funkci k těmto stavbám budovám, s výjimkou garáží garáže, se základní sazba
daně podle odstavce 1 písm. b), případně zvýšená podle odstavce 2, násobí koeficientem 2,0
nebo se koeficient, je-li stanoven podle odstavce 3 písm. b), násobí koeficientem 2,0, pokud
jsou tyto stavby budovy umístěny v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných
oblastí vyhlášených podle zvláštního právního předpisu.
(5) Daň zjištěná podle § 10 a § 11 odst. 3 se zvyšuje o 2 Kč za každý 1 m2 podlahové
plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném domě k podnikatelské činnosti s výjimkou
zemědělské prvovýroby nebo případů, kdy jsou pro tento nebytový prostor důvody pro
osvobození podle § 9 tohoto zákona.
(5) Při stejném poměru podlahových ploch užívaných k různým účelům se u
jednotky použije nejvyšší příslušná sazba. U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha
nadzemní části je užívána ve stejném poměru k různým druhům podnikání, se použije
nejvyšší příslušná sazba.
(6) U staveb a samostatných nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm. d),
které slouží více účelům, se použije základní sazba daně odpovídající podnikatelské činnosti,
jíž slouží převažující část podlahové plochy nadzemní části stavby nebo upravené podlahové
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plochy samostatného nebytového prostoru a při stejném poměru podlahových ploch
připadajících na jednotlivé činnosti se použije vyšší příslušná sazba. Pokud je ve stavbách
uvedených v § 11 odst. 1 písm. a), b), c) a e) provozována podnikatelská činnost na
převažující části podlahové plochy nadzemních částí staveb, použije se sazba daně podle § 11
odst. 1 písm. d). Pokud je v bytech nebo samostatných nebytových prostorech uvedených v §
11 odst. 1 písm. c) a f) provozována podnikatelská činnost na převažující části upravené
podlahové plochy, použije se sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d).
(6) U zdanitelné stavby uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), jejíž
převažující část podlahové plochy nadzemní části je užívána k podnikání, se použije
sazba podle § 11 odst. 1 písm. d).
§ 11a
Zvýšení daně
(1) Daň ze staveb a jednotek se za budovu obytného domu s nebytovým prostorem
užívaným k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí
budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, zvyšuje o součin
a) výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a
b) 2 Kč.
(2) Daň ze staveb a jednotek se za jednotku, která zahrnuje i nebytový prostor
užívaný k podnikání s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí
jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním
hospodářství, zvyšuje o součin
a) upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a
b) kladného rozdílu mezi
1. sazbou daně příslušnou pro jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je
užívaná pro podnikání, a
2. sazbou daně příslušnou pro tuto jednotku.

ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 12
Místní koeficient
Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce
stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za
byty zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků
uvedených v § 5 odst. 1.
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§ 12a
Zaokrouhlování
(1) Základ daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a
trvalých travních porostů a základ daně z pozemků hospodářských lesů a rybníků s
intenzivním a průmyslovým chovem ryb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
(2) Základ daně z pozemků u ostatních pozemků se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.
(3) Základ daně ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.
(4) Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb a jednotek za
jednotlivé zdanitelné stavby nebo souhrn zdanitelných staveb, za jednotlivé jednotky
nebo souhrn jednotek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Obdobně se postupuje při
zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, zdanitelné
stavbě nebo jednotce.

§ 12b
Jednotky
Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na
jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným
podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak
i spolu s podílem na tomto pozemku.
§ 12c
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro
daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.

ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
§ 13
Solidární daňová povinnost
(1) Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl
na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
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(2) Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně,
se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.
§ 13a
Daňové přiznání
(1) Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna
zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém na
některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém
na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto
předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření
daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně a za den vyměření daně a
současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího
období; správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním
výměrem, platební výměr nemusí obsahovat odůvodnění, založí se do spisu a nelze se proti
němu odvolat. Na žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis platebního
výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel. Dojde-li ve srovnání s předchozím
zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v
osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto
případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového
přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové
daně.
(2) Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze
a) ke změně sazeb daně,
b) ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím
podle § 5 odst. 1,
c) ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12,
d) k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle §
4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani
částečně osvobozen od daně z jiného důvodu, nebo
e) ke změně místní příslušnosti,
poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto
změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až e).
(3) Povinnost podat daňové přiznání za podmínek podle odstavce 1 má též poplatník,
jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení19).
(3) Zemřel-li poplatník v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by
splnil povinnost ho podat, prodlužuje se tato lhůta o 2 měsíce. Bylo-li skončeno řízení o
pozůstalosti v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by osoba spravující
pozůstalost splnila povinnost ho podat, prodlužuje se tato lhůta o 2 měsíce.
(4) Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže
nemovitosti nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud
si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo není-li dále stanoveno jinak nejde-li o
případ podle odstavce 5.
Stránka 18 z 23

(5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň
jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na
pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém
prostoru (dále jen „podíl na stavbě“) z poplatníků, kteří jsou spoluvlastníky, za jeho
spoluvlastnický podíl na nemovité věci, má povinnost podat daňové přiznání každý
spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě nemovité věci
samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na
celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě nemovité věci. Postup
podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí
zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby
nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez
předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Obdobně se postupuje při zdaňování
spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, jakož i
spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví podle zvláštního právního
předpisu5a) odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
(6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci pozemku, stavby, bytu
nebo samostatného nebytového prostoru, nemovité věci společného zástupce nebo
společného zmocněnce, a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty
čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné podání daňového přiznání ani penále z doměřené
daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu19a) počítá se od pátého pracovního dne
následujícího po náhradním dni splatnosti daně vyměřené z moci úřední.
(7) Podle odstavce 5 a odstavce 6 věty první se postupuje rovněž při doměření daně
ostatním spoluvlastníkům, jestliže jeden ze spoluvlastníků podal dodatečné daňové přiznání k
poslední známé dani přiznané nebo vyměřené z moci úřední podle odstavce 5.
(8) Nepodá-li daňové přiznání žádný z poplatníků majících vlastnická nebo jiná
práva k téže nemovité věci a nezvolí-li si společného zmocněnce ani na výzvu správce
daně, správce daně jim vyměří daň z moci úřední ve výši odpovídající jejich podílu na
nemovité věci bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.
(8) (9) Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitostí
Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka proto,
že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem
nemovitostem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho
podléhaly dani z nemovitostí nemovitých věcí, nebo tyto nemovitosti nemovité věci zanikly,
je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího
zdaňovacího období.
(9) (10) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v daňovém přiznání, je poplatník
povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.
(10) (11) Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva
vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho
povolení, je poplatník povinen za nemovitost nemovitou věc, která byla předmětem vkladu
práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po
měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové přiznání
poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky
vkladu. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost
nemovitou věc podal současný společný zástupce nebo společný zmocněnec.
(11) (12) Není-li dědické řízení do 31. prosince roku, v němž poplatník zemřel,
pravomocně ukončeno, je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem dědického
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řízení, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v
němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické
řízení. Daňové přiznání podává dědic na zdaňovací období následující po roce, v němž
poplatník zemřel. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za
nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, bylo podáno současným společným
zástupcem nebo společným zmocněncem.

§ 13b
Stanovení daně
(1) Daň z nemovitostí nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k
1. lednu roku, na který je daň vyměřována.
(2) Daň z nemovitostí nemovitých věcí lze stanovit platebním výměrem, dodatečným
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; stanovení daně hromadným
předpisným seznamem se neodůvodňuje.
(3) V případech, kdy se daňové přiznání nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně
dnem 31. ledna zdaňovacího období.

§ 14
Zaokrouhlování
(1) Základ daně z pozemků podle § 5 odst. 1 a 2 se zaokrouhluje na celé Kč nahoru;
základ daně podle § 5 odst. 3 se zaokrouhluje na celé m 2 nahoru.
(2) Základ daně ze staveb podle § 10 se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.
(3) Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb za jednotlivé stavby
nebo souhrn staveb, byty nebo souhrn bytů, samostatné nebytové prostory nebo souhrn
samostatných nebytových prostorů se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Obdobně se postupuje
při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, stavbě, bytu
nebo samostatném nebytovém prostoru.

§ 15
Placení daně
(1) Daň z nemovitostí nemovitých věcí je splatná
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do
30. listopadu běžného zdaňovacího období.
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(2) Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná
najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze
daň z nemovitostí nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
(3) Činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitostí nemovitých věcí
nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30 Kč a není-li
dále stanoveno jinak, daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se za podmínek uvedených
v § 13a tohoto zákona podává, daň se vyměří, ale nepředepíše. Výsledek vyměření se
poplatníkovi neoznamuje, pokud o to poplatník nepožádá.
(4) Činí-li v obvodu územní působnosti jednoho správce daně daň z pozemků u
poplatníka, který podle § 13a odst. 5 podává daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na dani
z pozemku pozemků nebo mu je podle § 13a odst. 5 nebo 8 vyměřena daň ve výši
spoluvlastnického podílu na dani z pozemku pozemků z moci úřední, a nejedná-li se o podíly
od daně zcela osvobozené, méně než 50 Kč, je daň poplatníka u daně z pozemků 50 Kč.
Obdobně se postupuje u daně ze staveb a jednotek.
(5) Jsou-li důvody pro podání daňového přiznání podle ustanovení § 13a odst. 10 11, je
daň z nemovitostí za nemovitost nemovitých věcí za nemovitou věc, která byla předmětem
vkladu práva vlastnického, připadající na již uplynulé termíny splatnosti, splatná nejpozději
do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického
do katastru nemovitostí.
(6) Jsou-li důvody pro podání daňového přiznání podle ustanovení § 13a odst. 11, je daň
z nemovitostí za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, připadající na již
uplynulé termíny splatnosti, splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po
měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno
dědické řízení.
§ 16
Platnost mezinárodních smluv
Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak.
Zvláštní ustanovení o splatnosti daně
Přesáhne-li po doměření daně roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč a
vyměřená daň nepřesáhla tuto částku, část daně odpovídající vyměřené dani je splatná
ve lhůtě splatnosti první splátky daně a doměřený rozdíl je splatný do 30. listopadu
běžného zdaňovacího období.

ČÁST ČTVRTÁPÁTÁ
ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
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§ 17
Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem financí České
republiky upraví vyhláškou seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami
pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, a trvalých travních porostů
odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek.

§ 17a
(1) Obec může při řešení důsledků živelních pohrom zcela nebo částečně osvobodit od
daně z nemovitostí nemovitých věcí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti
nemovité věci dotčené živelní pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně
z nemovitostí nemovitých věcí lze též stanovit za již uplynulé zdaňovací období.
(2) Obecně závazná vyhláška podle odstavce 1 musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti
do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo.
Částečné osvobození se vyjádří procentem. Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku
v jednom vyhotovení správci daně do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její účinnosti.
(3) Poplatník uplatní nárok na osvobození podle odstavce 2 v dodatečném daňovém
přiznání, uplatňuje-li tento nárok za již uplynulé zdaňovací období nebo uplatňuje-li jej na
běžné zdaňovací období po termínu pro podání daňového přiznání.

ČÁST PÁTÁ ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18
(1) Osvobození od daně z pozemků podle § 4 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani,
a nařízení vlády České republiky č. 554/1991 Sb., o osvobození některých příjmů od daně z
příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky,
zůstává v platnosti až do uplynutí lhůty rozhodné pro osvobození, pokud tento zákon
nestanoví nové lhůty.
(2) Úlevy, na které vznikl nárok podle nařízení vlády České republiky č. 579/1990 Sb., o
úlevách na domovní dani, se poskytnou poplatníkům formou odpočtu od vypočtené daně z
nemovitosti.
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Příloha k zákonu č. 338/1992 Sb.
Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou
KÓD CZ-CC

Text CZ-CC

Slovní popis

ex221341

Věže pro vysílání, retranslační věže a
telekomunikační stožáry

věže pro vysílání a retranslační
věže

ex230141

Věže, stožáry, věžové zásobníky pro
hornictví a těžbu surovin

věže a věžové zásobníky pro
hornictví a těžbu surovin

230241

Věže chladící pro energetiku

ex230251

Komíny a kouřové kanály pro
energetiku

komíny pro energetiku

ex230341

Věže, stožáry, věžové zásobníky
chemických podniků

věže a věžové zásobníky
chemických podniků

230351

Průmyslové komíny chemických
podniků

ex230411

Stavby hutního a těžkého průmyslu
(kromě budov)

vysoké pece

ex230441

Věže, stožáry, věžové zásobníky – pro
ostatní průmysl

věže a věžové zásobníky pro
ostatní průmysl

230451

Průmyslové komíny pro ostatní
průmysl

Je-li před číselným kódem Klasifikace stavebních děl CZ-CC uvedeno "ex",
vztahuje se příloha na inženýrské stavby označené současně číselným kódem CZ-CC a
výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.
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3. část
K části čtvrté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění k 1. lednu 2014
§2
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich
přípojná vozidla1) (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li
používána k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen
"podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z
nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem
podnikání podle zvláštního právního předpisu.1b) Bez ohledu na to, zda jsou používána k
podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená
výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
(dále jen „vozidla“)
a) registrovaná v České republice,
b) provozovaná v České republice a
c) používaná
1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti
veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy
z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s
činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona
upravujícího daně z příjmů.
(2) Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad
3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
(2)(3) Předmětem daně nejsou
a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)
jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla
podle zvláštního právního předpisu,1c)
b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2)
§3
Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozena:
a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako
kategorie L1) a jejich přípojná vozidla,
b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou
pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve
zdaňovacím období,
d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou
mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4
odst. 2 písm. b), vozidla bezpečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovolných
hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné
služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být
vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem
modré barvy3c) zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele
zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním
zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) je
rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),
e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače
silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací,
která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních
komunikací,3d) s výjimkou osobních automobilů,
f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou
hmotností méně než 12 tun, která
1. mají elektrický pohon,
2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený
zemní plyn označovaný jako CNG, nebo
4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového
benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85,
g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru
podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým
výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
zapsanými v technickém průkazu vozidla,
h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou
používána k podnikání.
§4
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která ten, kdo
a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je
zapsána jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která
zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z
registru vozidel.
(2) Poplatníkem daně je rovněž
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 4a) za použití
osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla
již provozovateli vozidla,
b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo
pohotovostní zásoba4b) k účelům uvedeným v § 2 odst. 1,
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c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka 3b) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem
v zahraničí.
(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se
sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle
odstavce 2 písm. c).
Sazby daně
§6
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu
motoru
nad
nad
nad
nad
nad

do 800 cm3
800 cm3 do 1250 cm3
1250 cm3 do 1500 cm3
1500 cm3 do 2000 cm3
2000 cm3 do 3000 cm3
3000 cm3

1
1
2
3
3
4

200
800
400
000
600
200

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav
hmotnosti
1 náprava
do
nad 1t
do
nad 2t
do
nad 3,5t do
nad 5t
do
nad 6,5t do
nad 8t

1 tuny
2t
3,5t
5t
6,5t
8t

1
2
3
5
6
8
9

800
700
900
400
900
400
600

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 tuny
2t
3,5t
5t
6,5t
8t
9,5t
11t
12t
13t
14t
15t
18t
21t
24t
27t

1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
14
16
23
29
35
40
46

800
400
600
800
000
200
400
600
800
600
700
500
700
100
100
500
200

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2 nápravy
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1t
2t
3,5t
5t
6,5t
8t
9,5t
11t
12t
13t
14t
15t
18t
21t
24t
27t

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
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3 nápravy
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

1t
3,5t
6t
8,5t
11t
13t
15t
17t
19t
21t
23t
26t
31t
36t

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

1t
3,5t
6t
8,5t
11t
13t
15t
17t
19t
21t
23t
26t
31t
36t

1
2
3
6
7
8
10
13
15
17
21
27
36
43
50

800
400
600
000
200
400
500
200
900
400
300
300
600
500
400

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

do
do
do
do
do
do
do
do

18t
21t
23t
25t
27t
29t
32t
36t

8
10
14
17
22
28
33
39
44

400
500
100
700
200
200
300
300
100

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč.

4 nápravy
a více náprav
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

18t
21t
23t
25t
27t
29t
32t
36t

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v
technických dokladech k vozidlu.
(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití
osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele)
výhodnější.
(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1,
která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena používána pro činnosti
výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11.
Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10
Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující
zemědělskou výrobu.
(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36
kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36
kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok
na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla
a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s
nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby
daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U
téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle
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odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž
provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.
(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby
daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným
příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území
České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace
zaznamenána.
(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince
1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.
(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100
% u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší
povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k
podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy
jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána
a) subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,
b) jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel3e), nebo
c) fyzickými osobami.
(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o
100 % u nákladních automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů
s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud
a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů
právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z
příjmů,
b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé
souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona
upravujícího daně z příjmů, nebo
c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou
používána k činnosti, z níž
1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.
(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních vozidel včetně tahačů,
nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za
podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně
podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.
Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na
daň
§8
(1) U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly
splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2. Poplatníci daně z těchto vozidel
podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně.4c)
(2) U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v
němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2. Dojde-li však v průběhu
zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu
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poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem
vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
§ 15
Daňové přiznání
(1) Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1,
nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to
i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo
poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. V přiznání se
uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b).
(2) Poplatník uvedený v odstavci 1 je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a
zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání
může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh,
přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu
daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.
(3) Poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9,
nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.
§ 16
(1) Úrok z prodlení7a), který vznikl u daně v důsledku prodlení, které nastalo před
stanovením daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, neobsahuje odlišnou úpravu.
(3) Správce daně v platebním výměru (dodatečném platebním výměru)7) na daň silniční
neuvádí základ daně.
(4) Nový poplatník má vůči správci daně 4c) registrační povinnost7) je povinen podat
přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10
odst. 1.
Čl. VII
Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije
zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Skutečnosti, poměry, vztahy, instituty, subjekty, předměty, práva a povinnosti
soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona č.
16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která jim
svou povahou nejblíže odpovídají.
____________________
1.

1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. , ve
znění pozdějších předpisů.
1a) § 2 obchodního zákoníku.
§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 18 odst. 3 a následující zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.
2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. , ve
znění pozdějších předpisů.
2a) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3b) § 22 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 21 zákona č. 513/1991 Sb.

§ 21 zákona č. 513/1991 Sb.
3c) § 65 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
4a) § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů.
3e) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(5) 4c) § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
(6) 7) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.
7a) § 63 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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K části páté a čtyřicáté třetí návrhu zákona
Platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění k 1. lednu 2014
a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k prvnímu dni kalendářního měsíce
následujícího po dni vyhlášení návrhu zákona

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Hlava I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň z přidané
hodnoty (dále jen „daň“). Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek
stanovených tímto zákonem.
§2
Předmět daně
(1) Předmětem daně je
a) dodání zboží, převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti (dále jen „převod
nemovitosti") za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické
činnosti s místem plnění v tuzemsku,
b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické
činnosti s místem plnění v tuzemsku,
c) pořízení
1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k
dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou
nepovinnou k dani,
2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou
k dani,
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
(2) Zdanitelné plnění je plnění, které
a) je předmětem daně a
b) není osvobozené od daně.
§ 2a
Vynětí z předmětu daně
(1) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže dodání tohoto
zboží
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a) by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10, nebo
b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží předmětem daně s
použitím
1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly,
sběratelskými předměty a starožitnostmi,
2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo
3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.
(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud
a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně
předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a
b) pořízení zboží je uskutečněno
1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
2. osvobozenou osobou, která není plátcem,
3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez
nároku na odpočet daně,
4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje společný
režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo
5. právnickou osobou nepovinnou k dani.
(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se nezahrnuje
hodnota pořízeného
a) nového dopravního prostředku,
b) zboží, které je předmětem spotřební daně,
c) zboží uvedeného v odstavci 1.
(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, a
pořízení nového dopravního prostředku.
§ 2b
Volba předmětu daně
Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem
daně podle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, že toto pořízení je předmětem daně. Na pořízení
zboží z jiného členského státu uskutečněné touto osobou do konce kalendářního roku
bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla, se nevztahuje
§ 2a odst. 2.
§3
Územní působnost
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
b)
c)
d)
e)

tuzemskem území České republiky,
členským státem členský stát Evropské unie,
jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,
c)d)třetí zemí území mimo území Evropského společenství Evropské unie,
d)e)územím Evropského společenství Evropské unie území stanovené příslušným
právním předpisem Evropské unie1).
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(2) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského
společenství tato území Evropské unie, která jsou součástí celního území Evropského
společenství
a)
b)
c)
d)
e)

hora Athos,
Kanárské ostrovy,
francouzské zámořské departementy,
Ålandy,
Normanské ostrovy.

(3) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského
společenství tato území Evropské unie, která nejsou součástí celního území Evropského
společenství
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ostrov Helgoland,
území Büsingen,
Ceuta,
Melilla,
Livigno,
Campione d´ Italia,
italské vody jezera Lugano.

(4) Území Monackého knížectví se pro účely tohoto zákona považuje za území
Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru.
§4
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
a)
b)
c)
d)
e)
d)
e)
f)
g)

úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo
hodnota poskytnutého nepeněžitého plnění,
úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které
jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně,
jednotkovou cenou cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za službu anebo
nemovitost,
daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle § 13 až 20 nebo z
přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění,
vlastní daňovou povinností daňová povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet
daně za zdaňovací období,
nadměrným odpočtem daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za
zdaňovací období,
vlastní daní daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za
zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je vyšší nebo rovna odpočtu daně,
nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem
daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,
správcem daně příslušný finanční úřad; při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní
úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost povinnost přiznat daň při dovozu zboží
vzniká plátci podle § 23 odst. 3 až 5,
osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osoba, které bylo přiděleno daňové
identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi
členskými státy,
Stránka 10 z 518

h) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropského společenství Evropské unie
sídlo ani místo pobytu,
i) místem pobytu
1. adresa fyzické osoby vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné
evidenci, nemá-li ji
2. adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, a nemá-li ani tu
3. místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje z důvodu osobních nebo profesních
vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi, než ve které má své osobní
vazby, je místo, kde se obvykle zdržuje, určeno osobními vazbami,
j) sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde
jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě
místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se
sídlem u této osoby místo jejího pobytu,
k) provozovnou organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání
zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné
personální a technické zdroje,
l) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů
územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního
zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či dle programů obdobných,
pokud je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše
slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k
výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého
nehmotného majetku,
m) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem některé ze
spotřebních daní vymezených v zákoně upravujícím spotřební daně24) nebo, předmětem
daně z pevných paliv nebo daně ze předmětem daně ze zemního plynu a některých
dalších plynů vymezených v zákoně upravujícím daň z pevných paliv a daň ze zemního
plynu a některých dalších plynů72), s výjimkou plynu dodávaného prostřednictvím
přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropského společenství
Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené,
n) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která
1. nemá sídlo v tuzemsku,
2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v
tuzemsku a
3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto
plnění neúčastní,
o) osvobozenou osobou osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném
členském státě, která je v tomto členském státě osobou s obdobným postavením jako v
tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem.
(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí
a)
b)
c)
d)
e)

hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,
právo stavby,
živé zvíře,
lidské tělo a část lidského těla,
plyn, elektřina, teplo a chlad.

(2)(3) Zbožím jsou věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za zboží se
nepovažují peníze a cenné papíry. Za zboží se dále považují
a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance, nebo při
jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou národní bankou,
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b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely za
ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty na
českou měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou,
c) cenné papíry v listinné podobě při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo
při jejich pořízení z jiného členského státu nebo jejich dovozu a vývozu jako výrobku.
(3)(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené k
přepravě osob nebo věcí zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované
pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity; za dopravní prostředek se
nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner,
b) novým dopravním prostředkem
1. vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než
48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne
prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km,
2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do
provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných
k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo
3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, pokud bylo dodáno do 3
měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s
výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou
přepravu.
c) obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě
povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností,
d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je
1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů7c),
2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů
upravujících účetnictví7d), nebo
4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,
e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek, který plátce v
rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické
zhodnocení73) se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností,
f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení4) nebo
technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí,
vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem4a),
g) g) nájmem věci i podnájem věci,
h) h) prodejem podniku prodej podniku nebo části podniku, tvořící organizační složku
podniku, podle zvláštního právního předpisu5); za prodej podniku se považuje rovněž
vydražení podniku nebo jeho organizační složky ve veřejné dražbě,
i) nájmem také podnájem, pacht a podpacht,
j) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů,
k) i) vkladem podniku vklad podniku nebo části podniku, tvořící organizační složku
podniku,
l) j)i)
dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání spojené s instalací nebo
montáží osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou,
m) k)j)
dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání
1. plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území
Evropského společenství Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě
připojené,
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2.

elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi.

(4)(5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu
provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a
to
a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo
b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami
jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru.
§ 4a
Obrat
(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k
ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží,
převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za
a) zdanitelné plnění,
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou
doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
(2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
(3) Do obratu osoby povinné k dani, která uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně
společně s jinými osobami povinnými k dani na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné
obdobné smlouvy, se zahrnuje obrat dosahovaný
touto osobou samostatně mimo sdružení a
a)
b) společně všemi účastníky sdružení v rámci sdružení.
(3) Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž
rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat dosahovaný
a) touto osobou samostatně mimo společnost a
b) celou společností.
§ 4b
Zvláštní ustanovení
(1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu použijí i na část
obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.
(2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond a organizační složku státu, která je
účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu.
(3) Jednotka pro účely tohoto zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech
domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.
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Hlava II
UPLATŇOVÁNÍ DANĚ
Díl 1
Daňové subjekty
§5
Osoby povinné k dani
(1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje
ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i
právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje
ekonomické činnosti.
(2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí
soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a
zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů,
zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i
nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za
ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem
získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou
ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou
smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé
činnosti podle zvláštního právního předpisu6) nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž
je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu7).
(3) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí,
hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním
právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu7a) se při výkonu působností
v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon
těchto působností vybírají úplatu7b). Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů
došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže,
považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní
moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však vždy považuje za osobu povinnou
k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 3.
(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje organizační složka státu, která je
účetní jednotkou, a v hlavním městě Praze jak hlavní město Praha, tak i každá jeho městská
část.
(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá
jeho městská část.
Skupina
§ 5a
(1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem nebo
provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají
osoby, které jsou součástí skupiny (dále jen „členové skupiny“) sídlo nebo provozovnu mimo
tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou
osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny
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nesmí být současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné
smlouvy společníkem společnosti.
(2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově spojené osoby
nebo jinak spojené osoby.
(3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo
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 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob.
(4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná
osoba.
§ 5b
(1) Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující člen. Zastupujícím členem
se rozumí člen skupiny se sídlem v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud
ve skupině není člen se sídlem v tuzemsku, může být zastupujícím členem kterýkoli člen
skupiny.
(2) Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti skupiny vyplývající
z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupiny odpovídají i po jejím zrušení nebo po zániku
jejich členství ve skupině, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.
§ 5c
(1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobám, které se staly členy skupiny,
přecházejí na skupinu dnem registrace skupiny.
(2) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, která přistoupila ke skupině,
přecházejí na skupinu dnem přistoupení této osoby.
(3) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí na osoby, které
jsou členy skupiny ke dni zrušení registrace skupiny, dnem jejího zrušení, a to v rozsahu,
v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým jednotlivými členy skupiny.
Nelze-li takto přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení registrace skupiny rozsah,
v jakém tyto práva a povinnosti přecházejí, členové skupiny dohodou.
(4) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí na osobu, jejíž
členství ve skupině je zrušeno, dnem zrušení jejího členství, a to v rozsahu, v jakém se
vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým touto osobou. Nelze-li takto přechod práv a
povinností stanovit, určí při zrušení členství této osoby rozsah, v jakém tyto práva a
povinnosti přecházejí, skupina a člen skupiny, jehož členství je rušeno, dohodou.
Plátci
§6
(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12
bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč,
s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
daně.
(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle
tohoto zákona plátcem dříve.
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§ 6a
Osoba povinná k dani, která
a) uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými
k dani na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy, je plátcem ode dne,
kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních účastníků sdružení, nestane-li se podle tohoto
zákona plátcem dříve,
b) uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem ke společnému
uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne uzavření této
smlouvy.
§ 6a
Osoba povinná k dani, která
a) je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na
odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních
společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve,
b) se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem
na odpočet daně společně s plátcem, je plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.
§ 6b
(1) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento
majetek
a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci
podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebo
b) od plátce na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku nabytím
obchodního závodu.
(2) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny obchodní společnosti nebo
družstva obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází
nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované společnosti nebo družstva, které byly
obchodní korporace, která byla plátcem.
(3) Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani
nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní
postavení jejích společníků, nepřestává být plátcem.
§ 6c
(1) Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění
v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebo
která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to
prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí
těchto služeb nebo dodání tohoto zboží.
(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné
plnění dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována,
je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.
(3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a
uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno
z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou
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je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto
zboží.
§ 6d
Osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání
zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí
umístěnou mimo tuzemsko, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto plnění.
§ 6e
(1) Osoba povinná k dani, která jako oprávněná osoba pokračuje v uskutečňování
ekonomických činností po zemřelém plátci, je plátcem ode dne následujícího po dni úmrtí
plátce.
(1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v
uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti
zůstavitele.
(2) Při ukončení dědického řízení je dědic, kterému je majetek vydán a který pokračuje
v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci, plátcem ode dne následujícího
po dni vydání majetku.
(3)(2) Pokračováním v uskutečňování ekonomických činností se pro účely tohoto zákona
rozumí pokračování v podnikání na základě živnostenského nebo jiného oprávnění nebo
pokračování v jiných ekonomických činnostech.
§ 6f
(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje
nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího
po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.
(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude
uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode
dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.
Identifikované osoby
§ 6g
Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou
identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je
předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu
při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství Evropské unie formou třístranného
obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží.
§ 6h
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je
identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od
osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o
a) poskytnutí služby,
b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
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§ 6i
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je
identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě
podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno
od daně.
Díl 2
Místo plnění
§7
Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti
(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání
nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.
(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou,
která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo
zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava
zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění
při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se
považuje členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnost povinnost přiznat nebo zaplatit
daň při dovozu zboží.
(3) Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, kde je
zboží instalováno nebo smontováno.
(4) Pokud však zboží je dodáno na palubě lodě, letadla nebo vlaku během přepravy osob
uskutečněné na území Evropského společenství Evropské unie, za místo plnění se považuje
místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
(5) Pro účely odstavce 4 se rozumí
a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby na území
Evropského společenství Evropské unie,
b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit osoby na území
Evropského společenství Evropské unie,
c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropského společenství Evropské unie část
přepravy uskutečněná bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a ukončení
přepravy osob.
(6) Místem plnění při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází.
(6) Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází;
v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem
stavby.
§ 7a
Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu
(1) Místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi obchodníkovi je místo, kde
má tento obchodník sídlo nebo kde má provozovnu, které je toto zboží dodáno.
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(2) Obchodníkem podle odstavce 1 je se pro účely odstavce 1 rozumí osoba povinná k
dani, která nakupuje plyn, elektřinu, teplo nebo chlad zejména za účelem jejich dalšího
prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná.
(3) Místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi jiné osobě než osobě uvedené
v odstavci 1 je místo, kde osoba, které je zboží dodáno, toto zboží spotřebuje. Pokud osoba,
které je takto zboží dodáno, nespotřebuje všechno dodané zboží, považuje se za místo plnění
pro toto nespotřebované zboží místo, kde má tato osoba sídlo nebo kde má provozovnu, které
je toto zboží dodáno.
§8
Místo plnění při zasílání zboží
(1) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho
odeslání nebo přepravy.
(2) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho
odeslání nebo přeprava začíná, pokud
a) zasílané zboží není předmětem spotřební daně a
b) celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení
odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně
předcházejícím kalendářním roce
1. 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do
tuzemska, nebo
2. částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno
z tuzemska do jiného členského státu.
(3) Osoba povinná k dani, která zboží zasílá, se může v případě splnění podmínek podle
odstavce 2 rozhodnout, že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po
ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě je povinna tak postupovat do
konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto
rozhodla.
(4) Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi členskými
státy, pokud
a) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu jiného než odlišného od členského
státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy
1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo
2. jí zmocněnou třetí osobou,
b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání
nebo přepravy zboží není předmětem daně, a
c) se nejedná o dodání
1. nového dopravního prostředku,
2. zboží s instalací nebo montáží, nebo
3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž
dodání je předmětem zvláštního režimu.
(5) Podmínka podle odstavce 4 písm. a) se považuje za splněnou, je-li zboží odesláno
nebo přepraveno ze třetí země a dovezeno osobou, která zboží dodává, do členského státu
jiného než odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém
případě se za členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží považuje členský stát dovozu
zboží.
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§9
Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba
sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se
v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.
Za tuto provozovnu se považuje organizační složka této osoby povinné k dani, která může
přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je
dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje.
(2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba
poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny
osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění
místo, kde je tato provozovna umístěna.
(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani
považuje
a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou
poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,
b) právnická osoba nepovinná k dani, která je identifikovanou osobou nebo osobou
registrovanou k dani v jiném členském státě.
(4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle odstavce 1
a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 10
Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti nemovité věci
(1) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti nemovité věci,
včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání
nemovitosti nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou
služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitost nemovitá věc nachází.
(2) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se
nachází pozemek zatížený právem stavby.
§ 10a
Místo plnění při poskytnutí přepravy osob
Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek
přepravy uskutečňuje.
§ 10b
Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a
zábavy
Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a
zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo
podobné akce, pokud jde o
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a) službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související
s tímto oprávněním, nebo
b) službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí
služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani.
§ 10c
Místo plnění při poskytnutí stravovací služby
(1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba skutečně
poskytnuta.
(2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo letadla anebo ve
vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropského společenství
Evropské unie, je místem plnění místo zahájení přepravy osob.
(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle odstavce
2 se rozumí
a) úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropského společenství Evropské unie
úsek přepravy uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a místem
ukončení přepravy osob,
b) místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení osob na území
Evropského společenství Evropské unie po případném přerušení cesty ve třetí zemi,
c) místem ukončení přepravy osob místo posledního plánovaného vystoupení osob na území
Evropského společenství Evropské unie, které nastoupily na území Evropského
společenství Evropské unie před případným přerušením cesty ve třetí zemi.
(4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou přepravu.
§ 10d
Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku
(1) Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo,
kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá.
Krátkodobým nájmem dopravního prostředku se pro účely stanovení místa plnění při
poskytnutí nájmu dopravního prostředku rozumí nepřetržité držení nebo užívání
dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní.
(2) Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku
osobě nepovinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo pobytu.
(3) Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu rekreační lodi osobě
nepovinné k dani je místo, kde tato osoba loď skutečně fyzicky přebírá za podmínky, že
osoba, která službu poskytuje, má v tomto místě sídlo nebo provozovnu, je-li služba
poskytnuta prostřednictvím provozovny.
(4) Je-li místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku stanoveno podle
odstavců 1 až 3
a) v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, za místo plnění se
považuje třetí země,
b) ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, za místo plnění se
považuje tuzemsko.
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§ 10e
Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani
Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby
nepovinné k dani, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.
§ 10f
Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani
(1) Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je místo,
kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.
(2) Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy osobě
nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.
(3) Pro účely odstavce 1 a 2 stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy
zboží osobě nepovinné k dani se rozumí
přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo zahájení přepravy
a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států,
b) místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně začíná, bez ohledu na
vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží nachází,
c) místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně končí.
a)

§ 10g
Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby
oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani
Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde je tato služba
skutečně poskytnuta, pokud jde o
a) službu přímo související s přepravou zboží jako je nakládka, vykládka, manipulace
a podobná činnost,
b) službu práce na movité hmotné věci nebo službu oceňování movité věci.
§ 10h
Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani
(1) Místem plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k dani je místo, kde
má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu, pokud jde o
a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného
práva,
b) reklamní službu,
c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně
jako zpracování dat a poskytnutí informací,
d) d) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo
práva uvedeného v tomto odstavci,
e) e)d) bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek,
f) f)e) poskytnutí pracovníků,
g) g)f) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,
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h) h)g) poskytnutí přístupu do přepravní nebo distribuční soustavy pro plyn nacházející se
na území Evropského společenství Evropské unie nebo jakékoli sítě k takové soustavě
připojené, do elektroenergetické soustavy anebo do sítí tepla nebo chladu a poskytnutí
přepravy či distribuce plynu, tepla nebo chladu anebo poskytnutí přenosu či distribuce
elektřiny prostřednictvím těchto soustav nebo sítí, včetně poskytnutí přímo souvisejících
služeb,
i) i)h) telekomunikační službu,
j) j)i) službu rozhlasového a televizního vysílání,
k) k)j) elektronicky poskytovanou službu.,
k) zavázání se k povinnosti zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické
činnosti nebo práva uvedených v písmenech a) až j).
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) elektronicky poskytovanou službou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se stanoví prováděcí předpis ke směrnici o společném systému daně z přidané
hodnoty7e), je zejména hostitelství internetových stránek web-site hosting, web-page
hosting, dálková údržba programů a zařízení, dodání programového vybavení a jeho
aktualizace, dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází, dodání hudby,
filmů a her, včetně loterií a jiných podobných her a dodání politických, kulturních,
uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí a poskytnutí služby
výuky na dálku; za elektronicky poskytnutou službu se nepovažuje samotná komunikace
prostřednictvím elektronické pošty mezi osobou, která službu poskytuje a osobou, které
je služba poskytována,
b) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů,
textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu,
rádia, optických nebo elektromagnetických systémů včetně příslušného přenosu nebo
stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup
k informačním sítím.
§ 10i
Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního
vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě
nepovinné k dani
(1) Při poskytnutí elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani
nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k dani, která má
sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.
(2) Při poskytnutí telekomunikační služby nebo služby rozhlasového a televizního
vysílání zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve
třetí zemi osobě nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, za místo
plnění se považuje tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.
§ 10k
Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo
provozovnu ve třetí zemi
Pokud je podle § 9 odst. 1 místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která
má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi, a která je zároveň plátcem, s výjimkou služeb
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osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi, a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází
v tuzemsku, považuje se za místo plnění tuzemsko.
§ 11
Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu
(1) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo, kde se
zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli.
(2) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje členský stát,
který vydal daňové identifikační číslo, které pořizovatel poskytl osobě registrované k dani
v jiném členském státě, která mu dodává zboží, pokud ukončení odeslání nebo přepravy zboží
je v jiném členském státě, než členském státě odlišném od členského státu, který vydal toto
daňové identifikační číslo, a jestliže pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží z jiného
členského státu bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
zboží. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení odstavce 1.
(3) Pokud je však pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně podle odstavce
1 v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží následně potom, co bylo
předmětem daně v tuzemsku, protože daňové identifikační číslo, které pořizovatel poskytl
osobě, která mu dodává zboží a která je registrovaná k dani v jiném členském státě, bylo
vydáno v tuzemsku, je pořizovatel oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z
kterého byla odvedena daň v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Pro
snížení základu daně platí obdobně § 42.
(4) Pokud však je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného členského státu
formou třístranného obchodu, za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se
považuje místo stanovené podle odstavce 1, pokud pořizovatel uskutečnil pořízení zboží
z jiného členského státu za účelem následného dodání zboží v členském státě ukončení
odeslání nebo přepravy zboží podle odstavce 1 a osoba, které bylo zboží dodáno v členském
státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, přiznala a zaplatila daň jako při pořízení zboží z
jiného členského státu a pořizovatel podal souhrnné hlášení.
§ 12
Místo plnění při dovozu zboží
(1) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází
v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropského společenství Evropské unie.
(2) Pokud má však zboží při vstupu na území Evropského společenství Evropské unie
postavení dočasně uskladněného zboží nebo je umístěno do svobodného pásma nebo do
svobodného skladu, nebo je propuštěno do celního režimu uskladnění v celním skladu, aktivní
zušlechťovací styk v podmíněném systému, dočasné použití s úplným osvobozením od cla
nebo vnější tranzit, je místem plnění při dovozu zboží členský stát, ve kterém se na toto zboží
přestanou vztahovat příslušná celní opatření.
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Díl 3
Vymezení plnění
§ 13
Dodání zboží a převod nemovitosti
(1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím
jako vlastník. Převodem nemovitosti se pro účely tohoto zákona rozumí převod nemovitosti,
při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření.
(2) Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání se pro účely tohoto zákona
rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.
(3) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se pro účely tohoto zákona považuje
a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu
nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,
b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo
smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží
komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí
osobě nebo komitentovi,
c) předání dovezeného zboží, které je ve vlastnictví osoby z třetí země a po propuštění do
volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze změny vlastnického vztahu,
d) převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě smlouvy, která
stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy.
d) přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že
vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele.
(4) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se také považuje
a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických
činností plátce,
b) uvedení do stavu způsobilého k užívání74) dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní
činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet
daně podle § 72 odst. 6,
c) vydání vypořádacího podílu8) nebo podílu na likvidačním zůstatku9) podílu na obchodní
korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě ve hmotném
majetku2), pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,
d) d) při rozpuštění sdružení10) bezúplatné přenechání věcí vnesených nebo bezúplatné
přenechání získaného podílu majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku
vytvořeného společnou činností ostatním účastníkům sdružení10) do jejich vlastnictví,
d) při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné
přenechání
1. zboží, které je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka
nebo do společného majetku,
2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství
v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo
do společného majetku,
e) při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné přenechání věcí
vnesených ostatním účastníkům sdružení do jejich vlastnictví nebo vydání podílu majetku
vytvořeného společnou činností v nepeněžité podobě ve hmotném majetku účastníkovi
sdružení, který vystupuje nebo je vyloučen,
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e) vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud
vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně,
s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu;
vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat
daň společně a nerozdílně,
f vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, pokud vkladatel při
nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného
majetku, který je součástí vkladu podniku; vkladatel i nabyvatel v takovém případě
odpovídají za splnění daňové povinnosti společně a nerozdílně,
g)f) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly
spolu se zbožím na trh10a), jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen
k poslednímu dni příslušného účetního období7d) daného plátce nebo k poslednímu dni
příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. Pro účely tohoto zákona
jsou za vratné obaly stejného druhu považovány také vratné obaly se shodnou výší
zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného obalu spolu se zbožím. Toto
ustanovení se nevztahuje na dodání vratných obalů spolu se zbožím, u kterého by se
uplatnilo osvobození od daně podle § 63.
(5) Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických
činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé použití obchodního majetku plátcem
pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související
s uskutečňováním jeho ekonomických činností, a poskytnutí obchodního majetku bez úplaty,
pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.
(6) Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění
obchodního majetku plátcem do jiného členského státu. Přemístěním obchodního majetku se
pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo jím
zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho
ekonomických činností v jiném členském státě. Za dodání zboží do jiného členského státu
plátcem se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění zboží, které bylo pořízeno
tímto plátcem podle § 16 odst. 4, z tuzemska do jiného členského státu.
(7) Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu se pro účely
tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely
a) dodání zboží s instalací nebo montáží,
b) zasílání zboží,
c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během přepravy osob podle § 7
odst. 4,
d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pokud je
dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně,
e) vývozu zboží plátcem, pokud je zboží propuštěno do režimu vývozu,
f) poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském
státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží po
provedení prací je vráceno zpět plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno
nebo přepraveno,
g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy
zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem,
h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území jiného členského
státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití
vztahoval režim dočasného použití s plným osvobozením od cla, nebo
i) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
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(8) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje Za dodání zboží se
však pro účely tohoto zákona nepovažuje
a) a) prodej podniku nebo vklad podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,
b) pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek,
c) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady
nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu11),
d) poskytnutí dárku bezúplatného plnění v rámci ekonomické činnosti bez úplaty, pokud
jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků
bez úplaty v rámci ekonomické činnosti,
e) dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud je
tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je při dodání zboží zaručeno
vrácení této úplaty v plné výši po vrácení vratného obalu10a), nebo
f) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.
§ 14
Poskytnutí služby
(1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které nejsou
dodáním zboží nebo převodem nemovitosti. Poskytnutím služby se rozumí se pro účely
tohoto zákona rozumí také
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a) převod práv,
b) poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty,
pozbytí nehmotné věci,
přenechání zboží k užití jinému,
vznik a zánik věcného břemene,
přijetí závazku zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité
jednání nebo situaci.
(2) Za poskytnutí služby se pro účely tohoto zákona považuje

a) poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze
zvláštního právního předpisu,
b) poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo
smlouvy obdobného typu; tato služba se považuje za samostatné poskytnutí služby
komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem
třetí osobě nebo komitentovi.
(3) Za poskytnutí služby za úplatu se také považuje
a) poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností
plátce,
b) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku
v nepeněžité podobě v nehmotném majetku2), pokud byl u majetku nebo jeho části
uplatněn odpočet daně,
c) při rozpuštění sdružení10) bezúplatné přenechání vneseného nehmotného majetku nebo
bezúplatné přenechání získaného podílu majetku v nepeněžité podobě v nehmotném
majetku vytvořeného společnou činností ostatním účastníkům sdružení do jejich
vlastnictví,
d) při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné
přenechání
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1.

nehmotného majetku, který je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví
jiného společníka nebo do společného majetku,
2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství
v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka
nebo do společného majetku,
d) při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné přenechání vneseného
nehmotného majetku nebo vydání podílu majetku vytvořeného společnou činností
v nepeněžité podobě v nehmotném majetku účastníkovi sdružení, který vystupuje nebo je
vyloučen, nebo
e)d)vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, pokud vkladatel
při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet daně, s výjimkou vkladu ; vkladatel
i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění daňové povinnosti společně a
nerozdílně.
e) vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace v nehmotném majetku, pokud
vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s
výjimkou vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě
odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně.
(4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející
s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí
a) dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro osobní
spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části
uplatněn odpočet daně, nebo
b) poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců
nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud u
přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn odpočet daně.
(5) Za poskytnutí služby se však pro účely tohoto zákona nepovažuje
a) a) prodej podniku nebo vklad podniku,
b) pozbytí obchodního závodu,
c) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, včetně
poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštních právních předpisů
o nápravě majetkových křivd11),
d) postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci.
§ 15
zrušen
§ 16
Pořízení zboží z jiného členského státu
(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí
práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě,
která není osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z tohoto jiného
členského státu do tuzemska nebo do jiného členského státu členského státu od něj
odlišného
a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží,
b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží
z jiného členského státu, nebo
c) zmocněnou třetí osobou.
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(2) Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje
a)
b)
c)
d)

dodání zboží s instalací nebo montáží,
dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
zasílání zboží,
přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely uvedené
v § 13 odst. 7,
e) nabytí vratného obalu za úplatu.
(3) Pokud je zboží pořízeno právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou je pořízení
zboží předmětem daně, odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn
touto osobou do jiného členského státu, než ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava
členského státu odlišného od členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží,
považuje se pro účely tohoto zákona zboží za odeslané nebo přepravené z členského státu,
do kterého je dovoz zboží uskutečněn. Pokud je dovoz zboží uskutečněn právnickou osobou
nepovinnou k dani, pro kterou je pořízení zboží předmětem daně, do tuzemska, má tato osoba
nárok na vrácení zaplacené daně při dovozu zboží, pokud prokáže, že pořízení tohoto zboží
bylo předmětem daně v členském státě, ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava tohoto
zboží. Při vracení daně se postupuje přiměřeně podle § 82 až 82b.
(4) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se pro účely tohoto zákona také
považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani
v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou a která není plátcem, za účelem
následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli.
(5) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto zákona
považuje
a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku,
pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska a toto
zboží bylo plátcem v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném
členském státě vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z
třetí země,
b) přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které bylo odesláno nebo
přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem v tomto jiném členském
státě, a odeslání nebo přeprava zboží je ukončena v tuzemsku,
c) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není
osvobozenou osobou a která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou
k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely uskutečňování ekonomických
činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu
do tuzemska,
d) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám jiného členského
státu, který je členem Organizace Severoatlantické smlouvy, pro jejich použití nebo
použití civilních zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud zboží nebylo předmětem daně
v členském státě, který zboží přiděluje, jestliže dovoz tohoto zboží není osvobozen od
daně.
§ 17
Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství Evropské
unie formou třístranného obchodu
(1) Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve
třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito
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třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu
prodávajícího do členského státu kupujícího.
(2) Prodávajícím je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která není
osvobozenou osobou, a zboží je ze státu, ve kterém je tato osoba registrovaná k dani, odesláno
nebo přepraveno přímo ke kupujícímu do členského státu, ve kterém je ukončení odeslání
nebo přepravy zboží.
(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k
dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou
osobou.
(3) Kupujícím je se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani
v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, a která kupuje zboží od prostřední
osoby.
(4) Prostřední osobou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba registrovaná k dani
v jiném členském státě, než ve kterém je registrován k dani prodávající a kupující, která není
osvobozenou osobou a která pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s
cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.
(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná
k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu
kupujícího, která
a) není osvobozenou osobou a
b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného
dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.
(5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí prostřední osoba
registrovat k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží a uplatní
kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za
podmínek stanovených tímto členským státem.
(6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední osobou
v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu je osvobozeno od daně
za těchto podmínek
a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou, která není
plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou registrovanou k dani v jiném členském
státě,
b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou za účelem
následného dodání zboží v tuzemsku,
c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu
prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího, pro kterého prostřední osoba
uskutečňuje následné dodání zboží,
d) kupující je plátce nebo identifikovaná osoba,
e) kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední osobou jako při
pořízení zboží z jiného členského státu.
(7) Prostřední osoba, která je registrovaná osobou registrovanou k dani v jiném
členském státě a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží kupujícímu, který je
plátcem nebo identifikovanou osobou, je při užití zjednodušeného postupu v třístranném
obchodu povinna
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a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně při pořízení zboží
z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku,
b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je na daňovém dokladu
pro kupujícího,
c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný obchod.
(8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační číslo, které
kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat daň na základě daňového dokladu
vystaveného prostřední osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu.
§ 15
zrušen
§ 19
Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství
Evropské unie
(1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu
osobě registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně
s nárokem na odpočet daně.
(2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků lodí a letadel
rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo vlastníkovi nebo první den, kdy
kupující nebo vlastník je oprávněn s dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, který
nastane dříve, nebo den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely.
Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se považuje den, kdy
bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce, nebo den, kdy nastala povinnost toto
vozidlo ve státu výrobce registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost
vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do provozu den, kdy bylo
vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem, nebo den dodání kupujícímu nebo jeho
vlastníkovi nebo den, kdy kupující nebo vlastník s ním mohl nakládat, a to ten den, který
nastane dříve, nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí účely.
Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven, považuje se za den prvního
uvedení do provozu den, kdy byl vystaven doklad o prodeji.
(3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby registrované
k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu.
(4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu
osobě, která není registrovaná osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je nový dopravní
prostředek přemístěn do jiného členského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží
místně příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného
členského státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii vystaveného
daňového dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě,
která není registrovaná k dani osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, plátce
neuvádí do souhrnného hlášení. Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek
z jiného členského státu od osoby, která není registrovaná osobou registrovanou k dani v
jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení zboží z jiného členského státu, které je
předmětem daně v tuzemsku, a k daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení
nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který mu vystavil dodavatel.
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(5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je
přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na
odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně
nebo při dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně,
kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v tuzemsku.
Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u svého místně příslušného správce
daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání
nového dopravního prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového
dopravního prostředku do jiného členského státu. Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v
tomto daňovém přiznání nebo na požádání správce daně neposkytne informace nutné ke
správnému stanovení nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.
(6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného
členského státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku, je povinna předložit daňové
přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, hlášení o pořízení nového dopravního
prostředku do 10 dnů ode dne pořízení. Na základě tohoto daňového přiznání správce daně
vyměří částku daně, kterou je pořizující osoba povinna zaplatit místně příslušnému správci
daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla vyměřena. Správce daně osobě požívající výsad a
imunit při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu vydá potvrzení o
osvobození od daně, pokud je pořízen nový dopravní prostředek v rámci množstevních limitů
stanovených v § 80.
(7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který bude
registrován v registru silničních motorových vozidel, může před podáním daňového přiznání
podat hlášení o pořízení nového motorového vozidla a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení
nového dopravního prostředku, kterou vypořádá v následně podaném daňovém přiznání.
K hlášení o pořízení nového motorového vozidla je povinna přiložit kopii daňového dokladu,
který jí vystavil dodavatel z jiného členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost
pořizovatele potvrdí.
(8) Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být na
daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto
skutečnost potvrzující.
§ 20
Dovoz zboží
(1) Dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí vstup zboží z třetí země na
území Evropského společenství Evropské unie.
(2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také vrácení zboží, které je po
předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v
tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Za vrácení zboží do tuzemska se nepovažuje dodání
zboží do jiného členského státu podle § 64 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného
pásma a vývoz zboží podle § 66 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma.
(3) Za dovoz zboží se považuje pro účely tohoto zákona považuje také vstup zboží na
území Evropského společenství Evropské unie z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto
zboží postupuje celní úřad tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země.
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Díl 4
Uskutečnění plnění a daňová povinnost
Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit
§ 21
Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí
služby a převodu nemovitosti a poskytnutí služby
(1) Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo
ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce
daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat
daň.
(2) Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
a) dnem dodání podle § 13 odst. 1 při prodeji podle kupní smlouvy15),
b) dnem převzetí v ostatních případech,
c) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního
předpisu16), nebo
d) dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží přenechání zboží k užívání
podle § 13 odst. 3 písm. d).
(3) Při převodu nemovitosti se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání
nemovitosti nabyvateli do užívání, nebo dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum
právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nebo dnem zápisu změny vlastnického práva,
a to tím dnem, který nastane dříve. Avšak při převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d)
se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem vzniku práva užívat nemovitost
nájemcem.
(3) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem
předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém
je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při
přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění
považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.
(4) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového
nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane
dříve,
b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí
práva k využitípozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému; pokud je
sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné
plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetí úplaty.
(5) V ostatních případech se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
a) dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném
podle smlouvy o dílo,
b) dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání
tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby,
při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny,
c) dnem použití majetku nebo využití služby při použití hmotného majetku nebo poskytnutí
služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,
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d) dnem uvedení do stavu způsobilého k užívání74) při plnění vymezeném v § 13 odst. 4
písm. b),
e) dnem, ke kterému přechází vlastnické právo ke vkladu [§ 13 odst. 4 písm. f), § 14 odst. 3
písm. e)], popřípadě jiná práva k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu
v nepeněžité podobě, s výjimkou nemovitosti, kdy se postupuje podle odstavce 3,
e) dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu,
popřípadě jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu v
nepeněžité podobě, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 3,
f) dnem, ke kterému přechází vlastnické právo, popřípadě jiná práva dochází k pozbytí
vlastnického práva, popřípadě jiných práv k vydávanému majetku, při vydání
vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku, s
výjimkou nemovitosti nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 3,
g) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem dodání
třetí osobou, při dodání zboží na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy
obdobného typu, nebo
h) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě
dnem poskytnutí služby třetí osobou, při poskytnutí služby na základě komisionářské
smlouvy nebo smlouvy obdobného typu.
(6) Zdanitelné plnění uskutečňované prostřednictvím prodejních automatů, popřípadě
jiných obdobných přístrojů uváděných do chodu mincemi, bankovkami, známkami nebo
jinými platebními prostředky nahrazujícími peníze, a v případech, kdy se úplata za zdanitelná
plnění uskutečňuje platebními prostředky nahrazujícími peníze, se považuje za uskutečněné
dnem, kdy plátce vyjme peníze nebo platební prostředky nahrazující peníze z přístroje nebo
jiným způsobem zjistí výši obratu.
(7) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. g)f) vzniká povinnost přiznat daň ke
dni jeho uskutečnění. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné k poslednímu dni
účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni kalendářního roku u plátce, který
nevede účetnictví, za podmínek uvedených v § 13 odst. 4 písm. g)f).
(8) Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje ve
sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je
uzavřena smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě.
U dílčích plnění uskutečněných podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje za
uskutečněné i dnem podle odstavce 5 písm. a), a dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ten
den, který nastane dříve.
(9) U opakovaných plnění se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději
posledním dnem zdaňovacího období. Opakovaným plněním se rozumí uskutečnění
zdanitelných plnění ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se v rámci
smlouvy jedná o plnění zbožím stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo službou
stejné povahy.
(10) Pro stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně platí odstavce
2 až 9 obdobně. U nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozených nájmu
nemovité věci osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně se považuje plnění za
uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.
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§ 22
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu
(1) Daň na výstupu při dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje
osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.
(2) Den uskutečnění zdanitelného plnění se při dodání zboží do jiného členského státu
podle odstavce 1 stanoví podle § 21. Daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání za
zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň.
(3) Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně
s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému
dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do
jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce,
který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského
státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu.
(4) Dodání zboží do jiného členského státu podle odstavce 3 je plátce povinen uvést do
daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat dodání zboží
do jiného členského státu.
§ 23
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží
(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost povinnost přiznat nebo
zaplatit daň při dovozu zboží vzniká19a)
a) propuštěním zboží do celního režimu volný oběh,
b) propuštěním zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení,
c) propuštěním zboží do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od
dovozního cla,
d) nezákonným dovozem zboží,
e) spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu za jiných
podmínek, než které jsou stanoveny celními předpisy,
f) porušením podmínek vyplývajících z dočasně uskladněného zboží,
g) porušením podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží
propuštěno, nebo
h) odnětím zboží celnímu dohledu.
(2) Daňová povinnost Povinnost zaplatit daň při dovozu zboží rovněž vzniká dnem
rozhodnutí celního úřadu o vrácení zboží ze svobodného pásma nebo svobodného skladu
v tuzemsku zpět do tuzemska.
(3) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a),
b) nebo c), je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
bylo zboží do příslušného režimu propuštěno.
(4) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. c),
je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného
oběhu v době dovozu zboží.
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(5) Pokud byly porušeny podmínky pro osvobození daně podle § 71g, je plátce povinen
přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do režimu volného
oběhu propuštěno.
(6) Bylo-li osobě, která není plátcem, rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle
odstavce 1 písm. c), je tato osoba povinna zaplatit daň ve výši, která by byla vyměřena při
propuštění zboží do volného oběhu v době dovozu zboží.
(7) Plátce splnil povinnost přiznat daň při dovozu zboží, pokud daň zaplatil celnímu
úřadu v souladu s tímto zákonem jako osoba povinná zaplatit daň.
§ 24
Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou
neusazenou v tuzemsku
(1) Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou
neusazenou v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě, kterým je služba poskytnuta,
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který
nastane dříve.
(2) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby podle odstavce
1. V případech podle § 21 odst. 4 písm. b) a v § 21 odst. 5 až 9 se zdanitelné plnění považuje
za uskutečněné dnem uvedeným v těchto ustanoveních.
(3) Pokud je osobou neusazenou v tuzemsku poskytována služba s místem plnění v
tuzemsku podle § 9 odst. 1 po dobu delší než 12 kalendářních měsíců a během této doby
nedojde k poskytnutí úplaty, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem
každého kalendářního roku.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo
montáží a dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
§ 24a
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo
tuzemsko
(1) Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko vzniká ke dni uskutečnění
plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve,
a) plátci povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění,
b) identifikované osobě povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění pouze při poskytnutí
služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí
služby, které je osvobozené od daně.
(2) Plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby podle odstavce 1.
V případech podle § 21 odst. 4 písm. b) a v § 21 odst. 5 až 9 se zdanitelné plnění považuje za
uskutečněné dnem uvedeným v těchto ustanoveních.
(3) Pokud je služba s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, u níž mají plátce
nebo identifikovaná osoba povinnost podat souhrnné hlášení podle § 102 odst. 1 písm. d),
poskytována po dobu delší než 12 kalendářních měsíců a nedojde během tohoto období
k přijetí úplaty, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého
kalendářního roku.
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(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo
montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění mimo tuzemsko.
§ 25
Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného
členského státu
(1) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vzniká plátci
nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje
po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před
patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci
nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň k datu ke dni vystavení daňového dokladu.
(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 vzniká plátci
povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska.
(3) Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné dnem, ke kterému
by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 21. Pořízení zboží z jiného
členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 se však považuje za uskutečněné dnem přemístění zboží
do tuzemska.
Díl 5
Daňové doklady
Oddíl 1
Obecná ustanovení o daňových dokladech
§ 26
Daňový doklad
(1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně.
(2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
(3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen
elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro
kterou se plnění uskutečňuje.
(4) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě
odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje.

Stránka 37 z 518

Oddíl 2
Vystavování daňových dokladů
§ 27
Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů
(1) Vystavování daňových dokladů při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo
poskytnutí služby podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění.
(2) Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém má
osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění
uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud je místo plnění
a) v členském státě jiném, než odlišném od členského státu, ve kterém má osoba povinná
k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno
prostřednictvím této provozovny, a pokud osobou povinnou přiznat daň je osoba, pro
kterou se plnění uskutečňuje, a tato osoba nebyla zmocněna k vystavení daňového
dokladu, nebo
b) ve třetí zemi.
§ 28
Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku
(1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě
a) dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo
právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku
na odpočet daně,
b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
c) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s
nárokem na odpočet daně,
d) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla
povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty, nebo
e) uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13 odst. 4 písm. c) až e) a d), nebo
podle § 14 odst. 3, s výjimkou § 14 odst. 3 písm. c) až e).
(2) Osoba povinná k dani je povinna vystavit daňový doklad v případě
a) uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani,
je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění
uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této
provozovny, pokud jde o
1. poskytnutí služby,
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
b) poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani
nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo
c) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla
povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.
(3) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat
daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.
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(4) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve
kterém
a) se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od
daně s nárokem na odpočet daně,
b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání
zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu
nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná
k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno
prostřednictvím této provozovny,
c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu
povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí
zemi, nebo
d) byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla
povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.
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(5) Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit osobu,
pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno elektronicky,
musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.
Oddíl 3
Náležitosti daňových dokladů
§ 29
Náležitosti daňového dokladu
(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

označení osoby, která uskutečňuje plnění,
daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
evidenční číslo daňového dokladu,
rozsah a předmět plnění,
den vystavení daňového dokladu,
den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla
povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší
ode dne vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) sazbu daně,
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.
(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:
a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo
jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
b) „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna
k vystavení daňového dokladu,
c) „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění
uskutečněno.
(3) Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:
a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,
b) rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové
ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí
úplaty,
c) sazbu daně a výši daně,
1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo
2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.
(4) Označením se pro účely daňových dokladů rozumí
a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název,
b) dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a
c) sídlo.
§ 29a
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Náležitosti daňového dokladu skupiny
(1) Pokud je daňový doklad vystaven v případě plnění uskutečněného skupinou, uvede se
na daňovém dokladu namísto označení skupiny, která uskutečňuje plnění, označení člena
skupiny, který uskutečňuje plnění.
(2) Pokud je daňový doklad vystaven v případě plnění uskutečněného pro skupinu, uvede
se na daňovém dokladu namísto označení skupiny, pro kterou se uskutečňuje plnění, označení
člena skupiny, pro kterého se uskutečňuje plnění.
Oddíl 4
Zjednodušený daňový doklad
§ 30
Vystavování zjednodušeného daňového dokladu
(1) Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka
za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč.
(2) Daňový doklad nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě
a) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně
s nárokem na odpočet daně,
b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
c) uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění
uskutečňuje, nebo
d) prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než
pevné ceny pro konečného spotřebitele.
§ 30a
Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu
(1) Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)

označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
základ daně,
výši daně.

(2) Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou
osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.
Oddíl 5
Zvláštní daňové doklady
§ 31
Splátkový kalendář
Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud
a) obsahuje náležitosti daňového dokladu a
b) tvoří součást nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu podniku nebo je na něj v těchto
smlouvách výslovně odkazováno.
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§ 31a
Platební kalendář
(1) Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud
a) obsahuje náležitosti daňového dokladu,
b) osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním
zdanitelného plnění a
c) je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.
(2) Platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.
§ 31b
Souhrnný daňový doklad
(1) Osoba povinná k dani, která uskutečňuje několik samostatných plnění pro stejnou
osobu, může vystavit za těchto několik samostatných plnění souhrnný daňový doklad.
(2) Souhrnný daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve
kterém
a) se uskutečnilo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém dokladu, nebo
b) byla přijata první úplata uvedená na tomto souhrnném daňovém dokladu, pokud vznikla
povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.
(3) Údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být na souhrnném daňovém
dokladu uvedeny pouze jednou.
(4) Pro každé samostatné plnění musí být zvlášť uvedeny tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)

den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve,
jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně,
základ daně,
sazba daně a
výše daně.
§ 32
Doklad o použití

(1) Doklad o použití je daňový doklad vystavený v případě plnění podle § 13 odst. 4
písm. a), b), f) a g) e) a f) nebo podle § 14 odst. 3 písm. a) a b).
(2) V dokladu o použití se namísto rozsahu a předmětu plnění uvede sdělení o účelu
použití.
Oddíl 6
Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
§ 33
Daňový doklad při dovozu
(1) Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje
a) rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost
povinnost přiznat nebo zaplatit daň, nebo
b) jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.
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(2) Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o
vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.
§ 33a
Daňový doklad při vývozu
Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje
a) rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem
potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství Evropské unie, nebo
b) rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného
skladu v tuzemsku.
Oddíl 7
Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů
§ 34
(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty doby
stanovené pro jeho uchovávání zajištěna
a) věrohodnost jeho původu,
b) neporušenost jeho obsahu a
c) jeho čitelnost.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje
nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,
b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto
zákona nebyl změněn,
c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo
prostřednictvím technického zařízení.
(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu lze
dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu
mezi daňovým dokladem a daným plněním.
(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho
obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také
a) uznávaným elektronickým podpisem,
b) uznávanou elektronickou značkou, nebo
c) elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití
postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.
Oddíl 8
Uchovávání daňových dokladů
§ 35
Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů
(1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba povinná k dani,
která
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a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde o
daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo
b) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo identifikovanou osobou,
pokud jde o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo
provozovnou v tuzemsku.
(2) Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve
kterém se plnění uskutečnilo.
(3) Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen uchovávat daňové
doklady v tuzemsku. To neplatí, pokud je uchovává způsobem umožňujícím nepřetržitý
dálkový přístup.
(4) Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnou v tuzemsku, je povinen předem oznámit
správci daně místo uchovávání daňových dokladů v případě, že toto místo není v tuzemsku.
(5) Uchovatel je povinen na žádost správce daně zajistit český překlad daňového dokladu
vystaveného v cizím jazyce.
§ 35a
Elektronické uchovávání daňových dokladů
(1) Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak.
(2) Daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků
pro zpracování a uchovávání dat.
(3) Při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků musí
být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a
neporušenost jejich obsahu.
(4) Pokud uchovatel uchovává daňové doklady prostřednictvím elektronických
prostředků zaručujících nepřetržitý dálkový přístup k uchovávaným datům, je povinen zajistit
pro správce daně bezodkladně přístup k těmto dokladům, možnost stahovat je a používat je,
pokud jde o
a) daňové doklady uchovávané osobou povinnou k dani, která má sídlo nebo provozovnu v
tuzemsku, nebo
b) daňové doklady za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku uchovávané osobu
povinnou k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku.
Díl 6
Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový
doklad
§ 36
Základ daně
(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné
zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné
plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.
(2) Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je
částka přijaté úplaty snížená o daň.
(3) Základ daně také zahrnuje
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a) jiné daně, cla, dávky nebo poplatky poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění,
b) spotřební daň24), pokud zákon nestanoví jinak v § 41,
c) daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv,
a to podle právní úpravy těchto daní,
d)b)dotace k ceně,
e)c)vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění,
při jeho uskutečnění,
f)d)při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou,
g)e)při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené
stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které
se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.
(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení,
přepravu, pojištění a provize.
(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za
zdanitelné plnění způsobem podle § 37 odst. 1.
(6) Základem daně je v případě, že se jedná o
a) dodání zboží nebo nemovitosti podle § 13 odst. 4 písm. a) až f) e), § 13 odst. 5, § 13
odst. 6 a podle § 16 odst. 5, cena zboží nebo nemovitosti nebo cena obdobného zboží
nebo obdobné nemovitosti, za kterou by bylo možné zboží nebo nemovitost pořídit ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových
nákladů vynaložených na dodání zboží nebo převod nemovitosti ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění,
b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů vynaložených na
poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
(7) Pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota, která zahrnuje
dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s různými sazbami daně, popřípadě
osvobozená od daně, základ daně se pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši
odpovídající poměru cen zjištěných podle zvláštního právního předpisu25) určených podle
právních předpisů upravujících oceňování majetku jednotlivých plnění k celkovému
součtu těchto zjištěných určených cen. Tato celková cena nebo hodnota se považuje za částku
obsahující daň.
(8) Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců, použije se pro
zjištění poměru cen cena z posudku, v němž je cena nejvyšší, která se považuje za cenu
obsahující daň.
(9) Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely prodávány
za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet jejich
nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za kterou jsou prodávány, a jejich
nominální hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou
prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu nižší, než je přepočet
jejich nominální hodnoty na českou měnu, základem daně je nula.
(10) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. g)f) je základem daně peněžní částka,
za kterou plátce vratný obal, který je dodáván spolu se zbožím, dodává, bez daně. Základem
daně je tato peněžní částka i v případě, že vratný obal je dodán plátcem spolu se zbožím
bezúplatně, pokud zákon dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku vratné obaly
stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům bezúplatně, je základem daně
peněžní částka, za kterou je obal stejného druhu plátcem pořízen, snížená o daň. V případě, že
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peněžní částka není známa, je základem daně cena vratného obalu stejného druhu zjištěná
podle zvláštního předpisu26) o určená podle právních předpisů upravujících oceňování
majetku. Celkový základ daně u vratných obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se
vypočte jako rozdíl mezi celkovým počtem vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem
všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního
roku u plátce, který nevede účetnictví, a celkovým počtem vratných obalů stejného druhu,
které byly tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období7d) nebo během
příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, přičemž tento rozdíl je
vynásoben částkou platnou pro vratný obal stejného druhu dodávaný v tuzemsku společně se
zbožím, zjištěnou podle tohoto ustanovení. V případě, že celkový počet vratných obalů
stejného druhu dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního
období nebo příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, je nižší než
celkový počet vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci vráceny během
příslušného účetního období7d) nebo během příslušného kalendářního roku u plátce, který
nevede účetnictví, jsou základ daně a příslušná daň uváděné na daňovém dokladu vystaveném
podle § 32 odst. 1 se záporným znaménkem. Stejným způsobem se záporný základ daně a daň
zohlední i v daňovém přiznání podle § 101.
(11) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu
částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka
nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu
neuplatní nárok na odpočet daně.
§ 36a
Základ daně ve zvláštních případech
(1) Základem daně je cena obvyklá25) bez daně, zjištěná k datu určená ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a jeli úplata za zdanitelné plnění
a) nižší než cena obvyklá25) a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá
nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
b) vyšší než cena obvyklá25) a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit
nárok na odpočet daně podle § 76 odst. 1.
(2) Hodnotou plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně je cena
obvyklá25) zjištěná k datu určená ke dni jeho uskutečnění, je-li plnění uskutečněno pro osobu
uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata nižší než cena obvyklá25) a plátce, který uskutečnil plnění
osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, je povinen krátit nárok na odpočet daně
podle § 76 odst. 1.
(3) Osobami, na které se vztahuje odstavec 1 a 2 jsou
a) kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25
% základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv těchto osob,
b) jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4; za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy
je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
c) osoby blízké26a),
osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné
d)
obdobné smlouvy.
e) společníci téže společnosti, jsou-li plátci.
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§ 37
Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může
zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou
korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně
daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.
(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně,
nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se
vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15
v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený
koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle
odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za
zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.
§ 37a
Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost
přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění
(1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost
přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi
základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2.
(2) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1
a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění,
b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna
při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
(3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí
úplat přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se
při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou
vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a
základem daně podle § 36 odst. 1.
§ 38
Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
(1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet
a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží,
pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení, v tuzemsku, popřípadě do dalšího
místa určení na území Evropského společenství Evropské unie, pokud je toto místo při
uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle
písmena a),
c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.
(2) Prvním místem určení se pro účely odstavce 1 rozumí místo uvedené v přepravním
dokladu, na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu. Pokud není
první místo určení uvedeno na přepravním dokladu, považuje se za první místo určení místo
prvního přeložení dováženého zboží v dovážejícím členském státě.
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(3) Základem daně při vrácení nebo propuštění zboží, které bylo
a) plátcem dovezeno a umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma a bylo
propuštěno do volného oběhu, pokud nedochází ke změně vlastnického vztahu, bez
ohledu na skutečnost, zda zboží prošlo nebo neprošlo zpracovatelskými operacemi a
plátce navrhuje jeho propuštění do tuzemska, je základ daně podle odstavce 1,
b) plátcem dovezeno a umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma a bylo
propuštěno do volného oběhu, pokud došlo ke změně vlastnického vztahu a nový vlastník
navrhuje jeho propuštění, je součet pořizovací ceny nebo ceny zjištěné podle zvláštního
právního předpisu25) určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku
a popřípadě spotřební daně; pokud zboží prošlo zpracovatelskými operacemi, vstupuje do
základu daně ještě výše nákladů na provedené zpracovatelské operace,
c) plátcem umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma, pokud nedochází ke
změně vlastnického vztahu, je součet ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu25)
určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku ke dni umístění
zboží do svobodného skladu nebo svobodného pásma a popřípadě spotřební daně, pokud
dochází ke změně vlastnického vztahu, je součet pořizovací ceny nebo ceny zjištěné
podle zvláštního právního předpisu25) určené podle právních předpisů upravujících
oceňování majetku a popřípadě spotřební daně,
d) plátcem umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma, pokud došlo ke změně
vlastnického vztahu a prošlo zpracovatelskými operacemi, je součet pořizovací ceny nebo
ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu25) určené podle právních předpisů
upravujících oceňování majetku a popřípadě spotřební daně a výše nákladů na
provedené zpracovatelské operace,
e) osobou, která není plátcem, umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma,
prošlo zpracovatelskými operacemi a má být původním nebo novým vlastníkem
propuštěno zpět do tuzemska, je výše nákladů na provedené zpracovatelské operace.
(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku
v systému navracení, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo
vrácení zboží se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může
zaokrouhlit podle § 37 odst. 1. U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního
zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle odstavce 1.
(5) Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny na
českou měnu použije kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících clo.
§ 39
Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném
členském státě a zahraniční osobou
(1) Základ daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském
státě a zahraniční osobou se stanoví obdobně podle § 36.
(2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1.
§ 40
(1) Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu se stanoví obdobně podle
§ 36.
(2) Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském státě, ze kterého
bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodatečně po pořízení zboží z tohoto členského státu,
provede se oprava základu daně.
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(3) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1.
§ 41
Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od
spotřební daně
(1) Základ daně při dovozu zboží, které je propuštěno do celního režimu volný oběh
s následným umístěním do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně podle
zvláštního právního předpisu24), se stanoví podle § 38 bez zahrnutí spotřební daně.
(2) U zboží, které je při pořízení z jiného členského státu v tuzemsku umístěno do režimu
podmíněného osvobození od spotřební daně, se základ daně stanoví obdobně podle § 36 bez
zahrnutí spotřební daně.
(3) U zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, a
plátce uskutečňuje jeho dodání podle § 13, aniž by zboží bylo uvedeno do volného daňového
oběhu, se základ daně stanoví podle § 36.
(4) U zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, a
plátce uskutečňuje jeho dodání podle § 13 při uvedení zboží do volného daňového oběhu, se
základ daně stanoví podle § 36.
§ 42
Oprava základu daně a oprava výše daně
(1) Plátce opraví základ daně a výši daně
a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
b) při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a 36a, ke kterému dojde po dni
uskutečnění zdanitelného plnění,
c) při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,
d) pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d),
e) při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a
jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
f) pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň
použita na úhradu jiného plnění.
(2) V případě opravy základu daně a výše daně, plátce do 15 dnů ode dne zjištění
skutečností rozhodných pro provedení opravy vystaví opravný daňový doklad, pokud měl
povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad,
provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.
(3) Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se
považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce
a) opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost,
b) opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost
a osoba povinná k dani, právnická osoba, která není založena nebo zřízena za účelem
podnikání nepovinná k dani, nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní plnění
uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, obdržela
opravný daňový doklad, nebo
c) provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty,
pokud plátce neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad podle odstavce 2.
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(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni
povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou
měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění. V případě opravy základu
daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad
podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém
vznikl důvod opravy.
(5) Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce
zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného
plnění.
(6) V případě opravy základu daně a výše daně, pokud nedojde k dodání zboží nebo
převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d), plátce sníží výši daně o částku daně
vypočítanou podle § 37 odst. 1 ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez
daně, která plátci náleží za plnění podle § 13 odst. 3 písm. d), a částkou bez daně, která plátci
náleží do data dne předčasného ukončení smlouvy. Opravu lze provést do 3 let od konce
kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k nabytí zboží nebo
nemovitosti nájemcem převedení vlastnického práva na uživatele.
(7) Při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu,
poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění mimo
tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při dovozu a vývozu zboží, se oprava
základu daně provede obdobně podle odstavců 1 až 6.
(8) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně
nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil.
§ 43
Oprava výše daně v jiných případech
(1) V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba uplatnila a přiznala daň jinak než
stanoví tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, je oprávněna
provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se
uskutečnilo původní plnění nebo byla přijata úplata. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve
kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný
daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely daně z přidané
hodnoty, podle odstavce 2.
(2) V případě opravy výše daně v jiných případech, plátce nebo identifikovaná osoba
vystaví opravný daňový doklad, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad nebo daňový
doklad vystavila. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba neměla povinnost vystavit daňový
doklad a daňový doklad nevystavila, provede opravu v evidenci pro účely daně z přidané
hodnoty.
(3) U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u
původního plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu
vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni povinnosti
přiznat daň u původního plnění.
(4) Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období,
ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.
(5) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na
vystaveném dokladu, je oprávněna při opravě daně postupovat přiměřeně podle odstavce 1
až 4.
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§ 44
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
(1) Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla
povinnost přiznat a zaplatit daň a jehož pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před
rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla (dále jen „věřitel“), je
oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky v případě, že
a) plátce, vůči kterému má věřitel tuto pohledávku (dále jen „dlužník“), se nachází
v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek
dlužníka,
b) věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o
úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
c) věřitel a dlužník nejsou a ani v době vzniku pohledávky nebyli osobami, které jsou
1. kapitálově spojenými osobami podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje
alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
2. osobami blízkými26a), nebo
3. osobami, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení10) nebo
jiné obdobné smlouvy,
3. společníky téže společnosti, jsou-li plátci,
d) věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad podle § 46 odst. 1.
(2) Pokud pohledávka nebyla v přezkumném jednání podle zákona upravujícího
insolvenční řízení zjištěna v hodnotě, kterou měla v době vzniku, daň se vypočte podle
ustanovení § 37 odst. 2. Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle § 42, výše
opravované daně podle tohoto ustanovení se sníží či zvýší o takto provedené opravy.
(3) Opravu výše daně na výstupu je věřitel oprávněn provést nejdříve ve zdaňovacím
období, v němž byly splněny podmínky podle odstavce 1. Opravu nelze provést po uplynutí 3
let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění a
v případě, že dlužník přestal být plátcem.
(4) Věřitel, který provedl opravu výše daně podle odstavce 1, je povinen předložit jako
přílohu k daňovému přiznání
a) kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně v tomto
daňovém přiznání, a
b) výpis z přehledu oprav pro daňové účely provedených v tomto daňovém přiznání.
(5) Pokud provede věřitel opravu výše daně podle odstavce 1, je dlužník povinen snížit
svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění o částku daně opravenou věřitelem, a to ve
výši, v jaké uplatnil odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění. Tuto opravu výše daně na
vstupu u přijatého zdanitelného plnění je dlužník povinen provést ve zdaňovacím období,
v němž byly splněny podmínky podle odstavce 1.
(6) Je-li pohledávka, u níž věřitel provedl opravu výše daně podle odstavce 1, následně
plně či částečně uspokojena, vzniká věřiteli povinnost přiznat a zaplatit z přijaté úplaty daň, a
to ke dni, v němž k plnému nebo částečnému uspokojení pohledávky došlo, a doručit
dlužníkovi daňový doklad, který je věřitel povinen vystavit podle § 46 odst. 2 do 15 dnů ode
dne přijetí úplaty. V případě uspokojení pohledávky se daň vypočte podle ustanovení § 37
odst. 2. Dlužník je oprávněn uplatnit odpočet daně zaplacené přiznané věřitelem podle tohoto
odstavce nejdříve ve zdaňovacím období, v němž mu byl doručen doklad podle § 46 odst. 2.
(7) Postoupí-li věřitel pohledávku, u níž provedl opravu výše daně podle odstavce 1, je
povinen zvýšit daň na výstupu o částku ve výši provedené opravy, případně sníženou o daň
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zaplacenou přiznanou podle odstavce 6, a to ke dni, v němž k postoupení pohledávky došlo.
Věřitel je povinen doručit dlužníkovi písemné oznámení, že k postoupení pohledávky došlo; v
oznámení je povinen uvést i číslo daňového dokladu vystaveného podle § 46 odst. 1. Dlužník
je oprávněn uplatnit odpočet daně zaplacené přiznané věřitelem podle tohoto odstavce
nejdříve ve zdaňovacím období, v němž mu bylo doručeno oznámení o postoupení
pohledávky.
(8) Při zrušení registrace je věřitel, který provedl opravu podle odstavce 1, povinen zvýšit
daň na výstupu o částku ve výši provedené opravy, případně sníženou o daň zaplacenou
přiznanou podle odstavce 6, a to v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období před
zrušením registrace. Věřitel je povinen doručit písemné oznámení o zrušení registrace všem
dlužníkům, kterým doručil daňový doklad podle § 46 odst. 1; v oznámení je povinen uvést i
číslo daňového dokladu vystaveného podle § 46 odst. 1. Dlužník je oprávněn uplatnit odpočet
daně zaplacené přiznané věřitelem podle tohoto odstavce nejdříve ve zdaňovacím období,
v němž mu bylo doručeno oznámení o zrušení registrace věřitele.
(9) Opravy výše daně podle odstavců 1, 6, 7 nebo 8 se považují za samostatná zdanitelná
plnění uskutečněná nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém byly opravný
daňový doklad podle § 46 nebo písemné oznámení doručeny dlužníkovi. U opravy výše daně
se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro přepočet
cizí měny na českou měnu se v tomto případě použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou
národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního
uplatněný u původního zdanitelného plnění.
(10) Zanikne-li věřitel s právním nástupcem, je opravu výše daně oprávněn provést i jeho
právní nástupce; ustanovení odstavců 1 až 9 se použijí obdobně.
§ 45
Opravný daňový doklad
(1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně
v jiných případech obsahuje
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který osoby, která uskutečňuje plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
e) evidenční číslo původního daňového dokladu,
f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,
g) důvod opravy,
h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,
j) rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala
nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.
(2) Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený daňový doklad,
nemusí opravný daňový doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. c), d), h) a i).
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(3) Při opravě základu daně podle § 42 odst. 7 nemusí opravný daňový doklad obsahovat
náležitosti podle odstavce 1 písm. i) a j).
(4) Pokud se oprava základu daně a oprava výše daně nebo oprava výše daně v jiných
případech týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové
doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném
daňovém dokladu pouze jednou. V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou
uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném daňovém
dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto
plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně
určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně rozdíly mezi
opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá
opravovaná zdanitelná plnění.
(5) Opravný daňový doklad v případě opravy základu daně a výše daně u předplacených
telekomunikačních služeb, pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí
povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění, obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)

označení plátce, který uskutečňuje plnění,
daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
evidenční číslo opravného daňového dokladu,
důvod opravy,
předmět plnění, na které byla úplata původně přijata,
celkovou výši úplat použitých na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění
osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, a tomu odpovídající výši
daně.

(6) Údaje opravného daňového dokladu podle odstavce 5 se uvádějí za všechny opravy
v průběhu zdaňovacího období jednou částkou. Plátce je povinen evidovat soupisy takto
vystavených dokladů a tyto neodesílá.
§ 46
Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky
v insolvenčním řízení
(1) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 1 obsahuje
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo věřitele,
a) označení věřitele,
b) daňové identifikační číslo věřitele,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo dlužníka,
c) označení dlužníka,
d) daňové identifikační číslo dlužníka,
e) spisovou značku insolvenčního řízení,
f) evidenční číslo daňového dokladu,
g) evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,
h) datum den vystavení daňového dokladu,
i) datum den uskutečnění původního plnění,
j) celkovou dlužnou částku,
k) výši opravené daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50
koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se
zaokrouhlí na celou korunu dolů,
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k) výši opravené daně,
l) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je oprava výše daně
provedena.
(2) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 6 obsahuje
a)
a)
b)
c)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
j)

obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo věřitele,
označení věřitele,
daňové identifikační číslo věřitele,
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo dlužníka,
označení dlužníka,
daňové identifikační číslo dlužníka,
evidenční číslo daňového dokladu,
evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle odstavce 1,
datum den vystavení daňového dokladu,
datum den přijetí úplaty,
výši přijaté úplaty,
výši daně z přijaté úplaty; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka
0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny
se zaokrouhlí na celou korunu dolů.
výši daně z přijaté úplaty.
Díl 7
Sazby daně a oprava sazby daně
§ 47
Sazby daně u zdanitelného plnění
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje

a) základní sazba daně ve výši 21 %, nebo
b) snížená sazba daně ve výši 15 %.
(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat
daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné
plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.
(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží
uvedeného v příloze č. 1, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně.
(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb
uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba daně.
(5) U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví
jinak.
(6)(5)Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží, jako
souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží ze souboru
podléhá základní sazbě daně. Tímto ustanovením není dotčena možnost uplatnit u každého
druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.
(7)(6)U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v
příloze č. 4 se uplatňuje snížená sazba daně.
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(8)(7)U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které zařazením patří
do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba daně, pokud
alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.
(9)(8)U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům se použije
sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.
§ 47a
Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně
(1) Kterákoliv osoba může požádat Generální finanční ředitelství o vydání rozhodnutí o
závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do
základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1 (dále jen "závazné posouzení").
(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel uvede
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, místo pobytu, v podání souvisejícím s její
podnikatelskou činností dále uvede obchodní firmu, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a místo podnikání,
b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo obdobný údaj,
sídlo a daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) popis zboží, služby nebo nemovitosti, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení týká; v žádosti lze uvést jednu položku zboží, služby nebo nemovitosti,
d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.
(3) Žadatel je povinen na výzvu předložit další údaje vztahující se k obsahu žádosti.
§ 47a
Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby
daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.
§ 47b
Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby rozhodnutí o závazném
posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění.
(2) V žádosti o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 osoba uvede
a) popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení
týká; v žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby,
b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.
§ 48
Sazby daně u bytové výstavby
(1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby
bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou
stavebním zákonem27a), nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba
daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se
snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou
pro bydlení.
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(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
b) rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou
nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,
c) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně
technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.
§ 48a
Sazby daně u staveb pro sociální bydlení
(1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro
sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení
vymezenou stavebním zákonem27a), včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou
této stavby, se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí
stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který
byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.
(2) Vymezením jednotek podle zákona o vlastnictví bytů27) před dokončením výstavby se
nemění charakter stavby.
(3)(2) U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se uplatní snížená
sazba daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4)(3) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí
a) byt pro sociální bydlení,
a) jednotka, která je bytem pro sociální bydlení, nebo která zahrnuje byt pro sociální
bydlení,
b) rodinný dům pro sociální bydlení,
c) bytový dům pro sociální bydlení,
d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů27b) nebo pro ubytování státních
zaměstnanců,
e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních
službách47),
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně
výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon této
výchovy27c),
g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle školského
zákona27d),
h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,
i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče
poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí27f),
j) speciální lůžková zařízení hospicového typu27g) a
k) domovy péče o válečné veterány27h), a to včetně jejich příslušenství.
(5)(4) Bytem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí byt, jehož celková
podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální
bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které
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tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se
nezapočítává podíl na společných částech domu.
(6)(5) Rodinným domem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí
rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou
plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech
místností rodinného domu.
(7)(6) Bytovým domem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí bytový
dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.
(8)(7) Místností se pro účely tohoto zákona rozumí místně a prostorově uzavřená část
stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.
§ 49
zrušen
§ 50
zrušen

Díl 8
Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
§ 51
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
(1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet
daně osvobozena tato plnění:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52),
rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),
finanční činnosti (§ 54),
penzijní činnosti (§ 54a),
pojišťovací činnosti (§ 55),
převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
(§ 56),
f) dodání vybraných nemovitých věcí (§56),
g) nájem vybraných nemovitých věcí (§56a),
g)h)výchova a vzdělávání (§ 57),
h)i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),
i)j) sociální pomoc (§ 59),
j) zrušeno
k) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60),
l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).
(2) U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká
povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí
úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na
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odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém
vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně
podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně
podle odstavce 1 se postupuje podle § 42.
§ 52
Základní poštovní služby a dodání poštovních známek
(1) Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle
zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této
licenci.
(2) Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních
známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších
obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku
podle poštovních ceníků.
§ 53
Rozhlasové a televizní vysílání
Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně rozumí
rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona29), s výjimkou
vysílání reklam30), teleshoppingu31) nebo sponzorování32).
§ 54
Finanční činnosti
(1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
a) převod cenných papírů, obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech,
a) převod cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních
korporacích,
b) přijímání vkladů od veřejnosti,
c) poskytování úvěrů a peněžních půjček,
d) platební styk a zúčtování,
e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků,
f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,
g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu podle zvláštního právního předpisu34),
h) obstarávání inkasa podle zvláštního právního předpisu35),
i) směnárenská činnost,
j) operace týkající se peněz,
k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank,
včetně zahraničních bank, nebo od státu,
l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji26),
m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka36),
n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet36),
o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného36),
p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je
součástí majetku investiční nástroj36), s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti
investičních nástrojů,
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q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů36),
vedení evidence investičních nástrojů36),
vypořádání obchodů s investičními nástroji36),
obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,
úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není
poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,
obhospodařování nebo administrace investičního fondu, transformovaného fondu nebo
obdobných zahraničních fondů, důchodového fondu, účastnického fondu,
transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,
vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků38),
výplata dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo vybírání opakujících se plateb
obyvatelstva,
sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).

(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou
úvěru nebo peněžní půjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní půjčku.
(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním
platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel
tohoto platebního prostředku.
§ 54a
Penzijní činnosti
a)
b)
c)
d)

Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
poskytování důchodového spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření,
poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření,
poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění,
zprostředkování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření nebo penzijního
připojištění.
§ 55
Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
a) poskytování pojištění,
b) poskytování zajištění,
c) zprostředkování pojištění nebo zajištění podle zákona upravujícího zprostředkování
pojištění nebo zajištění.
§ 56
Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
(1) Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí 5 let od
vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání
stavby39), a to k tomu dni, který nastane dříve. Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí
této lhůty uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze
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které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění
základ daně podle § 36.
(2) Převod pozemků, je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků.
Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém
může být podle stavebního povolení39) nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby
provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí
pozemek, na kterém není stavba jako věc40).
(3) Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně.
Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem
prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných
zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem,
popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo
vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.
(4) Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor
jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň.
§ 56
Dodání vybraných nemovitých věcí
(1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pozemku,
práva stavby,
stavby,
podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
inženýrské sítě,
jednotky.
(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která

a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem
nebo inženýrská síť, a
b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení
souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.
(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno od daně po
uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo
započato první užívání stavby39), a to k tomu dni, který nastane dříve.
(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle odstavce 2 uplatní daň.
Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu
nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ
daně podle § 36.
§ 56a
Nájem vybraných nemovitých věcí
(1) Nájmem vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí nájem
nemovité věci s výjimkou
a) krátkodobého nájmu nemovité věci,
b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
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c) nájmu bezpečnostních schránek,
d) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.
(2) Krátkodobým nájmem vybrané nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a)
rozumí nájem nemovité věci, s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba
spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, popřípadě i nájem vnitřního
movitého vybavení či dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá
nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům
pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.
§ 57
(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí
a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách,
středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých
školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve
školském rejstříku42), dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování
nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických
osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se
školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o
podmínkách pro jejich konání43),
b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském
rejstříku42) a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo
s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně
výchovné péče44)
c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách44a)
1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních
předpisů44b),
4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího
věku,
d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci
k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů44c), a osobami, které provádí
rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání
odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti44g), které mají akreditované vzdělávací
programy,
e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách
zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr
školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky44d),
f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti
jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy44e) a
dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání
v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy44f),
g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži
příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže.
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(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci
výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1.
§ 58
Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží
(1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona
upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo
chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.
(2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání
a) lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka, nebo
b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona
upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto
výrobků.
(3) Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo prodej
a) léčiv,
b) potravin pro zvláštní výživu, nebo
c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu.
(4) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním
pojištění46).
§ 59
Sociální pomoc
Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního
právního předpisu47). Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány
podle zvláštního právního předpisu47a).
§ 60
Provozování loterií a jiných podobných her
Provozováním loterií a jiných podobných her se pro účely tohoto zákona rozumí
provozování loterií a jiných podobných her48), s výjimkou služeb souvisejících s jejich
provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.
§ 61
Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:
a) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických
stran a hnutí, církví a náboženských společností, občanských sdružení spolků včetně
odborových organizací, profesních komor nebo jiných právnických osob, které nebyly
založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje
hospodářskou soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami
v souvislosti s poskytnutými službami,
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b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a
mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které
zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu48a),
c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem
uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k duchovní péči,
d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými
osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které
vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,
e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí,
právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem
kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem
podnikání,
f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně
podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze o
dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za
účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny
nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,
g) poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, které jsou právnickou
osobou, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na
odpočet daně nebo plnění, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani,
pokud jsou tyto služby nezbytné pro uskutečňování jejich plnění a pokud úhrada za
poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů na
poskytnuté službě, nenarušuje-li toto osvobození hospodářskou soutěž.
§ 62
Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně
(1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při
změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal
k uskutečnění plnění osvobozených od daně.
(2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl
plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.
Díl 9
Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
§ 63
Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
(1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená osvobozená
plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71f:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),
pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),
vývoz zboží (§ 66),
poskytnutí služby do třetí země (§ 67),
osvobození ve zvláštních případech (§ 68),
přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),
přeprava osob (§ 70),
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h) dovoz zboží (§ 71),
i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz
pohonných hmot cestujícím (§71a až 71f).
(2) U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká
povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví
jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do
daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při
stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při
opravě hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43.
§ 64
Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném
členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem
nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou
dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.
(2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě
v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou,
která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od
daně s nárokem na odpočet daně.
(3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem
osobě povinné k dani, která není registrovaná osobou registrovanou k dani v jiném členském
státě, nebo právnické osobě, která není registrovaná osobou registrovanou k dani v jiném
členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem
nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
odeslání nebo přeprava zboží je uskutečněna podle zvláštního právního předpisu24) zákona
upravujícího spotřební daně, a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v
členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.
(4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely
jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při
pořízení zboží v tomto členském státě.
(5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením
pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu,
nebo jinými důkazními prostředky.
§ 65
Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu
Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet
daně, pokud
a) dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně,
b) dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně, nebo
c) pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až 83, s výjimkou nároku na
vrácení daně v poměrné výši.
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§ 66
Osvobození od daně při vývozu zboží
(1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropského
společenství z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do
celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno
do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství48b).
Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do
svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.
(2) Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které je
odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země
a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo
b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani
místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem
vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro
dopravu pro soukromé použití.
(3) Osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně je také umístění nebo dodání zboží
do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.
(4) Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění považuje den výstupu
zboží z území Evropského společenství Evropské unie potvrzený celním úřadem. Dodání
zboží na území třetí země je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 33a písm.
a).
(5) Za den umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu se
považuje den potvrzený celním úřadem na rozhodnutí o umístění zboží ve svobodném pásmu
nebo svobodném skladu v tuzemsku. Umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo
svobodného skladu je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 33a písm. b).
(6) V případě, že výstup zboží z území Evropského společenství Evropské unie není
potvrzen celním úřadem na daňovém dokladu, může plátce prokázat výstup zboží jinými
důkazními prostředky.
§ 67
Osvobození při poskytnutí služby do třetí země
(1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu,
s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
(2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo
dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven
do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby
poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.
§ 68
Osvobození ve zvláštních případech
(1) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení lodí
a) používaných k plavbě po volném moři a přepravujících osoby za úplatu nebo
používaných k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti,
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b) používaných k poskytnutí záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu rybolovu,
s výjimkou dodání palubních zásob lodím používaným k pobřežnímu rybolovu,
c) válečných, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních přístavů a kotvišť.
(2) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno
a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí, včetně nájmu námořních lodí
s posádkou, uvedených v odstavci 1 písm. a) a b),
b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského vybavení, které je na
těchto lodích instalováno nebo používáno.
(3) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno
a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, včetně nájmu letadel s posádkou,
které jsou užívány leteckými společnostmi provozujícími zejména přepravu osob a zboží
mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi,
b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo
používáno.
(4) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení letadel
uvedených v odstavci 3.
(5) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s výjimkou
služeb uvedených v odstavci 2, která bezprostředně souvisí s námořními loděmi uvedenými
v odstavci 2 nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným nákladem.
(6) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s výjimkou
služeb uvedených v odstavci 3, která bezprostředně souvisí s letadly uvedenými v odstavci 3
nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným nákladem. Za službu, která bezprostředně
souvisí s letadly, se nepovažuje ubytování cestujících z důvodu zpoždění v letecké dopravě,
pronájem nájem salónku a kancelářských prostor na letišti, odbavení cestujících, odbavení
nákladu a pošty.
(7) Subjektem Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí tyto subjekty uvedené
v příslušných předpisech Evropské unie75):
a)
b)
c)
d)
e)

Evropská unie,
Evropské společenství pro atomovou energii,
Evropská centrální banka,
Evropská investiční banka,
subjekt založený Evropskou unií.

(8) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí
služby diplomatické misi56), konzulárnímu úřadu57), zvláštní misi, zastupitelství mezinárodní
organizace a jejich členům a úředníkům, a to v mezích a za podmínek upravených
v mezinárodních smlouvách zakládajících tyto mise, úřady nebo organizace, v dohodách o
umístění jejich sídla nebo v jiných právních předpisech. Od daně s nárokem na odpočet daně
je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby subjektům Evropské unie se sídlem
v jiném členském státě, a to v mezích a za podmínek upravených v protokolu, v dohodách o
jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena
hospodářská soutěž. Osvobození od daně se uplatní, pouze pokud plátce uskutečňující tato
dodání nebo poskytnutí služby prokáže nárok na osvobození těchto dodání nebo poskytnutí
osvědčením o osvobození od daně potvrzeným příslušným orgánem členského státu, na jehož
území je sídlo těchto misí, úřadů, organizací anebo subjektů. Rozsah a podmínky, za kterých
jsou diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství mezinárodní organizace,
jejich členové nebo úředníci anebo subjekty Evropské unie oprávněni od plátce pořizovat
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zboží nebo službu s osvobozením od daně, se řídí principem vzájemnosti a v případě, kdy
princip vzájemnosti nelze uplatnit, rozsahem a podmínkami stanovenými v § 80.
(9) Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství mezinárodní
organizace nebo subjekty Evropské unie se sídlem v tuzemsku a jejich členové nebo úředníci,
pokud jsou osobami požívajícími výsad a imunit podle § 80, jsou povinni na vyžádání osoby
registrované k dani v jiném členském státě, která těmto osobám dodává zboží nebo poskytuje
službu, které jsou osvobozeny od daně, požádat správce daně o potvrzení osvědčení
o osvobození od daně a to v mezích a za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách
zakládajících tyto mise, úřady nebo organizace, v dohodách o umístění jejich sídla, v jiných
právních předpisech nebo v protokolu a v dohodách o jeho provádění, pokud tím není
narušena hospodářská soutěž. Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise,
zastupitelství mezinárodní organizace, jejich členové nebo úředníci anebo subjekty Evropské
unie jsou oprávněni od osoby registrované k dani v jiném členském státě pořizovat zboží nebo
službu, které jsou osvobozeny od daně, pouze v rozsahu stanoveném principem vzájemnosti a
v případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, v rozsahu stanoveném v § 80. Pro stanovení
tohoto rozsahu se započítává i výše daně vrácené podle § 80.
(10) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí
služby
a) uskutečněné v tuzemsku, které jsou určeny pro použití ozbrojenými silami ostatních
členských států Severoatlantické smlouvy nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími
nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí,
b) do jiného členského státu pro ozbrojené síly jakéhokoli členského státu, který je
členským státem Severoatlantické smlouvy a který není státem určení, které jsou určeny
pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími
nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí.
(11) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata centrálním bankám
jiných států.
(12) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží humanitárním a
dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací
činnosti mimo území Evropského společenství Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí
země.
(13) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby osobou, která
jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění plnění osvobozeného od daně
podle § 66 až 69, s výjimkou odstavce 14, nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi.
(14) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozena přeprava zboží mezi členskými
státy, pokud se jedná o přepravu nebo odeslání zboží na ostrovy tvořící autonomní oblasti
Azory a Madeira, z těchto ostrovů nebo mezi těmito ostrovy.
(15) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží umístěného ve
svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu, poskytnutí služeb vztahujících se ke zboží
umístěnému ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu.
§ 69
Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
(1) Přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet
daně. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, které je povinna
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osoba, které vzniká daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23, zahrnout do
základu daně podle § 38, jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.
(2) Za přepravu zboží vázanou na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží se
nepovažuje přeprava z místa v tuzemsku do svobodného skladu nebo svobodného pásma a
naopak a mezi dvěma svobodnými sklady nebo svobodnými pásmy.
(3) Služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží,
jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou služeb uvedených v § 51,
pokud zákon nestanoví jinak.
(4) Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu a vývozu zboží je plátce,
který přepravu při dovozu a vývozu zboží uskutečňuje, povinen doložit správci daně
přepravním dokladem potvrzeným pohraničním celním úřadem členského státu, který je
vstupním státem při dovozu zboží nebo výstupním státem při vývozu zboží, popřípadě jinými
důkazními prostředky. Přepravním dokladem se rozumí doklad, který je používán pro
dopravní prostředek, jímž je přeprava zboží při dovozu a vývozu uskutečňována. Plátce, který
uskutečňuje přepravu při dovozu a vývozu zboží na základě postoupení závazku dalších osob,
je povinen prokázat nárok na osvobození od daně přepravním dokladem, smlouvou o přepravě
věci nebo jinými důkazními prostředky.
(5) Osvobození od daně při poskytnutí služeb podle odstavce 3 je plátce, který tyto
služby uskutečňuje, povinen doložit správci daně dokladem o zaplacení, popřípadě jinými
doklady prokazujícími splnění podmínek pro osvobození od daně.
§ 70
Osvobození přepravy osob
Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi
členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, je
v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Za služby přímo související
s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet
jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a
výměna přepravních dokladů. Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami,
které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou k
dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
§ 71
Osvobození od daně při dovozu zboží
(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem
v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.
(2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno
osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49), pokud se jedná o:
a) zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jde-li o dovoz kávy nebo čaje, vztahuje
se osvobození od daně na množství do
1. 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence,
2. 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence,
b) osobní majetek fyzických osob,
1. které se stěhují ze zahraničí do tuzemska,
2. dovážený při příležitosti sňatku,
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3. nabytý děděním,
c) výbavu, studijní potřeby a vybavení obývaných domácností žáků nebo studentů,
d) přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění podniku obchodního
závodu,
e) léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo chemické látky,
1. laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu,
2. léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání,
3. referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků,
4. farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech,
f) zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům,
1. zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní potřeby pouze
bezúplatně nabyté,
2. bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch zdravotně postižených osob pro účely
vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj,
3. zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof,
g) dovoz v rámci mezinárodních vztahů,
1. čestná vyznamenání nebo ceny,
2. dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů,
3. zboží určené k užívání hlavou státu,
h) zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti,
1. vzorky zboží nepatrné hodnoty,
2. tiskoviny a reklamní materiál,
3. zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události,
i) zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům,
j) různý dovoz, a to
1. zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo
průmyslového či obchodního vlastnictví,
2. turistický propagační materiál,
3. různé dokumenty a zboží,
4. materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě,
5. stelivo, píce a krmivo pro zvířata během jejich přepravy,
6. pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a
speciálních kontejnerech,
7. zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných
obětí,
8. rakve, urny a smuteční ozdoby.
(3) Od daně je dále osvobozen dovoz
a) zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů,
parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků,
b) čistokrevných koní starých nejvýše šest měsíců, narozených ve třetí zemi nebo na třetím
území ze zvířete, které bylo na území Evropského společenství Evropské unie pokryto a
poté dočasně vyvezeno k porodu,
c) sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, které
nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea a galerie, pokud jsou dováženy
bezúplatně, nebo pokud jsou dováženy za úplatu a nejsou dodány osobou povinnou
k dani,
d) oficiálních publikací vydávaných orgány veřejné moci země nebo území vývozu,
mezinárodními organizacemi, veřejnými samosprávami a veřejnoprávními subjekty
usazenými v zemi nebo na území vývozu a tiskovin šířených při příležitosti voleb do
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Evropského parlamentu nebo při příležitosti vnitrostátních voleb v zemi, z níž tiskovina
pochází, zahraničními politickými organizacemi úředně uznanými v členských státech,
pokud tyto publikace a tiskoviny podléhaly dani v zemi nebo na území vývozu a
nevyužily vrácení daně při vývozu,
e) vratných obalů bez úplaty či za úplatu,
f) úlovku do přístavu, který nebyl zpracován nebo který již byl konzervován za účelem
prodeje, ale dosud nebyl dodán, pokud byl uskutečněn osobou podnikající v námořním
rybářství, nebo
g) plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo vpuštěním z plavidla
převážejícího plyn do soustavy zemního plynu nebo těžební plynovodní sítě, dovoz
elektřiny, tepla nebo chladu prostřednictvím tepelných nebo chladících sítí.
(4) Od daně je dále osvobozen dovoz zboží
a) osobám požívajícím diplomatických výsad a imunit, a to v rozsahu vyplývajícím
z mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu, pokud bylo tomuto
zboží přiznáno osvobození od cla,
b) uskutečněný subjekty Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených v
protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto
subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž,
c) uskutečněný mezinárodními organizacemi jinými než uvedenými v písmenu b), které jsou
za mezinárodní organizace uznávány úřady hostitelského členského státu, nebo
uskutečněný členy těchto organizací v mezích a za podmínek upravených mezinárodními
smlouvami zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich sídla, nebo
d) ozbrojenými silami ostatních členských států Organizace Severoatlantické smlouvy států,
které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy, jiných než České republiky,
které je určeno pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je
doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném
obranném úsilí.
(5) U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze osobě, která
předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla.
(6) Od daně je osvobozen dovoz zlata Českou národní bankou.
Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena
posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím
§ 71a
(1) Od daně je v tuzemsku osvobozen příležitostný dovoz zboží v osobních zavazadlech
cestujícího, pokud je toto zboží určeno k osobnímu užívání cestujícím, k užívání členy jeho
rodiny nebo jako dar a z povahy ani množství zboží nelze usuzovat, že je dováženo pro
obchodní účely (dále jen „dovoz zboží cestujícím“), a pokud jsou splněny podmínky uvedené
v § 71b až 71d a v § 71f.
(2) Osobními zavazadly cestujícího se pro účely tohoto zákona rozumí zavazadla, která
cestující předkládá při svém příjezdu celnímu úřadu, a zavazadla, která celnímu orgánu
předloží později, pokud prokáže, že byla zapsána jako doprovodná zavazadla v okamžiku jeho
odjezdu u společnosti, která zajišťovala jeho přepravu.
(3) Za dovoz zboží cestujícím se nepovažuje dovoz zboží, u kterého cestující prokáže, že
bylo pořízeno na území Evropského společenství Evropské unie, a u kterého nebyla v
žádném členském státě vrácena daň nebo spotřební daň.
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§ 71b
(1) Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je v tuzemsku osvobozen od daně do výše
hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu.
(2) Dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního létání49c) je v tuzemsku
osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 300 EUR na osobu.
(3) Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se částka uvedená v odstavcích 1 a 2
snižuje na částku 200 EUR na osobu.
(4) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1 až 3 nelze
započítat jen část hodnoty některého dovezeného zboží.
(5) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1 až 3 se
nezapočítává hodnota
a)
b)
c)
d)

zboží uvedeného v § 71c, 71d a 71f,
zboží, které je dočasně dovezeno cestujícím do tuzemska,
zboží dováženého nazpět po jeho dočasném vývozu cestujícím,
léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího.

(6) Pro přepočet hodnoty zboží na českou měnu se použije kurz platný první pracovní
den měsíce října roku předcházejícího dovozu zboží zveřejněný v Úředním věstníku Evropské
unie. Takto přepočítaná hodnota zboží na českou měnu se zaokrouhlí na stokoruny.
§ 71c
(1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků, je
v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu
a)
b)
c)
d)

200 cigaret,
100 doutníků o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 3 gramy,
50 doutníků o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 3 gramy, nebo
250 g tabáku ke kouření.

(2) Pro účely osvobození od daně představuje každé množství jednotlivých druhů
výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového množství, které lze osvobodit od daně.
Osvobození od daně lze uplatnit na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud
součet jejich procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.
(3) Osvobození od daně podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na zboží dovezené cestujícím
mladším sedmnácti let.
§ 71d
(1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz alkoholu a alkoholických
nápojů, s výjimkou tichého vína a piva, je v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu
a) 1 litru alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových,
nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo
b) 2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 22 %
objemových.
(2) Pro účely osvobození od daně představuje každé množství jednotlivých druhů
výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového množství, které lze osvobodit od daně.
Osvobození od daně lze uplatnit na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud
součet jejich procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.
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(3) Při dovozu tichého vína a piva, je v tuzemsku osvobozen od daně dovoz zboží
cestujícím v množství nejvýše 4 litry tichého vína na osobu a 16 litrů piva na osobu.
(4) Osvobození od daně podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na zboží dovezené
cestujícím mladším sedmnácti let.
§ 71e
(1) Dovoz zboží při výkonu práce členem posádky letadla, které je používáno k přepravě
mezi třetími zeměmi a tuzemskem, nebo dovoz zboží členem posádky letadla v rámci
rekreačního nebo sportovního létání, je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží
odpovídající částce 300 EUR na osobu.
(2) Ustanovení § 71a až 71d se pro dovoz zboží členem posádky letadla uvedeného
v odstavci 1 použijí obdobně.
§ 71f
Od daně je v tuzemsku osvobozen dovoz pohonných hmot v běžné nádrži motorového
dopravního prostředku a dovoz pohonných hmot v množství nejvýše 10 litrů v přenosné
nádrži v jednom motorovém prostředku pro dopravu.
§ 71g
Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení
odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do
jiného členského státu je osvobozeno od daně
(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká daňová povinnost povinnost
přiznat daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení
odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného
členského státu je osvobozeno od daně podle § 64.
(2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 odst. 1 nebo
o přemístění obchodního majetku podle § 64 odst. 4, je dovoz zboží osvobozen od daně,
pokud plátce v okamžiku propuštění zboží do volného oběhu poskytne celnímu úřadu
a) své daňové identifikační číslo,
b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, které je
zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo, přidělené pro
účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která jsou uvedena v písemném
rozhodnutí celního orgánu o propuštění zboží do volného oběhu a
c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání nebo
přepravě do jiného členského státu.
(3) Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně podle odstavce 1 do
daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto režimu propuštěno.
(4) Pokud nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, vzniká plátci daňová povinnost a
plátce je povinen povinnost přiznat daň podle § 23.
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Díl 10
Odpočet daně
§ 72
Nárok na odpočet daně
(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které
v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování
a) zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem
plnění v tuzemsku,
b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,
c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by
se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku,
d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s místem plnění ve
třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo
e) plnění uvedených v § 13 odst. 8 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5.
(2) Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle tohoto
zákona
a) na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nemovitost, která mu byla nebo má být
převedena, anebo nebo službu, která mu byla nebo má být poskytnuta,
b) na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo dovezeno ze třetí
země, nebo
c) v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).
(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající
povinnost tuto daň přiznat.
(4) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro
reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu53) uznat za výdaje vynaložené
k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).
(5) Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého zdanitelného plnění, které
použije výhradně pro uskutečňování plnění uvedených v odstavci 1.
(6) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na
odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části
připadající na použití s nárokem na odpočet daně (dále jen „odpočet daně v částečné výši“),
pokud zákon nestanoví jinak. Příslušná část nároku na odpočet daně se stanoví postupem
podle § 75 nebo 76.
§ 73
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky:
a) při odpočtu daně uplatněné vůči němu jiným plátcem mít daňový doklad,
b) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění osobou
povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným plátcem, anebo kterou plátce
uplatnil při pořízení zboží z jiného členského státu, daň přiznat a mít daňový doklad;
nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem,
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c) při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto daň přiznat podle § 23 odst. 3
až 5, daň přiznat a mít daňový doklad,
d) při odpočtu daně při dovozu zboží, není-li plátce povinen postupovat podle § 23 odst. 3
až 5, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad, nebo
e) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň
přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným
způsobem.
(2) Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve
kterém jsou splněny podmínky podle odstavce 1.
(3) Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky. Lhůta pro
uplatnění nároku na odpočet daně počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po
zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Po uplynutí této lhůty je plátce
oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, pokud
a) mu vznikla povinnost tuto daň přiznat, nebo
b) toto zdanitelné plnění použije pro účely plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).
(4) Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v částečné
výši, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto plnění nejpozději za poslední
zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok
uplatněn nejdříve. Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně podle odstavce 3 tím není
dotčena.
(5) Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny předepsané
náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem.
(6) Převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která má
být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve
výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle tohoto zákona. Je-li částka daně uvedená
na přijatém daňovém dokladu nižší, než která má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce
oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani uvedené na daňovém
dokladu.
(7) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě smlouvy
o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy, uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých
zdanitelných plnění použitých k činnosti sdružení určený účastník, který vede evidenci pro
účely daně z přidané hodnoty za sdružení. Plátci podnikající společně na základě smlouvy o
sdružení mohou uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro
činnost sdružení jednotlivě, pokud uskutečňují zdanitelná plnění, ke kterým tato přijatá
zdanitelná plnění použijí a pokud tato uskutečněná zdanitelná plnění uvedou ve svých
daňových přiznáních. Je-li uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými účastníky
sdružení, musí být těmito účastníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému
účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za činnost celého sdružení.
(7) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění jako společníci společnosti,
uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti
společnosti určený společník, který vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za
společnost. Společníci společnosti, kteří jsou plátci, mohou uplatnit nárok na odpočet
daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost společnosti jednotlivě, pokud
uskutečňují zdanitelná plnění, ke kterým tato přijatá zdanitelná plnění použijí, a pokud
tato uskutečněná zdanitelná plnění uvedou ve svých daňových přiznáních. Je-li
uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými společníky společnosti, musí být těmito
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společníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému společníkovi společnosti,
který přiznává daň na výstupu za činnost celé společnosti.
§ 74
Oprava odpočtu daně
(1) Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek
snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, povinen provést
opravu odpočtu daně. Opravu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o
okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Opravu odpočtu daně plátce
prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou,
popřípadě jiným způsobem.
(2) Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek
zvýšení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, oprávněn
provést opravu odpočtu daně. Opravu je plátce oprávněn provést na základě přijatého
opravného daňového dokladu nejdříve za zdaňovací období, ve kterém došlo k opravě základu
daně a výše daně, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, jehož se oprava týká.
(3) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého je základ daně podle § 37a záporný,
se postupuje podle odstavce 1 obdobně.
§ 75
Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v poměrné výši
(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností,
tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši
odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti.
(2) V případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování svých
ekonomických činností, které plátce použije zčásti rovněž pro účely s nimi nesouvisejícími, si
plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v plné výši. Část přijatého zdanitelného
plnění, kterou použije pro účely nesouvisející se svými ekonomickými činnostmi, se poté
považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za poskytnutí služby podle § 14
odst. 3 písm. a). Postup podle tohoto odstavce nelze uplatnit v případě dlouhodobého majetku.
(3) Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u
přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a
podílu použití tohoto plnění pro ekonomické činnosti plátce (dále jen „poměrný koeficient“).
Poměrný koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.
(4) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu
podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení
kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit
nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu
zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své ekonomické činnosti
v příslušném roce. Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od
poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše
uplatněného odpočtu daně se opraví. Je-li vypočtená částka opravy kladná, je plátce oprávněn
výši uplatněného odpočtu daně opravit, je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného
odpočtu daně opravit. Opravu plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období
kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok
na odpočet daně, jehož se oprava týká.
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§ 76
Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši
(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak
pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1, tak pro plnění osvobozená od
daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, s výjimkou
plnění podle § 72 odst. 2 písm. d), má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši
odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.
(2) Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u
přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a
koeficientu. Dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši podle tohoto
ustanovení a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75, použije se pro výpočet výše
odpočtu daně v krácené výši namísto částky daně na vstupu částka odpočtu daně v poměrné
výši stanovená postupem podle § 75.
(3) Koeficient podle odstavce 2 věty první se vypočte jako procentní podíl, v jehož
a) čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění
s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 1,
b) jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění plátcem
uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.
Do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění se
započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátci vznikla povinnost přiznat
daň nebo uskutečnění plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru.
(4) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají
a) poskytnutí finančních služeb a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových
prostor, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně,
b) poskytnutí finančních služeb a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových
prostor, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci, a to pouze pokud jsou
doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně,
c) plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).
(5) Je-li hodnota ve jmenovateli podílu vypočteného podle odstavce 3 kladné číslo a
hodnota v jeho čitateli nula nebo záporné číslo, je koeficient 0%. Je-li hodnota ve jmenovateli
tohoto podílu nula nebo záporné číslo a hodnota v jeho čitateli nula nebo kladné číslo, je
koeficient 100%. Je-li koeficient vypočtený podle odstavce 3 roven nebo vyšší než 95 %,
považuje se za roven 100%.
(6) Pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši ve zdaňovacích obdobích
běžného kalendářního roku plátce použije koeficient vypočtený z údajů za zdaňovací období
předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně. Pokud plnění pro výpočet
koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví výši tohoto koeficientu plátce
kvalifikovaným odhadem.
(7) Po skončení běžného kalendářního roku plátce provede vypořádání odpočtu daně
v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku (dále jen „vypořádávané období“).
Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet daně v krácené výši
vypočteným z údajů za vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně
v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Pro
výpočet celkového nároku na odpočet daně v krácené výši za vypořádávané období plátce
použije koeficient vypočtený z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období
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(dále jen „vypořádací koeficient“). Vypořádání odpočtu daně plátce uvede do daňového
přiznání za poslední zdaňovací období vypořádávaného období.
(8) Pro vypořádání odpočtu daně v krácené výši při zrušení registrace se použije obdobně
odstavec 7 s tím, že vypořádávané období je od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém došlo
ke zrušení registrace, do dne zrušení registrace.
(9) Dojde-li po vypořádání odpočtu daně k opravě uskutečněných plnění za některé ze
zdaňovacích období již vypořádaného roku, výše nároku na odpočet daně v krácené výši se
vypočte novým vypořádacím koeficientem vypočteným z údajů za celé vypořádávané období
s promítnutím všech oprav.
(10) V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před pořízením
dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v krácené výši, v jiném roce, než
ve kterém je po pořízení tohoto majetku nárok na odpočet daně oprávněn uplatnit, zahrne do
částky vypořádání nároku na odpočet daně podle odstavce 7 za rok, ve kterém po pořízení
tohoto majetku je oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit, rovněž rozdíl ve výši nároku na
odpočet daně vyplývající z případného rozdílu mezi hodnotami vypořádacích koeficientů za
příslušné roky. Obdobně plátce postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého
jednotlivého přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku.
§ 77
Vyrovnání odpočtu daně
(1) Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku před jeho použitím, s
výjimkou dlouhodobého majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve lhůtě pro uplatnění nároku na
odpočet daně podle § 73 odst. 3 plátce tento majetek použije v rámci svých ekonomických
činností pro jiné účely, než které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně.
(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet
daně v
a) plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně
v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá, nebo
b) krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně
nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši.
(3) Původní odpočet daně uplatněný u staveb, bytů a nebytových prostor, které nejsou
dlouhodobým majetkem, podléhá vyrovnání rovněž po uplynutí lhůty podle § 73 odst. 3, jsouli splněny ostatní podmínky podle odstavce 1.
(4) Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet
daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatněného odpočtu daně. Je-li vypočtená
částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn vyrovnání provést, je-li záporná, je
plátce povinen vyrovnání provést.
(5) Vyrovnání odpočtu daně plátce uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve
kterém byl obchodní majetek použit a ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost
nebo možnost provést toto vyrovnání.
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Úprava odpočtu daně
§ 78
(1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá
úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní
odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají
nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení
dlouhodobého majetku nárok na odpočet daně neměl, protože daný majetek byl původně
určený k použití v rámci ekonomických činností plátce pro účely, které nezakládají nárok na
odpočet daně.
(2) Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý
kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání se skutečnostmi, které
plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně nebo při pořízení tohoto majetku,
pokud nárok na odpočet daně neměl.
(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž
byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, bytů, nebytových prostor jednotek a
jejich technického zhodnocení73) a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně
prodlužuje na 10 let.
(4) Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok na
odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce
a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely,
pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá,
b) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely,
pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet
daně v plné výši,
c) neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má
nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši, nebo
d) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými
koeficienty nebo vypořádacími koeficienty.
(5) Pro účely úpravy odpočtu daně se technické zhodnocení73) považuje za samostatný
dlouhodobý majetek.
(6) Úpravu odpočtu daně plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období
kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést
tuto úpravu.
Úprava odpočtu daně
§ 78a
(1) Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši jedné
pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě staveb, bytů, nebytových prostor a jejich
technického zhodnocení73) a v případě pozemků, ze součinu
a) částky daně na vstupu u příslušného majetku, a
b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet ke kalendářnímu roku, v němž se provádí
úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet daně
1. ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo
2. ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet
daně neměl.
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(2) Ukazatelem nároku na odpočet daně je
a) 0 %, nemá-li plátce nárok na odpočet daně,
b) 100 %, má-li plátce nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
c) poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient, má-li plátce nárok na odpočet daně
pouze v částečné výši, popřípadě součin obou koeficientů, dojde-li k souběhu nároku na
odpočet daně v poměrné výši podle § 75 a nároku na odpočet daně v krácené výši podle
§ 76.
(3) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku na
odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně
kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést.
(4) Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce pořídil
jako osoba povinná k dani přede dnem registrace, se postupuje obdobně podle odstavce 1 s
tím, že namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní
odpočet uplatněn nebo majetek pořízen, se použije ukazatel nároku na odpočet daně ke
kalendářnímu roku, ve kterém došlo k registraci.
(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a) až c) pouze
po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu
daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.
§ 78b
(1) Pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se
použijí obdobně ustanovení § 78 a 78a s tím, že lhůta pro úpravu odpočtu počíná běžet
kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.
(2) U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením do stavu
způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), se částka daně
na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a). U ostatního
dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se částka daně na vstupu pro výpočet
úpravy odpočtu daně stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých zdanitelných
plnění, která se stala součástí tohoto majetku.
§ 78c
(1) Ustanovení § 78 až 78b se použijí obdobně pro úpravu odpočtu daně u
a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího
podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
b) majetku nabytého na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku,
b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,
c) majetku, který je součástí jmění převedeného při přeměně společnosti nebo družstva
přecházejícího při přeměně obchodní korporace,
d) majetku spravovaného plátcem jako oprávněnou osobou k pokračování v uskutečňování
ekonomických činností po zemřelém plátci,
e)d)majetku vydaného plátci jako dědicovi pokračujícímu v uskutečňování ekonomických
činností po zemřelém plátci při ukončení dědického řízení.
d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických
činností.
(2) Běh lhůty pro úpravu odpočtu daně podle odstavce 1 se nepřerušuje.

Stránka 79 z 518

§ 78d
(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění
plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby, použijí se obdobně
ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově.
(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém došlo
k uskutečnění plnění podle odstavce 1, se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a
odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu
roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku
na odpočet daně je 0 %, je-li dané plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,
nebo 100 %, je-li zdanitelné.
(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého
majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1.
(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá, převede nebo poskytne
dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně
v poměrné výši, jde o dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby v rámci
uskutečňování jeho ekonomických činností rovněž v případě části tohoto majetku původně
určené pro použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi.
Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
§ 79
(1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění
pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud
toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku.
(2) Nárok na odpočet daně podle odstavce 1 se uplatní způsobem, v rozsahu a za
podmínek stanovených v § 72 až 78d. Pro výpočet částky nároku na odpočet daně u
dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2.
(3) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 a 2 lze uplatnit za zdaňovací období, do
něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem.
§ 79a
(1) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u
majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil
nárok na odpočet daně nebo jeho část.
(2) Částka snížení nároku na odpočet daně u nedokončeného majetku, u úplat za
zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, a u
zásob se určí ve výši uplatněného odpočtu daně. Pro výpočet částky snížení nároku na
odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2.
(3) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně u
a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího
podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
b) majetku nabytého na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku,
b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,
c) majetku, který je součástí jmění převedeného při přeměně společnosti nebo družstva
přecházejícího při přeměně obchodní korporace,
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d) majetku spravovaného plátcem jako oprávněnou osobou k pokračování v uskutečňování
ekonomických činností po zemřelém plátci,
e)d)majetku vydaného plátci jako dědicovi pokračujícímu v uskutečňování ekonomických
činností po zemřelém plátci při skončení dědického řízení po zemřelém plátci při ukončení
dědického řízení.
d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických
činností.
(4) Plátce je povinen provést snížení odpočtu daně podle odstavců 1 až 3 za poslední
zdaňovací období registrace.
§ 79b
(1) Při zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce, je jeho právní nástupce povinen snížit
uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který byl ke dni zrušení registrace obchodním
majetkem plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud oprávněná osoba pokračuje v uskutečňování
ekonomických činností po zemřelém plátci a současně je plátcem nebo předloží přihlášku k
registraci plátce do 15 dnů ode dne úmrtí plátce.
(3) Ke dni vydání majetku dědici, popřípadě správci dědictví, který nepokračuje v
uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci, je oprávněná osoba, která
pokračovala v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci, povinna postupovat
u vydaného majetku podle odstavce 1.
(4) Odstavec 3 se nepoužije, pokud je majetek vydán dědici, který pokračuje v
uskutečňování ekonomických činností a současně je plátcem nebo předloží přihlášku k
registraci plátce do 15 dnů ode dne vydání majetku.
§ 79b
Při zrušení registrace v důsledku smrti plátce je jeho dědic, který nepokračuje v
uskutečňování ekonomických činností, povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně
u majetku, který byl ke dni zrušení registrace obchodním majetkem plátce a u kterého
tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.
§ 79c
Při zrušení registrace nevzniká povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u
majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého byl uplatněn
nárok na odpočet daně nebo jeho část, a to
a) při zrušení obchodní společnosti nebo družstva korporace bez likvidace,
b) v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí podnikatelskou činnost tak, že celý
svůj obchodní majetek vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti
pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem,
c) při zrušení registrace právnické osoby,
1. která byla plátcem
2. která byla založena jedinou fyzickou osobou a
3. v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel,
d) při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, jestliže je plátcem,
e) při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže je
plátcem, nebo
f) při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena skupiny.
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Díl 11
Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
§ 80
Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
(1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle smluv, které jsou
součástí českého právního řádu55) (dále jen „osoba požívající výsad a imunit“), rozumí:
a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky (dále jen „konzulární úřad“), akreditované pro
Českou republiku jako orgány cizích států,
b) zvláštní mise,
c) zastupitelství mezinárodní organizace,
d) člen diplomatické mise56) konzulárního úřadu57) se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena
služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou
republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,
e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu v tuzemsku a
není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních
funkcí v tuzemsku, a státní příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise
akreditované pro Českou republiku a který nemá místo pobytu v tuzemsku,
f) rodinný příslušník člen rodiny osoby uvedené v písmenech d) a e), pokud s ní žije ve
společné společně hospodařící domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15
let, není státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních
věcí; společně hospodařící domácností se pro účely tohoto zákona rozumí
společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na
své potřeby,
g) subjekt Evropské unie.
(2) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací zaplacená daň, pokud
cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom
kalendářním dni uvedená na jednom daňovém dokladu je vyšší než 4 000 Kč, s výjimkou
pořízení pohonných hmot pro osobní automobil, telekomunikačních služeb nebo služeb
spojených se sběrem a odvozem komunálních odpadů, s odběrem elektřiny, vody, plynu,
topných olejů pro výrobu tepla. Daň zaplacená v cenách zboží a služeb (dále jen „zaplacená
daň“) se vrací:
a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, a její osobě uvedené
v odstavci 1 písm. d) a jejím rodinným příslušníkům členům její rodiny podle odstavce 1
písm. f) na základě principu vzájemnosti, maximálně v rozsahu, v jakém je vracena daň
české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu,
b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, ale její vysílající stát
neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, maximálně do výše 3 000 000 Kč za
kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a
služeb poskytnutých v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou
nemovitostí nemovitých věcí nacházejících se v tuzemsku, členu diplomatické mise nebo
konzulárního úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. d), maximálně do výše 100 000 Kč za
kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, a jeho rodinným
příslušníkům členům jeho rodiny podle odstavce 1 písm. f), maximálně do výše 100 000
Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů,
c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro Českou republiku, ale má
sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok,
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d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d), která je akreditována pro Českou republiku, ale má
místo pobytu mimo území tuzemska, maximálně do výše 10 000 Kč za kalendářní rok,
e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní
rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb
poskytnutých v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou
nemovitostí nemovitých věcí nacházejících se v tuzemsku, nestanoví-li mezinárodní
smlouva jinak,
f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok,
s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, pokud nestanoví mezinárodní
smlouva jinak, a jejím rodinným příslušníkům členům její rodiny uvedeným v odstavci
1 písm. f), maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené
v ceně osobních automobilů, pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak.
(3) Nárok na vrácení daně se uplatní podáním
a) daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně pro osoby uvedené v odstavci 1
písm. a) až f) s tím, že toto přiznání nelze podat elektronicky, nebo
b) žádosti o vrácení daně pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. g).
(4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti a jeho osobní,
věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového přiznání, přičemž tato příloha tvoří
nedílnou součást daňového přiznání.
(5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě požívající výsad a
imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění.
Nárok na vrácení daně této osobě zaniká uplynutím 31. ledna kalendářního roku, který
následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Osoba požívající
výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) a g) má nárok na vrácení zaplacené daně
za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro
svou úřední potřebu. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d) až f) má
nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené
zboží a služby použije výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu.
(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje kopií technického průkazu při pořízení osobního
automobilu a dokladem, který je plátce uskutečňující zdanitelné plnění na požádání osoby
uvedené v odstavci 1 povinen vystavit s těmito náležitostmi:
a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) název, popřípadě jméno a příjmení jméno osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné
plnění,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) evidenční číslo dokladu,
f) datum den uskutečnění zdanitelného plnění,
g) sazbu daně a základ daně,
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
i) výši ceny včetně daně celkem.
(7) Do maximální výše daně, která se vrací osobě požívající výsad a imunit, se
započítává daň, která by byla vypočtena, pokud by plnění poskytnuté pro tuto osobu nebylo
osvobozeno od daně podle § 68 odst. 9.
(8) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 je pro účely vracení daně
daňovým subjektem.
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(9) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1
písm. a) až c) a g) kalendářní měsíc a u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1
písm. d) až f) kalendářní čtvrtletí. Daňové přiznání nebo žádost o vrácení daně se podávají
jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den následujícího zdaňovacího období a
nejpozději do 31. ledna následujícího po roce, za které se podávají daňové přiznání nebo
žádost o vrácení daně.
(10) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání nebo žádost o vrácení daně osoba
požívající výsad a imunit takto:
a) diplomatická mise, zvláštní mise a konzulární úřad podávají daňové přiznání správci daně
místně příslušnému podle jejich sídla v tuzemsku,
b) člen diplomatické mise, zvláštní mise a konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, včetně
jejich rodinných příslušníků členů jejich rodiny, podávají daňové přiznání správci daně
místně příslušnému podle sídla osob uvedených v písmenu a),
c) subjekt Evropské unie se sídlem v tuzemsku podává žádost o vrácení daně místně
příslušnému správci daně podle svého sídla v tuzemsku; pokud tato osoba nemá sídlo v
tuzemsku, podává žádost o vrácení daně prostřednictvím Generálního finančního
ředitelství, a správcem daně je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu,
d) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) podává daňové
přiznání správci daně místně příslušnému podle jejího sídla v tuzemsku,
e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace uvedený v odstavci 1 písm. e), včetně jeho
rodinných příslušníků členů jeho rodiny podává daňové přiznání správci daně místně
příslušnému podle jejich místa pobytu v České republice,
f) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 2 písm. c), včetně jejich členů
podle odstavce 2 písm. d), podávají daňové přiznání Finančnímu úřadu pro hlavní město
Prahu.
(11) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrátí zaplacená daň do 30
dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
koruny.
(12) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1, která uplatnila nárok na
vrácení daně u zboží podle tohoto ustanovení, nesmí při vývozu zboží uplatnit nárok na
vrácení daně zahraničním fyzickým osobám podle § 84.
(13) Rozsah výsad vztahujících se k pořízení osobních automobilů v tuzemsku, u nichž
byla vrácena daň, a k pořízení osobních automobilů z jiných členských států osvobozených od
daně, včetně množstevních limitů pro osobní automobily a lhůty doby, po kterou nesmí být
tyto osobní automobily pronajaty, zapůjčeny, zastaveny, zcizeny nebo zničeny, se řídí
principem vzájemnosti a přiznává se maximálně v takové míře, v jaké se přiznává české osobě
požívající výsad a imunit v cizím státu. Podmínkou pro uplatnění nároku na vrácení daně při
pořízení osobních automobilů v tuzemsku nebo z jiného členského státu je přidělení
diplomatické registrační značky podle právního předpisu upravujícího registraci vozidel.
(14) V případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, se stanovují množstevní limity a
lhůty doby pro osobu požívající výsad a imunit podle odstavce 1, za kterých je u pořízeného
osobního automobilu v tuzemsku vrácena daň nebo je pořízení osobního automobilu z jiného
členského státu osvobozeno od daně takto:
a) osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení
daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně osobní
automobily v množství přiměřeném k velikosti úřadu,
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b) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení daně
nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně v množství:
1. velvyslanec, nuncius nebo vedoucí mise v rovnocenné hodnosti 2 osobní automobily
plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen rodinným příslušníkem členem
rodiny registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,
2. diplomatický personál a konzulární úředník 1 osobní automobil plus 1 osobní
automobil v případě, že je doprovázen rodinným příslušníkem členem rodiny
registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,
3. administrativně technický personál a konzulární zaměstnanec 1 osobní automobil,
c) osoba uvedená v odstavci 1 písm. e) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení daně
nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně osobní
automobily v množství stanoveném v písmenu b), pokud mezinárodní smlouva nestanoví
jinak,
d) daň se vrací u pořízeného osobního automobilu v tuzemsku nebo je pořízení osobního
automobilu z jiného členského státu osvobozeno od daně za podmínky, že
1. bude přidělena diplomatická registrační značka podle právního předpisu upravujícího
registraci vozidel a
2. ve lhůtě po dobu 24 měsíců ode dne registrace osobního automobilu nebude
pronajat, zapůjčen, zastaven, zcizen, zničen nebo vyřazen podle právního předpisu
upravujícího registraci vozidel,
e) pokud dojde k porušení podmínek stanovených v písmenu d), musí osoba požívající
výsad a imunit
1. při vrácení daně vrátit neoprávněně vyplacenou částku správci daně, nebo
2. při osvobození od daně podat daňové přiznání s tím, že toto přiznání nelze podat
elektronicky, do 25 dnů ode dne, kdy k takovému porušení došlo,
f) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) postupuje podle písmena e), odpovídá
výše neoprávněně vyplacené částky nebo výše daně poměrné části daně připadající na
zbývající období z 24 měsíční lhůty doby,
g) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) předčasně ukončí svůj služební pobyt
v tuzemsku, postupuje podle písmena e) s tím, že výše daně odpovídá poměrné části daně
připadající na zbývající období z 24 měsíční lhůty doby,
h) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) ukončí svůj služební pobyt
v tuzemsku do 6 měsíců ode dne přidělení diplomatické registrační značky takového
automobilu, postupuje podle písmena e) s tím, že výše neoprávněně vyplacené částky
nebo výše daně odpovídá celé dani,
i) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) nemusí postupovat podle písmen e) až g) za
podmínky, že osobní automobil převede na jinou osobu požívající výsad a imunit.
§ 81
Vracení daně v rámci zahraniční pomoci
(1) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu, obsahuje
ustanovení, že nenávratná zahraniční pomoc je osvobozena od daně nebo z prostředků
zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má osoba, která takovou daň zaplatila, nárok na
vrácení daně, a to na základě žádosti. Daň se nevrací u programů a projektů financovaných ze
zdrojů Evropské unie s výjimkou programů předvstupní pomoci.
(2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která takovou daň zaplatila a která požádá o
vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze
zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje59a), pokud podle
pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně.
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(3) Osoba, která žádá o vrácení daně (dále jen „žadatel“), musí v žádosti o vrácení daně
uvést obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo, popřípadě místo pobytu, daňové identifikační číslo nebo rodné číslo,
popřípadě jiné identifikační číslo. Žádost o vrácení daně podává žadatel místně příslušnému
finančnímu úřadu, s výjimkou zahraniční osoby, která podává žádost Finančnímu úřadu pro
hlavní město Prahu.
(4) Žádost o vrácení daně musí být doložena
a) daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které byly
vystaveny plátcem,
b) dokladem o zaplacení daně,
c) potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené zboží nebo poskytnutá
služba je součástí některého programu nenávratné zahraniční pomoci, které vydá
Ministerstvo financí nebo osoba Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení
oprávněná.
(5) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce, který uskutečňuje
zdanitelné plnění, povinen uvést
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, sídlo, popřípadě místo pobytu
osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) datum den uskutečnění zdanitelného plnění,
g) sazbu daně a základ daně,
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
i) výši ceny včetně daně celkem.
(6) Nárok na vrácení daně má osoba z jiného členského státu nebo zahraniční osoba,
které mohou být žadateli o vrácení daně, pokud daň za nakoupené zboží nebo poskytnutou
službu v rámci zahraniční pomoci zaplatily. Nárok na vrácení daně má i plátce, který ve
prospěch osoby z jiného členského státu nebo zahraniční osoby uskutečnil zdanitelné plnění a
uplatnil daň na výstupu, pokud tyto osoby nepožádají o vrácení daně. V tomto případě
neobsahuje žádost o vrácení daně doklad o zaplacení daně, ale musí být v žádosti o vrácení
daně osobou z jiného členského státu nebo zahraniční osobou potvrzeno, že tyto osoby
nepožádají o vrácení daně. Tímto potvrzením těmto osobám nárok na vrácení daně zaniká.
(7) Žadatel, který není plátcem, je pro účely vracení daně daňovým subjektem.
(8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce kalendářního
měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Pokud není nárok na vrácení daně
uplatněn do této lhůty, nárok zaniká.
(9) Pokud je podaná žádost neúplná nebo pokud vzniknou pochybnosti o správnosti,
pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a
pochybnosti týkající se podané žádosti. Osobě, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí
nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad
žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.
(10) Pokud plátce daně uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1 až 9, neuplatní
nárok na odpočet daně podle tohoto zákona.
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§ 82
Vracení daně plátcům v jiných členských státech
(1) Plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na
vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v období pro vrácení daně
neměl sídlo ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem.
Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených v § 72
odst. 6, má nárok na vrácení daně v částečné výši.
(2) Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně
prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím.
Oprávnění k přístupu na elektronický portál přidělí místně příslušný správce daně do 15 dnů
ode dne obdržení žádosti o přidělení oprávnění k přístupu podané ve formátu a struktuře
zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím a podepsané uznávaným elektronickým
podpisem.
(3) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku
následujícího po období pro vrácení daně. Pokud se žádost o vrácení daně týká období pro
vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března 2011. Přijetí
žádosti o vrácení daně bude žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím elektronického
portálu.
(4) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu podle
§ 72 odst. 6, provede plátce opravu částky daně, o kterou požádal nebo která již byla vrácena.
Opravu provede v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po
daném období pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení daně
nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického portálu.
(5) Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud žadatel
v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na
odpočet daně nebo byl osobou povinnou k dani podle § 6 odst. 1 a nebo byl osobou
nepovinnou k dani. Oznámení o nepředání žádosti o vrácení daně bude sděleno
prostřednictvím elektronického portálu.
(6) Okamžikem doručení v případech podle odstavců 1 až 5 se rozumí okamžik odeslání
oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně
prostřednictvím elektronického portálu.
Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
§ 82a
(1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku má osoba
povinná k dani registrovaná, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
pokud během období pro vrácení daně
a) neměla sídlo ani provozovnu v tuzemsku, a
b) neuskutečnila dodání zboží, převod nemovitosti ani poskytnutí služby s místem plnění
v tuzemsku, s výjimkou plnění osvobozeného od daně podle § 51, 66, 68 a 69, dodání
zboží nebo poskytnutí služby, u kterých byla povinna přiznat daň osoba, které byla tato
plnění poskytnuta, nebo plnění podle § 17, které uskutečnila jako prostřední osoba.
(2) Nárok na vrácení daně může být uplatněn za obdobných podmínek, za nichž má
plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku. Pokud osoba registrovaná k dani v jiném členském
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státě má nárok na odpočet daně v poměrné výši, má nárok na vrácení daně pouze v této
poměrné výši.
(3) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly uplatněny
a) v rozporu s tímto zákonem,
b) u plnění, která jsou osvobozena od daně podle § 19, 64 nebo § 66 odst. 2 písm. b).
(4) Podmínkou pro vrácení daně v tuzemsku je podání žádosti o vrácení daně
prostřednictvím elektronického portálu v jiném členském státě, v němž má osoba registrovaná
k dani sídlo nebo provozovnu.
(5) Žádost o vrácení daně musí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)

daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty žadatele,
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo, místo pobytu žadatele,
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo, místo pobytu zástupce, pokud je ustanoven,
elektronickou adresu,
popis ekonomické činnosti žadatele, pro niž je zboží pořízeno nebo služba přijata, pomocí
harmonizovaných kódů,
f) období pro vrácení daně, na které se žádost o vrácení daně vztahuje,
g) prohlášení žadatele o tom, že splnil podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. b),
h) údaje o účtu, včetně kódů IBAN,BIC, název vlastníka účtu a měny účtu,
i) za každý daňový doklad nebo daňový doklad při dovozu zboží tyto údaje:
1. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, nejde-li o dovoz
zboží,
2. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu
a příjmení nebo názvu, sídlo plátce, který uskutečnil zdanitelná plnění,
3. evidenční číslo daňového dokladu,
4. datum den uskutečnění zdanitelného plnění,
5. základ daně a výši daně v české měně,
6. celkovou výši nároku na vrácení daně v české měně,
7. koeficient pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši vyjádřený jako
procentní podíl,
8. druh pořízeného zboží nebo přijaté služby v členění podle těchto kódů uvedených
v odstavci 6.
(6) V žádosti o vrácení daně musí být druh zboží nebo služby popsán podle těchto kódů:
1 uhlovodíková paliva,
2 nájem dopravního prostředku,
3 výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod
kódy 1 a 2),
4 mýtné a silniční poplatky,
5 cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě,
6 ubytování,
7 potraviny, nápoje a restaurační služby,
8 vstupné na veletrhy a výstavy,
9 výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,
10 jiné.
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(7) Žádost o vrácení daně musí žadatel
a) vyplnit v českém jazyce, a to i v případě vyžádání doplňujících údajů,
b) doložit elektronickou kopií daňového dokladu nebo daňového dokladu při dovozu zboží,
pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 EUR u uhlovodíkových paliv nebo
ekvivalent částky 1 000 EUR u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.
(8) Období pro vrácení daně, za které lze podat žádost o vrácení daně, činí nejvýše jeden
kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce, případně období kratší než tři měsíce, jde-li o
zbytek kalendářního roku. Částka daně uvedená v žádosti o vrácení daně nesmí být nižší než
je ekvivalent částky
a) 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než tři měsíce, nebo
b) 50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než tři měsíce, jde-li
o zbytek kalendářního roku.
(9) Pro účely tohoto ustanovení se pro přepočet částky daně v EUR na českou měnu
použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni
měsíce ledna roku, za nějž je žádost o vrácení daně podána. Přepočtená částka se zaokrouhlí
na celé koruny dolů.
(10) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku
následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká. Pokud se žádost o vrácení daně
týká období pro vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března
2011, jinak nárok zaniká. Žádost o vrácení daně se považuje za podanou jen, pokud žadatel
uvedl všechny údaje požadované podle odstavce 5.
(11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve za období pro vrácení daně, ve kterém se
uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, a to k tomu dni, který
nastane dříve, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň, nebo ve kterém byla
vyměřena daň při dovozu zboží. Žádost o vrácení daně může obsahovat také daň, která nebyla
zahrnuta v předcházejících podaných žádostech o vrácení daně, ale pouze daň, která se týká
plnění uskutečněného v příslušném kalendářním roce, ke kterému se žádost o vrácení daně
vztahuje.
(12) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu pro
výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, provede osoba registrovaná k dani v jiném
členském státě opravu částky daně, o kterou požádala nebo která již byla vrácena. Opravu
provede v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po daném
období pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení daně nepodá,
předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického portálu. Je-li
podáno samostatné prohlášení, správce daně vezme v úvahu tuto opravu a postupuje obdobně
jako u žádosti o vrácení daně.
§ 82b
(1) Při řízení ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se
postupuje podle daňového řádu, není-li stanoveno tímto zákonem jinak.
(2) Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě je
Finanční úřad pro hlavní město Prahu.
(3) Správce daně může činit veškeré úkony vůči žadateli elektronicky. Oznámení, výzvy
a rozhodnutí ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se
doručují na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně. Doručením se pro účely
tohoto ustanovení rozumí odeslání datové zprávy na uvedenou elektronickou adresu.
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(4) Správce daně neprodleně vyrozumí žadatele o datu dni obdržení žádosti o vrácení
daně.
(5) Správce daně si může do 4 měsíců od data ode dne obdržení žádosti o vrácení daně
vyžádat doplňující údaje, a to od žadatele, příslušného orgánu členského státu nebo jiné
osoby. Doplňující údaje musí být správci daně poskytnuty do 1 měsíce ode dne doručení
výzvy k doplnění údajů. Pokud má správce daně pochybnosti o správnosti konkrétního
nároku, je oprávněn si vyžádat i doplňující údaje v podobě předložení originálu nebo kopie
příslušného daňového dokladu, v tomto případě se nepoužijí částky uvedené v § 82a odst. 7
písm. b).
(6) Rozhodnutí o vrácení daně doručí správce daně žadateli do 4 měsíců ode dne
obdržení žádosti o vrácení daně. V případě, že si správce daně vyžádá doplňující údaje podle
odstavce 5, doručí správce daně rozhodnutí do 2 měsíců od data ode dne obdržení
doplňujících údajů. Jestliže správce daně neobdrží výzvou vyžádané doplňující údaje, doručí
žadateli své rozhodnutí do 2 měsíců od data ode dne, kdy měly být doplňující údaje zaslány.
Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně nebo její části v případě vyžádání si
doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení
daně správcem daně, maximálně však činí 8 měsíců.
(7) Rozhodnutí, kterým není žádosti o vrácení daně zcela vyhověno, musí být
odůvodněno. Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání.
(8) Vznikne-li v důsledku rozhodnutí o vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí jej správce
daně žadateli do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 6, a to na účet uvedený
v žádosti o vrácení daně. Vratitelný přeplatek se vrací v tuzemsku nebo v jiném členském
státě. Pokud je vratitelný přeplatek vrácen na účet, který je veden v jiném členském státě, jdou
poplatky za převod vratitelného přeplatku k tíži žadatele. Dnem převodu u bezhotovostních
převodů prováděných z účtu je den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků
z účtu správce daně.
(9) Není-li dodržena lhůta pro převod vratitelného přeplatku podle odstavce 8, správce
daně za dobu prodlení uhradí žadateli úrok podle daňového řádu. Správce daně zašle přiznaný
úrok na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Žadateli nevzniká nárok na úrok, pokud
nepředložil doplňující údaje ve lhůtě podle odstavce 5 nebo dokud nepředložil doklady, které
mají být poskytnuty podle § 82a odst. 7 písm. b).
(10) V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným
způsobem, je žadatel povinen vrátit neoprávněně vyplacenou částku a uhradit úrok
z neoprávněně vyplacené částky. Úrok se počítá ve výši jako by šlo o prodlení s úhradou
daně, vypočítává se za celou dobu od vyplacení do skutečného vrácení. Nárok na vrácení
částky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který
byla vyplacena.
(11) O povinnosti vrátit neoprávněně vyplacenou částku a zaplatit úrok podle odstavce 9
vydá správce daně rozhodnutí, ve kterém současně původní rozhodnutí o vrácení daně zruší,
popřípadě je změní v rozsahu odpovídajícímu výši neoprávněně přiznané částky. Není-li
stanoveno jinak, neoprávněně vyplacená částka se spravuje jako daň podle tohoto zákona.
§ 83
Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani
(1) Nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a poskytnuté služby v tuzemsku nebo při
dovozu zboží může uplatnit zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu na
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území Evropského společenství Evropské unie, pokud neuskutečňuje v tuzemsku v období,
za které žádá o vrácení daně, plnění s výjimkou dovozu zboží, plnění osvobozených od daně
bez nároku na odpočet daně, plnění podle § 69 a s výjimkou plnění, u nichž jsou povinni
přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, pro které je plnění poskytnuto.
(2) Nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a poskytnuté služby v tuzemsku může
uplatnit i evidovaná osoba podle § 88 odst. 1, která je identifikována v kterémkoliv členském
státě k zvláštnímu režimu pro poskytování elektronicky poskytované služby, pokud
nakoupené zboží nebo poskytnutou službu použije pro účely poskytnutí elektronicky
poskytované služby podle zvláštního režimu. Pro tuto osobu se neuplatní odstavce 3, 10 a 11.
(3) Daň se vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti se rozumí, že
stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou
všeobecnou daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné k dani se
sídlem v tuzemsku ve výši vybrané daně vrácena. Nárok na vrácení daně může být zahraniční
osobou uplatněn u zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může být plátcem
uplatněn nárok na odpočet daně.
(4) Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba podáním žádosti o vrácení daně
Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí s
tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky.
(5) Žádost musí zahraniční osoba
a) vyplnit v českém jazyce,
b) doložit daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,
c) doložit potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty nebo
jiné podobné dani ve třetí zemi, které vystaví příslušný úřad ke správě daně v zemi, kde
je zahraniční osoba registrována, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,
d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení daně, splnila
podmínky stanovené v odstavci 1.
(6) Zahraniční osoba je pro účely vracení daně daňovým subjektem.
(7) Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po sobě jdoucí
kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden kalendářní rok. Období pro
uplatnění vrácení daně může být kratší než tři měsíce pouze v případě, že se jedná o zbývající
období kalendářního roku. Žádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku může
obsahovat také nákupy zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, které nebyly zahrnuty
v předcházejících žádostech, ale týkají se příslušného kalendářního roku. Žádost nesmí
obsahovat vrácení daně, které se vztahuje k předcházejícím kalendářním rokům. Žádost
o vrácení daně za příslušný kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června následujícího
kalendářního roku, jinak nárok zaniká.
(8) Pokud je podaná žádost neúplná nebo vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti
nebo průkaznosti podané žádosti, daň se nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a
pochybnosti.
(9) Zahraniční osobě, které vznikl nárok na vrácení daně, daň se vrátí nejpozději do 6
měsíců ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti. Daň
se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. Správce daně vrátí schválenou částku na účet
uvedený v žádosti o vrácení daně. Schválená částka se vrací v tuzemsku nebo v jakémkoli
jiném státě. Pokud je schválená částka vrácena v jakémkoli jiném státě, poplatky za převod
schválené částky jdou k tíži zahraniční osobě.
(10) Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí
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a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce,
nebo
b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce,
je-li to zbytek kalendářního roku.
(11) Druhy zboží a služeb, u kterých nelze daň vrátit, jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,
cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování zahraniční osoby,
zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,
telefonní poplatky,
taxislužba,
pohonné hmoty.
§ 84
Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může
uplatnit osoba, která
a) nemá místo pobytu na území Evropského společenství Evropské unie a místo jejího
pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který
uznává za platný Česká republika,
b) neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen „zahraniční fyzická osoba“).
(2) Zahraniční fyzická osoba může uplatnit nárok na vracení daně, pokud
a) nakoupené zboží nemá obchodní charakter,
b) nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom
kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč,
c) nakoupené zboží podle písmene b) vyveze v cestovním styku.
(3) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit doklad o prodeji
zboží ve 2 vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ a na druhém údaj
„COPY“; doklad o prodeji zboží musí dále obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
d) evidenční číslo dokladu,
e) datum den uskutečnění zdanitelného plnění,
f) sazbu daně a základ daně,
g) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
h) výši ceny včetně daně celkem,
i) jméno a příjmení a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze.
(4) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží:
a)
b)
c)
d)

uhlovodíková paliva a maziva,
tabákové výrobky,
alkoholické nápoje,
potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému
v kapitolách 01 až 21.
(5) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud
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a) zahraniční fyzická osoba nakoupené zboží vyveze nejpozději do 3 kalendářních měsíců
od konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu o
prodeji zboží,
b) výstup zboží z území Evropského společenství Evropské unie je potvrzen celním
úřadem,
c) zahraniční fyzická osoba předloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží vystavené
plátcem, které se váže k vyváženému zboží, potvrzené celním úřadem.
(6) Celní úřad na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží potvrdí
a) výstup zboží z území Evropského společenství Evropské unie uvedením dne tohoto
výstupu a
b) splnění podmínek podle odstavce 2, pokud údaje na tomto dokladu odpovídají zboží,
které zahraniční fyzická osoba celnímu úřadu předložila.
(7) Nárok na vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba, popřípadě jiná osoba,
kterou zahraniční fyzická osoba zmocní, pokud splní nárok na vrácení daně podle odstavce 5
písm. a) nebo nárok nezanikl podle odstavce 9, pouze u plátce, který uskutečnil zdanitelné
plnění. Plátce je povinen daň vrátit
a) zahraniční fyzické osobě přímo, pokud osobně požádá o vrácení daně a předloží první
vyhotovení dokladu o prodeji zboží potvrzené celním úřadem, nebo
b) jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch zahraniční
fyzické osoby, pokud předloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží potvrzené
celním úřadem.
(8) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve
kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve
kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží
je plátce povinen uchovávat po dobu stanovenou v § 35 odst. 2 a § 35a. Daň se vrací v částce
zaokrouhlené na celé koruny.
(9) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě zaniká, pokud tato osoba nebo jiná
osoba podle odstavce 7 písm. b) nepředloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží
prodávajícímu do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se
uskutečnilo zdanitelné plnění.
§ 85
Vracení daně osobám se zdravotním postižením
(1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u osobního
automobilu této osobě dodaného.
(2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická
osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na jí dodaný osobní
automobil.
(3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jeden osobní automobil jí dodaný v
období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí
pěti let ode dne předchozího vrácení daně.
(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním
postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.
(5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím lhůty doby podle
odstavce 3, a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2.
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(6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodán ojetý osobní automobil, může tato osoba
uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě je
povinen uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle
§ 90.
(7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit
nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného
úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu nebo od konce kalendářního
měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane později.
(8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle
odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně
příslušnému podle jejího místa pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na
vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací
v částce zaokrouhlené na celé koruny.
(9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat
a) jméno a příjmení, místo pobytu a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
b) rozhodnutí podle odstavce 2,
c) daňový doklad podle § 28 nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který byl vystaven
plátcem.
(10) Na dokladu o prodeji osobního automobilu je plátce povinen uvést
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) jméno a příjmení, místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) evidenční číslo dokladu,
f) datum den uskutečnění zdanitelného plnění,
g) sazbu daně a základ daně,
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
i) výši ceny včetně daně celkem.
§ 86
Vracení daně ozbrojeným silám cizích států
(1) Nárok na vrácení daně mohou při pořízení vybraných druhů zboží, služeb a staveb
nebo služeb uplatnit
a) ozbrojené síly vysílajícího státu60), který je členským státem Organizace Severoatlantické
smlouvy nebo Organizace Severoatlantické smlouvy členem Organizace
Severoatlantické smlouvy, jiným než Českou republikou, pokud mezinárodní
smlouva, která je součástí českého právního řádu, stanoví, že vybrané druhy zboží, služeb
a stavby nebo služeb se v tuzemsku osvobodí od daně,
b) Ministerstvo obrany při pořizování zboží, služeb a staveb nebo služeb hrazených z
prostředků Organizace Severoatlantické smlouvy.
(2) Je-li plnění osvobozeno od daně podle § 68 odst. 10, nárok na vrácení daně nelze
uplatnit.
(3) Vybranými druhy zboží, služeb a stavbami nebo služeb podle odstavce 1 se rozumí
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a) minerální oleje pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil a jejich civilní
personál,
b) zboží, služby nebo stavby nebo služby pořizované v rámci projektu bezpečnostních
investic Organizace Severoatlantické smlouvy, včetně vybavení těchto staveb a služeb
souvisejících vybavení staveb v rámci tohoto projektu a služby související s provozem
tohoto zboží nebo těchto staveb.
(4) Osobám uvedeným v odstavci 1 vzniká nárok na vrácení daně dnem, ke kterému
vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) nárok na
vrácení daně vzniká pouze ve výši odpovídající částce hrazené z prostředků Organizace
Severoatlantické smlouvy prostřednictvím příslušné kapitoly státního rozpočtu.
(5) Osoby uvedené v odstavci 1 uplatní nárok na vrácení daně na tiskopise předepsaném
Ministerstvem financí s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky, u Finančního úřadu pro
hlavní město Prahu. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) uplatní nárok na vrácení daně
prostřednictvím Ministerstva obrany. Pokud finanční úřad shledá, že žádost o vrácení daně
neobsahuje všechny předepsané náležitosti, nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti
podané žádosti, vyzve osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) k odstranění vad či nesrovnalostí
prostřednictvím Ministerstva obrany.
(6) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou pro účely vracení daně daňovým subjektem
bez povinnosti se registrovat.
(7) Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady nebo doklady o prodeji
zboží nebo poskytnutí služby. Daňové doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí
služby předložené osobou uvedenou v odstavci 1 písm. b) musí být opatřeny výraznou
doložkou „nákup hrazen z prostředků NATO“.
(8) Doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby vystavený plátcem musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) označení osoby uvedené v odstavci 1, v jejíž prospěch bylo zdanitelné plnění
uskutečněno,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) evidenční číslo dokladu,
f) datum den uskutečnění zdanitelného plnění,
g) sazbu daně a základ daně,
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1.
(9) Finanční úřad pro hlavní město Prahu daň vrátí na účet Ministerstva obrany vedený
pro tyto účely ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti, nebo ode dne, ve
kterém dojde k odstranění vad žádosti. Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejpozději do 6
kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém nárok vznikl. Daň se vrací v částce
zaokrouhlené na celé koruny.
(10) Zjistí-li osoba, které byla daň vrácena podle odstavce 9, že na vrácení daně neměla
nárok, je povinna neoprávněně vyplacenou částku vrátit na účet Finančního úřadu pro hlavní
město Prahu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistila.
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§ 87
Prodej zboží za ceny bez daně
(1) Zboží lze prodávat na základě povolení celního úřadu za ceny bez daně v tranzitním
prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel fyzickým osobám při jejich
bezprostředním výstupu z území Evropského společenství Evropské unie.
(2) Zboží, které je předmětem spotřební daně, lze dodávat do prostor uvedených
v odstavci 1 pouze v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.
(3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do prostor
uvedených v odstavci 1, držitel povolení může uplatnit nárok na odpočet daně za podmínek
stanovených tímto zákonem.
(4) Zboží lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že jejich
bezprostřední cílová stanice je ve třetí zemi. Držitel povolení je povinen zajistit, aby při
prodeji zboží bylo na dokladu o prodeji vyznačeno číslo letu, druh zboží a cena bez daně.
(5) Povolení k prodeji za ceny bez daně vydává celní úřad místně příslušný
mezinárodnímu letišti, a to i v případě povolení k prodeji za ceny bez daně na palubách
letadel.
(6) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele, pokud je
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, sídlo a
daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele, pokud je navrhovatel
fyzickou osobou,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo nebo datum narození
navrhovatele,
b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých linek, na kterých hodlá
navrhovatel prodávat zboží za ceny bez daně,
c) název, popřípadě označení prodávaného zboží,
d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v prostorách uvedených
v odstavci 1, popřípadě souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně na
palubách letadel,
e) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku, který nesmí být v den
podání návrhu starší 30 dnů,.
f) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že navrhovatel nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován
nedoplatek.
(7) Za účelem posouzení bezúhonnosti pro účely řízení o vydání povolení si celní úřad
vyžádá podle zvláštního právního předpisu60a) výpis z evidence Rejstříku trestů navrhovatele,
je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů statutárního
orgánu nebo členů statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem právnická osoba. Žádost o
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti
uvedené v odstavci 6 a navrhovatel není v likvidaci nebo neprobíhá-li insolvenční řízení, v
němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek navrhovatele.
(9) Celní úřad rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 dnů od zahájení řízení; ve
zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů; pokud nelze vzhledem k povaze věci
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rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán.
Jestliže nemůže celní úřad rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, musí o tom
navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(10) V povolení k prodeji za ceny bez daně celní úřad stanoví druhy zboží, které mohou
být prodávány za ceny bez daně.
(11) Celní úřad může v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení zboží v prostorách
uvedených v odstavci 1 a na palubách letadel a prostorů, ve kterých je zboží skladováno před
jejich umístěním do prostor uvedených v odstavci 1 a na paluby letadel.
(12) Držitel povolení musí nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny oznámit celnímu
úřadu každou změnu skutečností a údajů uvedených v odstavci 6. U změny sídla, označení
prostor, popřípadě leteckých linek nebo druhů zboží, celní úřad rozhodne o změně povolení.
U změny ostatních skutečností a údajů, které jsou uvedeny v povolení, celní úřad vydá nové
povolení a odejme předchozí povolení. Doručené nebo sdělené nové rozhodnutí o vydání
povolení musí současně ve výrokové části obsahovat rozhodnutí o odejmutí původního
povolení.
(13) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, pokud je držitel právnickou osobou,
b) úmrtím smrtí držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele za
mrtvého, pokud je držitel fyzickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele,
nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění.
(14) Celní úřad povolení odejme, pokud
a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a držitel nepožádal o jeho
změnu,
b) držitel o to požádá, nebo
c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje zboží za ceny bez daně stanovené tímto
zákonem nebo jiným právním předpisem nebo podmínky uvedené v povolení.
Hlava III
ZVLÁŠTNÍ REŽIMY
§ 88
Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb
(1) Zahraniční osoba povinná k dani, která nemá na území Evropského společenství
Evropské unie provozovnu a která není povinna přiznat daň v tuzemsku ani v jiném
členském státě z jiných plnění než z poskytnutí elektronické služby podle tohoto zvláštního
režimu (dále jen „evidovaná osoba“), může postupovat podle zvláštního režimu, pokud
poskytne elektronicky poskytovanou službu osobě, která není osobou povinnou k dani a která
má sídlo nebo místo pobytu na území Evropského společenství Evropské unie, a pokud
postupuje podle zvláštního režimu při poskytnutí všech elektronicky poskytovaných, na které
lze uplatnit tento zvláštní režim.
(2) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí
a) státem identifikace členský stát, který si evidovaná osoba zvolí jako stát, ve kterém se
přihlásí k postupu podle zvláštního režimu,
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b) státem spotřeby členský stát, ve kterém je podle § 10i odst. 1 místo plnění při poskytnutí
elektronicky poskytované služby.
(3) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je povinna oznámit
Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj
a) zahájení a zrušení činnosti podle zvláštního režimu,
b) změny, na jejichž základě není oprávněna dále postupovat podle zvláštního režimu, a
c) změny týkající se údajů o zahájení činnosti.
(4) Oznámení podle odstavce 3 musí být učiněno elektronicky ve formě stanovené
Generálním finančním ředitelstvím.
(5) Oznámení podle odstavce 3 může být učiněno také v anglickém jazyce.
(6) Pokud se jedná o oznámení zahájení činnosti podle zvláštního režimu, je v něm
evidovaná osoba povinna uvést
a)
b)
c)
d)
d)

název, pod kterým podniká,
adresu,
elektronické adresy včetně identifikace jejich webových stránek,
prohlášení, že není plátcem ani osobou evidovanou k dani v jiném členském státě, a
prohlášení, že není
1. osobou registrovanou k dani a
2. osobou, která je evidována pro účely zvláštního režimu pro poskytnutí
elektronicky poskytovaných služeb v jiném členském státě, a
e) daňové identifikační číslo, které jí bylo přiděleno ve třetí zemi.
(7) Po oznámení zahájení činnosti podle zvláštního režimu přidělí Finanční úřad pro
Jihomoravský kraj na žádost evidované osobě daňové evidenční číslo.

(8) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je povinna podat
hlášení o dani Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj za každé kalendářní čtvrtletí
nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v eurech ve
výši daně uvedené v hlášení.
(9) Hlášení o dani musí být podáno elektronicky ve formě stanovené Generálním
finančním ředitelstvím. Evidovaná osoba je povinna v hlášení uvést
a) daňové evidenční číslo,
b) celkovou částku za poskytnuté elektronicky poskytované služby za kalendářní čtvrtletí,
sníženou o daň, pro každý stát spotřeby,
c) výši daně v eurech vyčíslenou podle příslušných sazeb daně z částky poskytnuté služby
ve státu spotřeby a
d) celkovou výši daně za elektronicky poskytované služby poskytnuté podle zvláštního
režimu na území Evropského společenství Evropské unie.
(10) Pokud jsou při poskytnutí elektronicky poskytované služby podle zvláštního režimu
použity jiné měny než euro, použije evidovaná osoba pro účely odstavce 9 směnný kurz
Evropské centrální banky zveřejněný
a) ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo
b) k nejbližšímu následujícímu dni, pokud ke dni vzniku povinnosti přiznat daň není kurz
zveřejněn.
(11) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je povinna uchovávat
záznamy o plnění, na které se vztahuje zvláštní režim, po dobu 10 let od konce roku, ve
kterém se plnění uskutečnilo, a v této době je povinna na vyžádání správce daně záznamy
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elektronicky poskytnout. Správce daně daň nevyměřuje a postupuje pouze v souladu s
hlášením a provedenou platbou daně.
(12) Správce daně odejme evidované osobě, která si zvolí tuzemsko jako členský stát
identifikace, daňové evidenční číslo, pokud
a) evidovaná osoba opakovaně poruší podmínky zvláštního režimu,
b) evidovaná osoba správci daně oznámí, že již nebude poskytovat elektronicky
poskytované služby podle zvláštního režimu,
c) zjistí, že evidovaná osoba přestala poskytovat elektronicky poskytované podle zvláštního
režimu, nebo
d) evidovaná osoba nesplňuje podmínky pro postup podle zvláštního režimu.
(13) Jestliže správce daně odejme evidované osobě daňové evidenční číslo, evidovaná
osoba není oprávněna postupovat podle zvláštního režimu.
(14) Rozhodnutí o odejmutí se doručuje evidované osobě elektronicky bez uznávaného
elektronického podpisu stejným způsobem, jakým je podáváno oznámení podle odstavce 3.
§ 89
Zvláštní režim pro cestovní službu
(1) Zvláštní režim je povinen použít poskytovatel cestovní služby, který jedná se
zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby zákazníkovi.
(2) Pro účely zvláštního režimu pro cestovní službu se rozumí
a) poskytovatelem cestovní služby osoba povinná k dani, která poskytuje zákazníkovi
cestovní službu,
b) zákazníkem osoba, které je poskytnuta cestovní služba,
c) cestovní službou poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje kombinace služeb
cestovního ruchu61) a popřípadě zboží, pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu a
zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani; poskytnutí cestovní služby se
považuje za poskytnutí jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije
více služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží nakoupené od jiných osob povinných k
dani; za cestovní službu se považuje i poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje
pouze jednu nakoupenou službu cestovního ruchu ubytování nebo dopravy osob.
(3) Při poskytnutí cestovní služby je základem daně přirážka poskytovatele cestovní
služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní
částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za
poskytnutou cestovní službu, a součtem částek, které plátce uhradil nebo má uhradit za
jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani, které
jsou přímo zahrnuté do cestovní služby. Přirážku je možné stanovit také jako rozdíl mezi
celkovou částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet poskytovatel cestovních služeb
za poskytnuté cestovní služby uskutečněné za zdaňovací období, a celkovou částkou, kterou
poskytovatel cestovních služeb uhradil nebo má uhradit za nakoupené služby cestovního
ruchu, případně zboží od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do
cestovních služeb uskutečněných za toto zdaňovací období. Je-li tento rozdíl záporný,
základem daně je nula.
(4) Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má poskytovatel
poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny, je
místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.
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(5) Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění cestovní
služby, pokud se přirážka stanoví podle odstavce 3 za zdaňovací období, je povinen přiznat
daň nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém jsou cestovní služby
uskutečněny. Cestovní služba se považuje za uskutečněnou dnem poskytnutí cestovní služby.
Za poskytnutí cestovní služby se považuje den poskytnutí poslední služby cestovního ruchu
zahrnuté v cestovní službě.
(6) U cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně.
(7) Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k
dani jsou poskytnuty ve třetí zemi, cestovní služba je osvobozena od daně s nárokem na
odpočet daně. Jestliže služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani
jsou poskytnuty jak ve třetí zemi, tak i na území Evropského společenství Evropské unie, je
cestovní služba osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu
poskytnutým službám ve třetí zemi a na území Evropského společenství Evropské unie. Za
službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi se považuje nakoupená letecká přeprava
osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo
zpáteční přeprava.
(8) Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně v
jiném členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu nakoupených od plátců nebo od osob
registrovaných k dani v jiném členském státě, které poskytuje zákazníkovi jako součást
cestovní služby.
(9) Při poskytnutí cestovní služby musí být na daňovém dokladu uveden údaj „zvláštní
režim – cestovní služba“. Při poskytnutí cestovní služby nesmí být na daňovém dokladu
samostatně uvedena daň týkající se přirážky.
(10) Plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba, nemá nárok na odpočet daně
z přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně za tuto poskytnutou službu.
(11) Pokud poskytovatel cestovní služby poskytuje vlastní službu nebo zboží vytvořené
vlastní činností, které nesmí zahrnout do cestovní služby, je povinen uplatňovat daň u těchto
zdanitelných plnění podle příslušné sazby daně a daň se vypočítá z ceny zjištěné podle
zvláštního právního předpisu25) určené podle právních předpisů upravujících oceňování
majetku, která se považuje za peněžní částku včetně daně.
(12) Pokud poskytovatel cestovní služby uplatňuje daň a současně je povinen použít
zvláštní režim, je také povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně
plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně.
(13) Plátce je povinen opravit základ daně a výši daně u poskytnuté cestovní služby při
změně ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní
službu podle odstavce 3, případně jiné změny, pokud tato změna má za následek zvýšení
daňové povinnosti daně na výstupu. Rozdíl původního a opraveného základu daně se
považuje za samostatné zdanitelné plnění a plátce je povinen provést opravu ke dni změny
ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní službu podle
odstavce 3, případně jiné změny. Pro výpočet daně se použije sazba daně platná ke dni
uskutečnění původního zdanitelného plnění. Jestliže změna ceny nakoupené služby nebo
zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné
změny, má za následek snížení daňové povinnosti daně na výstupu, může plátce opravit
základ daně a výši daně stejným způsobem.
(14) Pokud však plátce poskytuje cestovní služby jiné osobě povinné k dani, která není
poskytovatelem cestovní služby, pro účely uskutečňování ekonomických činností, nemusí
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uplatňovat zvláštní režim a uplatňuje u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu
daň na výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené služby cestovního
ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty v tuzemsku.
(15) Zvláštní režim není oprávněn použít plátce, který poskytuje službu spočívající
v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby. Daň se vypočítá z úplaty, kterou
plátce obdržel nebo má obdržet za poskytnutou službu zajištění cestovní služby, která se
považuje za peněžní částku včetně daně. Poskytnutí služby spočívající v zajištění cestovní
služby jménem a na účet jiné osoby je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
jednotlivé služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty ve třetí zemi.
Pokud jsou služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě poskytnuty jak ve třetí zemi,
tak i na území Evropského společenství Evropské unie, je poskytnutí služby spočívající v
zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby osvobozeno od daně s nárokem na
odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám cestovního ruchu mimo
území Evropského společenství Evropské unie a na území Evropského společenství
Evropské unie. Pro vymezení služby cestovního ruchu poskytnuté ve třetí zemi platí odstavec
7 věta třetí obdobně.
§ 90
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými
předměty a starožitnostmi
(1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí
a) uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží uvedené v příloze č. 4,
b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití
v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předmětů
nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a kromě drahých kovů a drahokamů,
c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci
uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké
předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na
vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna.
(2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla,
sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci
obchodování na území Evropského společenství Evropské unie
a)
b)
c)
d)

osobou nepovinnou k dani,
osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
osvobozenou osobou, která není plátcem,
jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně
podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo
e) jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit
zvláštní režim.
(3) Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z přirážky.
Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou
tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl záporný, základem daně je nula. Pro účely tohoto
ustanovení se rozumí
a) prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od osoby, které je
zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně dotace k ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších
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výdajů jako provize, náklady na balné, přepravu a pojištění požadované obchodníkem od
osoby, které je zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 odst. 5 a 11,
b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má být získaná od
obchodníka osobou, která mu zboží dodává.
(4) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku
stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby daně. V tomto případě se
přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou
pořizovací cenou za nakoupené zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení podle
příslušné sazby daně.
(5) Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při dodání
a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,
b) uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní nástupce,
c) uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném
členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla uplatněna snížená sazba daně.
(6) Při stanovení přirážky postupuje obchodník podle odstavce 3 nebo 4 za celé
zdaňovací období.
(7) Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit základ daně podle
odstavce 3. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při dovozu zboží podle odstavce 5 písm. a)
se stanoví jako součet základu daně při dovozu tohoto zboží a daně vyměřené při dovozu
zboží.
(8) Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně. Obchodník je
povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva následující po sobě jdoucí
kalendářní roky ode dne oznámení.
(9) Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo
starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu zboží podle § 66, je dodání
tohoto zboží, jestliže je předmětem zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.
(10) Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v prodejní
ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud je dodání tohoto zboží předmětem
zvláštního režimu.
(11) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nemá nárok na
odpočet daně
a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,
b) u uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní nástupce,
c) u uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném
členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla uplatněna snížená sazba daně.
(12) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného členského státu, nepoužije
se § 8 a 64. Zvláštní režim nelze použít při dodání nového dopravního prostředku z tuzemska
do jiného členského státu. Zvláštní režim nelze také použít při dodání zboží, pokud byl při
jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně.
(13) Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim, je povinen vést
v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně plnění podle jednotlivých způsobů
uplatňování daně.
(14) Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, musí být na daňovém
dokladu uveden údaj „zvláštní režim – použité zboží“, „zvláštní režim – umělecká díla“ nebo
„zvláštní režim – sběratelské předměty a starožitnosti“. Při dodání zboží, které je předmětem
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zvláštního režimu, nesmí být na daňovém dokladu samostatně uvedena daň týkající se
přirážky, s výjimkou dokladu o prodeji osobního automobilu pro osobu se zdravotním
postižením.
(15) Pokud obchodník uplatňuje daň při
a) dodání uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl, má
nárok na odpočet daně při dovozu tohoto zboží,
b) dodání uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní nástupce, má
nárok na odpočet daně u dodaného uměleckého díla,
c) dodání uměleckého díla, které mu dodala osoba povinná k dani, která není obchodníkem,
byla-li při dodání touto osobou povinnou k dani uplatněna daň, má nárok na odpočet daně
u dodaného uměleckého díla, přičemž může uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto
zboží nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém je povinen přiznat daň.
§ 91
Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v
nezměněném stavu
Plátci, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu a nejsou
prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu na základě kontrolovatelné denní evidence
tržeb, mohou požádat příslušného správce daně o stanovení individuálního způsobu stanovení
daňové povinnosti daně. Správce daně je povinen stanovit plátci na základě konkrétních
podmínek vedení záznamní povinnosti ve smyslu § 100 a daňového řádu individuální způsob
stanovení daňové povinnosti daně. Správce daně zároveň určí plátci i dobu, na kterou se tato
výjimka vztahuje.
§ 92
Zvláštní režim pro investiční zlato
(1) Investičním zlatem se rozumí
a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly,
s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na
trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
b) zlaté mince, které
1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,
2. byly vyraženy po roce 1800,
3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich
zlatého obsahu o více než 80 %.
(2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých
mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).
(3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata
v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně bez nároku
na odpočet daně se vztahuje i na
a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající
k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
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c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují
převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.
(4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná
jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení
z jiného členského státu nebo jeho dovozu.
(5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může
rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle
odstavce 3, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.
(6) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata
podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil
daň podle odstavce 5.
(7) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně
v plné výši
a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 5,
b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není
investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na
investiční zlato, nebo
c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně
investičního zlata.
(8) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok
na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu
zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na
investiční zlato.
§ 92a
Režim přenesení daňové povinnosti
(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění
s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
(2) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za
správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
(3) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je
povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období daňové
identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum den uskutečnění
zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
(4) Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové
povinnosti, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací
období daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum den
uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
(5) Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v
režimu přenesené daňové povinnosti, je povinen podat správci daně elektronicky na
elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis
z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, obsahující údaje podle odstavců 3 nebo 4, a to
ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, který je přílohou daňového přiznání.
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(6) Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který poskytnul zdanitelné
plnění, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, nelze použít do dne nabytí
právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce.
§ 92b
Dodání zlata
(1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje
a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v podobě
neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu,
prášku, zlomků, smetků nebo odpadu,
b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5.
(2) Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije plátce režim
přenesení daňové povinnosti.
§ 92c
Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu
Při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu, včetně dodání tohoto zboží
po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání ingotů
plátci, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.
§ 92d
Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Při převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího
podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů na plátce, použije plátce
režim přenesení daňové povinnosti.
§ 92e
Poskytnutí stavebních nebo montážních prací
(1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.
ledna 2008, plátci, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.
(2) Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo
montážních prací podle odstavce 1 zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije
k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly
tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za
to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.
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§ 92f
Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové
povinnosti
Předmětem závazného posouzení je určení, zda určité zboží je zbožím, u jehož dodání se
použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c.
§ 92g
Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové
povinnosti
(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby povinné k dani rozhodnutí o
závazném posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.
(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení osoba povinná k dani uvede
a) popis zboží, jehož se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti
lze uvést pouze jeden druh zboží,
b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.
Hlava IV
SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU
§ 93
Správa daně celními úřady
Celní úřady vykonávají správu daně podle právních předpisů upravujících správu cla.
§ 93a
Místní příslušnost
(1) Místně příslušný skupině je správce daně, který je místně příslušný jejímu
zastupujícímu členovi.
(2) Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s výjimkou
osoby evidované podle § 88, je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní
město Prahu.
(3) Pro osobu povinnou k dani, která je plátcem podle § 6d, je místně příslušným
správcem daně finanční úřad místně příslušný její části, která je součástí skupiny.
§ 94
Povinná registrace plátce
(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů
po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.
(2) Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode
dne, ve kterém se stal plátcem.
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§ 94a
Dobrovolná registrace plátce
(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje
nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci.
(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude
uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat
přihlášku k registraci.
(3) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 nebo 2 může podat přihlášku k registraci
nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jí byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného
porušení povinností vztahujících se ke správě daně.
§ 95
Informační povinnost účastníka sdružení společníka společnosti
Pokud se osoba povinná k dani, která je účastníkem sdružení společníkem společnosti,
stane plátcem, je o tom povinna informovat ostatní účastníky sdružení společníky do 15 dnů
ode dne, ve kterém se stala plátcem.
§ 95a
Skupinová registrace
(1) V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny,
osobu, která bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku k registraci podá osoba určená za
zastupujícího člena skupiny u správce daně místně příslušného podle § 93a.
(2) Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je
přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku.
Pokud je přihláška podána po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem
od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky k registraci.
(3) Plátce se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny od 1. ledna
následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá s jeho souhlasem žádost o přistoupení
plátce do skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá
žádost po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce členem skupiny od
1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti.
(4) Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem
skupiny od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skupina podá
s jejím souhlasem žádost o přistoupení osoby do skupiny.
(5) Člen skupiny se stává plátcem následujícím dnem po dni zrušení registrace skupiny
nebo následujícím dnem po dni zániku jeho členství ve skupině.
(6) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny, který při přeměně zaniká, přechází nebo
je převáděno jeho jmění, se stává členem skupiny od prvního dne následujícího po dni jeho
zániku, pokud není v okamžiku zániku člena skupiny samostatnou osobou povinnou k dani.
(7) Osoba, na kterou při přeměně členů více skupin, kteří při přeměně zanikají, přechází
nebo je převáděno jejich jmění, se stává plátcem od prvního dne následujícího po dni zániku
členů skupin, pokud není v okamžiku jejich zániku samostatnou osobou povinnou k dani.
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Přihlášku k registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního
rejstříku.
(8) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny, který při přeměně zaniká, přechází nebo
je převáděno jeho jmění a která je v okamžiku zániku člena skupiny osobou povinnou k dani,
se stává plátcem od prvního dne následujícího po dni zániku člena skupiny. Přihlášku
k registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
(9) V případě přistoupení osoby povinné k dani jako člena do skupiny podle odstavce 4 je
skupina oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně podle § 79 odst. 1 a 2. Nárok na odpočet
daně se uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období po dni přistoupení tohoto
člena.
§ 96
Povinný registrační údaj
(1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech
svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou
činnost.
(2) Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů podle odstavce 1 budou
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 97
Registrace identifikované osoby
Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve
kterém se stala identifikovanou osobou.
§ 98
Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob
Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců a
identifikovaných osob, a to
a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby,
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu,
c) sídlo plátce nebo identifikované osoby a
d) číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové
číslo účtu nebylo určeno.
§ 99
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.
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§ 99a
Změna zdaňovacího období
(1) Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní
rok je kalendářní čtvrtletí, pokud
a)
b)
c)
d)

jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč,
není nespolehlivým plátcem,
není skupinou a
změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného
kalendářního roku.

(2) Plátce nemusí změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 oznámit správci daně,
pokud v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce bylo jeho zdaňovacím obdobím
kalendářní čtvrtletí.
(3) Změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 nelze učinit pro kalendářní rok, v němž
byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. Z důvodů hodných
zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku,
v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro
bezprostředně následující kalendářní rok; takto podaná žádost se považuje za oznámení podle
odstavce 1 písm. d).
(4) Stane-li se plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, nespolehlivým
plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem,
jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
(5) Obrat se pro účely změny zdaňovacího období stanoví
a) při fúzi obchodních společností nebo družstev korporací jako součet obratů obchodních
společností nebo družstev korporací zúčastněných na fúzi,
b) při rozdělení obchodních společností nebo družstev korporací
1. rozštěpením jako součet obratu zanikající obchodní společnosti nebo družstva
korporace připadající na nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo
korporaci a obratu této nástupnické obchodní společnosti nebo družstva korporace,
2. odštěpením jako součet obratu vyčleněné části rozdělované obchodní společnosti
nebo družstva korporace připadající na nástupnickou obchodní společnost nebo
družstvo korporaci a obratu této nástupnické obchodní společnosti nebo družstva
korporace,
c) při převodu jmění na společníka obchodní společnosti jako součet obratu obchodní
společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu společníka, na nějž se převádí jmění
této společnosti.
§ 99b
Zdaňovací období v insolvenci
(1) Probíhající zdaňovací období končí dnem, který předchází dni, kdy nastaly účinky
rozhodnutí o úpadku. Následující zdaňovací období počíná dnem, kdy nastaly účinky
rozhodnutí o úpadku, a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce. Pro období po
skončení měsíce, ve kterém nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, do skončení insolvenčního
řízení, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
(2) Probíhající zdaňovací období končí dnem, ve kterém bylo skončeno insolvenční
řízení. Následující zdaňovací období počíná dnem následujícím po skončení insolvenčního
řízení a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce. Pro období po skončení měsíce,
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ve kterém bylo skončeno insolvenční řízení, do konce kalendářního roku je zdaňovacím
obdobím kalendářní měsíc.
(3) Plátce nemůže změnit zdaňovací období pro kalendářní rok bezprostředně následující
po kalendářním roce, ve kterém došlo ke skončení insolvenčního řízení.
(4) Probíhající zdaňovací období skupiny končí dnem, který předchází dni, kdy nastaly
účinky rozhodnutí o úpadku člena skupiny. Následující zdaňovací období skupiny a plátce,
jehož členství ve skupině zaniklo v souvislosti s insolvenčním řízením, počíná dnem, kdy
nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
§ 100
Evidence pro účely daně z přidané hodnoty
(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně
z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění
potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení.
(2) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty u přijatých
zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také
daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly
vystaveny zjednodušené daňové doklady.
(3) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled
a) uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně,
b) obchodního majetku.
(4) Plátci, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné
smlouvy, jsou povinni vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za činnost, pro kterou
se sdružili, odděleně. Tuto evidenci vede za sdružení určený účastník sdružení, který za
sdružení plní všechny povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní
jednotlivé účastníky.
(4) Plátci, kteří jsou společníky téže společnosti, jsou povinni vést evidenci pro účely
daně z přidané hodnoty za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Tuto evidenci vede
za společnost určený společník, který za společnost plní všechny povinnosti a uplatňuje
práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní společníky.
(5) V evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede člen skupiny odděleně plnění,
která uskutečnil pro ostatní členy skupiny.
§ 100a
Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty
(1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, jsou
povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění
na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států.
(2) Věřitel je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled oprav pro
daňové účely podle § 44, který obsahuje tyto údaje:
a)
b)
c)
d)

obchodní firmu nebo jméno a příjmení dlužníka,
daňové identifikační číslo dlužníka,
evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,
evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle § 46 odst. 1 a
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e) výši opravy daně na výstupu.
(3) Osoba, která uskutečňuje zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu, je
povinna vést evidenci o hodnotě zaslaného zboží, popřípadě o volbě podle § 8 odst. 3, v
členění podle jednotlivých jiných členských států.
§ 101
Daňové přiznání a splatnost daně
(1) Plátce je povinen podat daňové přiznání, a to i v případě, že mu nevznikla daňová
povinnost. Vlastní daňová povinnost Vlastní daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového
přiznání, s výjimkou daně vyměřované v souvislosti s dovozem zboží podle § 2066a), u kterého
je splatnost daně stanovena celními předpisy.
(2) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem, který
předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30 dnů od skončení zdaňovacího
období. To platí i pro skupinu v případě, že soud rozhodl o úpadku jejího člena. Za zdaňovací
období v době probíhajícího insolvenčního řízení, včetně zdaňovacího období končícího
dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, je lhůta pro podání daňového přiznání 25
dnů od skončení zdaňovacího období.
(3) Plátce, který jako oprávněná osoba pokračuje v uskutečňování ekonomických činností
po zemřelém plátci, je povinen podat za zemřelého daňové přiznání ke dni úmrtí do 25 dnů po
skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo k úmrtí plátce. Při ukončení dědického řízení,
kdy je majetek vydáván dědici, je oprávněná osoba, která pokračovala v uskutečňování
ekonomických činností po zemřelém plátci, povinna podat poslední daňové přiznání ke dni
ukončení dědického řízení. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového
přiznání.
(4)(3) Zanikne-li společnost nebo družstvo zrušením bez likvidace, je daňové přiznání za
část zdaňovacího období ke dni zániku plátce povinen podat právní nástupce plátce, a to s
uvedením, že je podává za zaniklého plátce.
(5)(4) Plátce, který jako určený účastník sdružení10) vede evidenci pro účely daně
z přidané hodnoty za sdružení, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění
a daňovou povinnost ze své činnosti a zdanitelná plnění a daňovou povinnost z činnosti
celého sdružení. Ostatní účastníci sdružení v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná
plnění a daňovou povinnost ze své vlastní činnosti.
(4) Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané
hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a
daň ze své činnosti a zdanitelná plnění a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní
společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daň ze své vlastní
činnosti.
(6)(5) Identifikovaná osoba je povinna do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve
kterém jí vznikla daňová povinnost povinnost přiznat daň, podat daňové přiznání. Daňová
povinnost Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
(7)(6) Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu je povinen do 25 dnů po
skončení zdaňovacího období, ve kterém mu vznikla daňová povinnost povinnost přiznat
daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, podat
daňové přiznání. Vlastní daňová povinnost daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového
přiznání.
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(8)(7) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí
vystaveném dokladu, je povinna podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení kalendářního
měsíce, ve kterém doklad vystavila. Daňová povinnost Daň je splatná ve lhůtě pro podání
daňového přiznání.
§ 101a
Povinná elektronická forma podání
(1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou
správcem daně
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) hlášení,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze
elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro
identifikované osoby.
(3) Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 2, pokud
a) její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč; pokud fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí
povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po zdaňovacím
období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních
měsíců, a
b) nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.
§ 102
Souhrnné hlášení
(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil
a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,
c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území
Evropského společenství Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce
prostřední osobou v tomto obchodu, nebo
d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou
poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě
registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce
služby.
(2) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila
poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou
poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované
k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, a to ve lhůtě do
25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.
(3) Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny
zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové
zprávy, která není podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána
prostřednictvím datové schránky, musí být potvrzeno za podmínek upravených v daňovém
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řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo
poskytnuté služby se uvádějí v české měně.
(4) Souhrnné hlášení za sdružení10) podává určený účastník sdružení, který podává
daňové přiznání za sdružení.
(4) Souhrnné hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové
přiznání za společnost.
(5) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení
kalendářního měsíce.
(6) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné
hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
(7) Pokud plátce podle odstavce 6 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí
a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká
plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu
měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), povinnost podat
souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po
skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm.
a) až c). Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 5, a to za každý kalendářní
měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1 písm. a) až
c).
(8) Pokud plátce nebo identifikovaná osoba, kteří podali souhrnné hlášení, zjistí, že
uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů od data ode dne zjištění chybných údajů podat
následné souhrnné hlášení způsobem uvedeným v odstavci 3.
(9) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném souhrnném hlášení
posoudí, případně prověří a využije při stanovení daňové povinnosti daně. Obdobný postup
uplatní ohledně údajů, které správce daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce.
§ 103
Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem
jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět
vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední
záznam.
§ 104
Nesprávné uvedení daňové povinnosti daně za jiné zdaňovací období
(1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti daně
v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a nesnížil tím
v tomto zdaňovacím období daňovou povinnost daň, správce daně daň za zdaňovací období,
ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří.
(2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti daně
v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a snížil tím v tomto
zdaňovacím období daňovou povinnost daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve
kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří, ale uplatní úrok z prodlení podle daňového
řádu z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den
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krácení státního rozpočtu. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
platebního výměru.
(3) Postup podle odstavce 1 nebo 2 se neuplatní, pokud plátce, který měl nárok na
odpočet daně v částečné výši podle § 72 odst. 6 ve zdaňovacím období, do kterého skutečnosti
rozhodné pro stanovení daňové povinnosti daně příslušely, uvedl skutečnosti rozhodné pro
stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období a zdaňovací
období, do kterého příslušely, bylo v jiném kalendářním roce.
(4) Pro identifikovanou osobu platí odstavce 1 a 2 obdobně.
§ 105
Vracení nadměrného odpočtu
(1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek, přeplatek
vyšší než 100 Kč, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu.
Tento postup se neuplatní, pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou daňové povinnosti na
základě dodatečného vyměření, a postupuje se podle daňového řádu. To neplatí, pokud
vznikne vratitelný přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečného vyměření.
(2) Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku vyměření nebo dodatečného vyměření se stává
vratitelným, pokud skupina a kterýkoli člen skupiny nemá daňový nedoplatek. Přeplatek
skupiny se použije na úhradu případného daňového nedoplatku skupiny nebo kteréhokoli
člena skupiny.
(3) Pokud vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu daně daňový
nedoplatek, podléhá tento úroku z prodlení podle daňového řádu od počátku běhu lhůty podle
odstavce 1. Úrok z prodlení se neuplatní do doby vrácení nadměrného odpočtu.
(4) Za den vzniku vratitelného přeplatku se považuje den vyměření a vratitelný přeplatek
se vrátí, pokud činí více než 100 Kč.
§ 106
Zrušení registrace plátce z moci úřední
(1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce
a) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,
b) neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po
sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo
c) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
(2) Správce daně zruší registraci plátce,
a) který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a
b) současně
1. jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích
kalendářních měsíců 1 000 000 Kč,
2. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku
sídlo, nebo
3. je skupinou.
(3) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 má odkladný účinek.
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(4) Správce daně zruší registraci plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu,
pokud tento plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku
a) zdanitelné plnění a
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.
(5) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství
ve skupině.
(6) Plátce přestává být plátcem dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu
zrušena registrace.
(6) Plátce přestává být plátcem dnem
a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace,
b) předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.
(7) Skupině lze zrušit registraci podle odstavce 1 nebo 2 pouze k poslednímu dni
kalendářního roku. Skupina přestává být plátcem dnem zrušení registrace. Člen skupiny je
plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina přestala být plátcem nebo zaniklo jeho
členství ve skupině.
§ 106a
Nespolehlivý plátce
(1) Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně,
správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí a má odkladný účinek.
(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit.
(4) Plátce může požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým
plátcem; žádost může podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí,
a) že je nespolehlivým plátcem, nebo
b) kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem.
(5) Správce daně na žádost nespolehlivého plátce rozhodne, že není nespolehlivým
plátcem, pokud plátce po dobu 1 roku závažným způsobem neporušuje své povinnosti
vztahující se ke správě daně.
(6) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že plátce
a) je nespolehlivým plátcem,
b) není nespolehlivým plátcem.
§ 106b
Zrušení registrace plátce na žádost
(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou,
požádat, pokud splňuje tyto podmínky:
a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce
1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
obratu většího než 1 000 000 Kč, nebo
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2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo
b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.
(2) O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, požádat, pokud
splňuje tyto podmínky:
a) za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku
neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené
od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
b) přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.
(3) O zrušení registrace může plátce podle § 6b nebo § 6e požádat, pokud
a) uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, a
b) jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce
250 000 Kč.
§ 106c
Zrušení registrace účastníka sdružení na žádost
(1) O zrušení registrace může plátce podnikající na základě smlouvy o sdružení10) nebo
jiné obdobné smlouvy požádat jednotlivě pouze
a) při vystoupení nebo vyloučení ze sdružení, pokud splňuje podmínky pro zrušení
registrace plátce, nebo
b) po vypořádání majetku, pokud přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.
(2) O zrušení registrace mohou při rozpuštění sdružení požádat všichni účastníci sdružení
až po vypořádání majetku.
(3) Obrat účastníka sdružení se pro účely zrušení registrace stanoví jako součet obratu
a) tohoto účastníka dosahovaný mimo sdružení a
b) dosahovaného společně všemi účastníky sdružení připadajícího na tohoto účastníka; obrat
připadající na každého účastníka sdružení je stejný, není-li smlouvou o sdružení nebo
jinou obdobnou smlouvou určeno jinak.
§ 106c
Zrušení registrace společníka společnosti na žádost
(1) O zrušení registrace může plátce, který je společníkem společnosti, požádat
pouze v těchto případech:
a) zaniklo-li jeho členství ve společnosti. nebo
b) při zániku společnosti po vypořádání majetku.
(2) Obrat společníka společnosti se pro účely zrušení registrace stanoví jako součet
obratu
a) tohoto společníka dosahovaný mimo společnost a
b) dosahovaného společně všemi společníky společnosti připadajícího na tohoto
společníka; obrat připadající na každého společníka společnosti je stejný, neurčí-li
společenská smlouva jiný poměr.
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§ 106d
Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost
(1) Správce daně zruší registraci plátce, který žádá o zrušení registrace, pokud tento
plátce prokáže, že splňuje podmínky pro zrušení registrace.
(2) Proti rozhodnutí, kterým je zrušena registrace na žádost plátce, nelze uplatnit opravné
prostředky.
(3) Plátce přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým
je mu zrušena registrace.
(4) Plátce, kterému byla na žádost zrušena registrace, se stává identifikovanou osobou
dnem následujícím po dni, kdy přestal být plátcem, pokud
a) nesplňuje podmínky pro zrušení registrace identifikované osoby, nebo
b) v žádosti o zrušení registrace uvedl, že se chce stát identifikovanou osobou.
§ 106e
Zrušení registrace skupiny
(1) Správce daně zruší registraci skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního
roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku
a) skupina podá žádost o zrušení registrace, nebo
b) správce daně zjistí, že žádný z členů skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve
skupině.
(2) Skupina přestává být plátcem dnem zrušení registrace.
(3) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina přestala být
plátcem.
§ 106f
Zánik členství člena skupiny
(1) Správce daně zruší členství člena skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního
roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku
a) skupina podá žádost o vystoupení člena skupiny, nebo
b) správce daně zjistí, že člen skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve skupině.
(2) Žádost o vystoupení člena ze skupiny, který přistoupil do skupiny podle § 95a odst. 4,
může skupina podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy se stal členem skupiny.
(3) Pokud bylo vydáno rozhodnutí o úpadku člena skupiny, zaniká jeho členství dnem,
kdy nastaly účinky tohoto rozhodnutí.
(4) V případě zániku členství zastupujícího člena ve skupině jsou členové skupiny
povinni zvolit nového zastupujícího člena do 15 dnů ode dne zániku jeho členství ve skupině.
Pokud tak neučiní, ustanoví zastupujícího člena správce daně rozhodnutím.
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§ 107
Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední
(1) Správce daně může zrušit registraci identifikované osoby, pokud jí ve 2 bezprostředně
předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 má odkladný účinek.
(3) Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.
(4) Správce daně zruší registraci identifikované osoby ke dni předcházejícímu dni, kdy se
stala plátcem.
§ 107a
Zrušení registrace identifikované osoby na žádost
(1) Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace, pokud splňuje tyto podmínky
a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jí nevznikla
povinnost
1. přiznat daň z přijatých služeb,
2. přiznat daň z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží
soustavami nebo sítěmi,
3. přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem
spotřební daně, nebo
4. podat souhrnné hlášení,
b) v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce
1. nepořídila zboží, s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je
předmětem spotřební daně, jehož celková hodnota bez daně překročila 326 000 Kč, a
2. neučinila rozhodnutí podle § 2a odst. 5, nebo
c) přestala uskutečňovat ekonomické činnosti.
(2) Správce daně zruší registraci identifikované osoby, která žádá o zrušení registrace,
pokud tato identifikovaná osoba prokáže, že splňuje podmínky pro zrušení registrace.
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nelze uplatnit opravné prostředky.
(4) Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem následujícím po dni
oznámení rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.
§ 108
Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň
(1) Přiznat daň jsou povinni
a) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží, poskytnutí služby nebo převod
nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u
kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována,
b) plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského
státu,
c) plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto
plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d a § 10k,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží
zjednodušeným postupem uvnitř území Evropského společenství Evropské unie formou
třístranného obchodu,
plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká
daňová povinnost povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) a § 23 odst. 5,
zahraniční osoba povinná k dani, která poskytuje elektronické služby podle zvláštního
režimu a zvolila si tuzemsko jako stát identifikace,
plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu podle
§ 19 odst. 6,
osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň.
(2) Zaplatit daň jsou povinni

a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu,
u kterého vzniká daňová povinnost povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. a) až
c) a § 23 odst. 6,
b) osoba, u které vzniká daňová povinnost povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1
písm. d) až h),
c) osoba, na jejíž účet je zboží vráceno ze svobodného pásma nebo svobodného skladu zpět
do tuzemska podle § 20.
(3) Osoba povinná přiznat nebo zaplatit daň je daňovým subjektem.
(4) Osoba určená k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce, která přijala úplatu
za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna zaplatit daň na osobní daňový účet
plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tento prodej
uskutečnil. Současně je povinna oznámit správci daně uskutečnění a výši zdanitelného plnění.
Za zaplacení daně odpovídají plátce a tato osoba společně a nerozdílně.
§ 108a
Ručení oprávněného příjemce
(1) Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit
v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu, ručí za nezaplacenou daň
z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu,
ledaže prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj mohou být rozumně požadována, aby
ověřil, že daň bude osobou, která toto zboží pořídila, řádně zaplacena.
(2) Oprávněný příjemce ručí za nezaplacenou daň pouze do výše daně vypočtené ze
základu daně odpovídajícího ceně obvyklé včetně spotřební daně.
(3) Správce daně může oprávněného příjemce vyzvat k prokázání, že přijal veškerá
opatření podle odstavce 1.
(4) Oprávněný příjemce může využít zvláštní způsob zajištění daně; využije-li oprávněný
příjemce této možnosti, hledí se pro účely zvláštního způsobu zajištění daně na
a) oprávněného příjemce jako na příjemce zdanitelného plnění,
b) osobu, která pořídila zboží z jiného členského státu, které podléhá spotřební dani, a která
dodala toto zboží třetí osobě, jako na poskytovatele zdanitelného plnění.
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§ 109
Ručení příjemce zdanitelného plnění
(1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným
plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen „příjemce zdanitelného plnění“), ručí
za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět
měl a mohl, že
a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále
jen „poskytovatel zdanitelného plnění“), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení,
kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je
úplata za toto plnění
a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny25),
b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem
platebních služeb mimo tuzemsko poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
nebo
c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet
poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek
částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení
je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.
(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v
okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.
(4) Příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem
pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, ručí za nezaplacenou daň
z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění není o poskytovateli zdanitelného plnění
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je registrován jako
distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty.
§ 109a
Zvláštní způsob zajištění daně
(1) Pokud příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň
z takového zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada pouze
na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění.
(2) Úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění se hradí jeho správci daně. Současně
s platbou příjemce zdanitelného plnění způsobem zveřejněným správcem daně uvede
a)
b)
c)
d)

identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění,
daň, na kterou je úhrada určena,
identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného
plnění.

Stránka 120 z 518

(3) Pokud je úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění provedena bez uvedení dne
uskutečnění zdanitelného plnění nebo dne přijetí úplaty, má se za to, že takovým dnem je den
přijetí platby správcem daně.
(4) Částka uhrazená za poskytovatele zdanitelného plnění se přijímá a eviduje na jeho
osobním depozitním účtu. Ke dni splatnosti daně se tato částka převede na osobní daňový účet
poskytovatele zdanitelného plnění s datem platby k tomuto dni; dojde-li k úhradě později,
převede se na osobní daňový účet s datem platby evidovaným na osobním depozitním účtu.
(5) Byla-li daň, na kterou je úhrada určena, zcela nebo zčásti uhrazena, použije se částka
převáděná z osobního depozitního účtu nebo její část jako úhrada daně na osobním daňovém
účtu poskytovatele zdanitelného plnění.
____________________
1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze
třetích zemí od daní.
Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty
stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském
státě.
Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z
obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství.
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí
služby.
Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z
přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z
přidané hodnoty.
Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z
přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem.
Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice
2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu.
Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o
společném systému daně z přidané hodnoty.
Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z
přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí
některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla
pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě
vrácení daně, ale v jiném členském státě.
Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z
přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace.
2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.
3) § 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
4a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) § 476 obchodního zákoníku.
6) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) § 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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7c) § 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7d) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7e) Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
8) § 61 a 233 obchodního zákoníku.
9) § 61 a 259 obchodního zákoníku.
10) § 829 a násl. občanského zákoníku.
10a) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
11) 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.
12) § 114 a násl. obchodního zákoníku.
13) § 227 a násl. obchodního zákoníku.
15) § 409 a násl. obchodního zákoníku.
16) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.
19a) Čl. 92, 114 a 201 až 208 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
21) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.
24) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
24a) Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
25) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona
č. 121/2000 Sb.
26) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění
pozdějších předpisů.
26a) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
29) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
30) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
31) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
32) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.
34) § 682 obchodního zákoníku.
35) § 692 obchodního zákoníku.
36) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
39) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
40) § 118 a 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
42) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
43) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
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44) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
44a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.
44b) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
44c) Například vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o
zaměstnání, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb., o
nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.
44d) § 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.
44e) Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální
podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
popřípadě uvedenými v jiném seznamu vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
44f) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových
zkoušek, či další jiný podobný seznam.
44g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
45) Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.
161/1993 Sb. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
46) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
47) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
47a) § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
48) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
48a) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
48b) Čl. 91, 161, 145, 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
49) Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.
49c) § 77 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
50) § 3 odst. 1 zákona o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
53) § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
55) Například vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o
výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních
stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé
republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace
spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v
Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace
Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.
56) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
57) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
59a) 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.
60) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
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60a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
61) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
66) § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku.
66a) Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
70) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
71) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých dalších zákonů.
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K části šesté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství Evropské unie1)
a upravuje
a) podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových
výrobků (dále jen „vybrané výrobky“) spotřebními daněmi,
b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků a způsob značení některých minerálních
olejů.
(2) Spotřebními daněmi jsou
a)
b)
c)
d)
e)

daň z minerálních olejů,
daň z lihu,
daň z piva,
daň z vína a meziproduktů a
daň z tabákových výrobků
(dále jen „daň“).
(3) Správu daní vykonávají orgány Celní správy České republiky.
§2
Daňové území
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) daňovým územím České republiky území České republiky,
b) daňovým územím Evropského společenství Evropské unie území stanovené směrnicí
Rady o obecné úpravě spotřebních daní1a),
c) členským státem členský stát Evropské unie,
d) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,
d)e) třetí zemí země mimo daňové území Evropského společenství Evropské unie,
e)f) třetím územím území uvedené v odstavcích 3 a 4.
(2) Území Monackého knížectví se pro účely tohoto zákona považuje za území
Francouzské republiky, území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) se považuje za
území Spolkové republiky Německo, území ostrova Man se považuje za území Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska, území San Marina se považuje za území Italské
republiky a výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia se považují za území
Kypru.
(2) Pro účely tohoto zákona se
a) území Monackého knížectví považuje za území Francouzské republiky,
b) území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje za území Spolkové
republiky Německo,
c) území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké Británie a
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Severního Irska,
d) území San Marina považuje za území Italské republiky a
e) výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují za území Kypru.
(3) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území, za jejichž zahraniční
vztahy odpovídá členský stát, území Kanárských ostrovů, francouzských zámořských
departementů, Alandských ostrovů a britských Normanských ostrovů.
(4) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území ostrova Helgoland,
území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia a italské vnitrozemské vody
jezera Lugano.
(5) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropského společenství Evropské unie pro
vstup vybraných výrobků na celní území Evropského společenství se použijí obdobně na
vstup vybraných výrobků na celní území Evropského společenství z území uvedených v
odstavci 3.
(6) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropských společenství Evropské unie pro
výstup vybraných výrobků z celního území Evropského společenství se použijí obdobně na
výstup vybraných výrobků z celního území Evropského společenství na území uvedená v
odstavci 3.
§3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) pozbylo platnosti
b) dovozem vstup vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství Evropské
unie, pokud tyto vybrané výrobky nejsou při vstupu na daňové území Evropského
společenství Evropské unie propuštěny do režimu s podmíněným osvobozením od cla, a
také propuštění těchto vybraných výrobků z režimu s podmíněným osvobozením od cla,
c) režimem s podmíněným osvobozením od cla kterýkoliv ze zvláštních režimů stanovených
v nařízení Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství, v souvislosti s celním
dohledem, jemuž podléhají vybrané výrobky, které nejsou zbožím Evropského
společenství3b, při vstupu na celní území Evropského společenství, dočasné uskladnění,
svobodná celní pásma nebo svobodné celní sklady, jakož i kterýkoliv z režimů uvedených
v nařízení Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství3c),
d) vývozem propuštění vybraných výrobků do režimu vývozu4) nebo do režimu pasivního
zušlechťovacího styku5) a výstup z daňového území Evropského společenství Evropské
unie,
e) podmíněným osvobozením od daně odklad povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit daň do
dne uvedení vybraných výrobků, na něž se nevztahuje režim s podmíněným osvobozením
od cla, do volného daňového oběhu,
f) osvobozením od daně uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, aniž
vznikne povinnost přiznat, vyměřit a zaplatit daň,
g) daňovým skladem prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, ve
kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané
výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, pokud tento zákon nestanoví
jinak (§ 59, 78, 89 a 99), přičemž hranice takového místa nesmějí být přerušeny
s výjimkou případu, kdy tímto místem prochází veřejná komunikace; správce daně může
stanovit, že určité objekty a plochy tohoto místa nejsou jeho součástí,
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h) provozovatelem daňového skladu právnická nebo fyzická osoba, které bylo uděleno
povolení k provozování daňového skladu; provozovatel daňového skladu je daňovým
subjektem,
i) oprávněným příjemcem právnická nebo fyzická osoba, která není provozovatelem
daňového skladu v místě, kde v rámci podnikatelské činnosti6) na základě povolení
jednorázově nebo opakovaně přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného
osvobození od daně dopravované z jiného členského státu; oprávněný příjemce nesmí
vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat;
oprávněný příjemce je daňovým subjektem,
j) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen „uživatel“) právnická
nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, případně podle § 53 prodává dalšímu uživateli,
vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových subjektů bez
povinnosti se registrovat,
k) oprávněným odesílatelem právnická nebo fyzická osoba, která dopravuje vybrané
výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu do daňového skladu,
oprávněnému příjemci v jiném členském státě, do místa vývozu v jiném členském státě
nebo příjemci v jiném členském státě podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních
daní6a), tato osoba musí být na daňovém území České republiky provozovatelem
daňového skladu podle § 3 písm. h),
l) uvedením do volného daňového oběhu
1. každé, i protiprávní, vyjmutí vybraných výrobků z režimu podmíněného osvobození
od daně,
2. každá, i protiprávní, výroba vybraných výrobků mimo režim podmíněného
osvobození od daně,
3. každý, i protiprávní, dovoz vybraných výrobků mimo režim podmíněného
osvobození od daně,
4. každé skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, že se
jedná o výrobky zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně
bez daně,
m) daňovou povinností výše daně připadající na vyrobené nebo dovezené vybrané výrobky,
u kterých vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9; u vybraných výrobků
osvobozených od daně se daňovou povinností rozumí výše daně, u které by vznikla
povinnost daň přiznat a zaplatit, kdyby tyto vybrané výrobky nebyly od daně
osvobozeny,
n) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění
nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických
oblastech, v platném znění,
o) kódem nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady
o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu8), ve znění platném k 1.
lednu 2002,
p) místem pobytu fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu státního občana České
republiky nebo adresa místa pobytu cizince; v případě, že fyzická tato osoba nemá místo
pobytu na území České republiky, je povinna oznámit správci daně adresu pro
doručování,
q) množstvím vybraného výrobku v jednotkách jiných než počet kusů množství
vybraného výrobku vyjádřené v měřicích jednotkách9) uvedených v § 47, 69, 84 nebo 95
a měřených způsobem podle zvláštního právního předpisu10),

Stránka 127 z 518

r)

pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi
na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího kritéria
udržitelnosti biopaliv podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen „kritéria udržitelnosti
biopaliv“) nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivých paliv vyrobený
z nepotravinových částí biomasy nebo z biologického odpadu a splňujících kriteria
udržitelnosti biopaliv; tyto projekty musí být schváleny Ministerstvem životního prostředí
a Ministerstvem financí,
s) ztrátou nebo znehodnocením v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a neodvratitelné
události nepředvídatelnou ztrátou nebo znehodnocením takové znehodnocení, úplné
zničení nebo nenahraditelná ztráta vybraných výrobků, kdy v důsledku prokazatelně
nepředvídatelné a neodvratitelné události nemohou být tyto vybrané výrobky předmětem
daně podle tohoto zákona,
t) daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků právnická nebo fyzická osoba se
sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, která na základě
povolení vydaného správcem daně zastupuje fyzickou nebo právnickou osobu, která
zasílá právnické nebo fyzické osobě, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou
hospodářskou činnost, na daňové území České republiky z jiného členského státu
vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v tomto členském státě; daňovým
zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze osoba, která není totožná s
fyzickou osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány; daňový zástupce pro zasílání
vybraných výrobků vykonává tuto činnost podle podmínek stanovených v § 33 a 33a,
u)t) výrobou proces, při kterém
1. vybraný výrobek vznikne,
2. z vybraného výrobku, který je předmětem daně, vznikne vybraný výrobek, který je
jiným předmětem daně, s výjimkou činností podle § 45 odst. 12,
3. z minerálního oleje, který je uvedený pod jedním kódem nomenklatury, vznikne
minerální olej, který je uveden pod jiným kódem nomenklatury, s výjimkou činností podle § 45
odst. 12
,
v)u)bankovní zárukou podle tohoto zákona se rozumí záruka vydaná bankou nebo spořitelním
a úvěrním družstvem.
u) společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a
společně uhrazují náklady na své potřeby.
§4
Plátce daně
(1) Plátcem je právnická nebo fyzická osoba,
a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným
odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s
uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu (§ 9 odst. 1), nebo v
souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu
podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)],
b) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit
1. při dovozu (§ 9 odst. 2),
2. v případě použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, než na
které se osvobození od daně vztahuje [§ 9 odst. 3 písm. b)],
3. v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než
na které se vrácení daně vztahuje [§ 9 odst. 3 písm. c)],
4. v případě ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků [§ 9 odst. 3 písm. d)],

Stránka 128 z 518

c) která uplatňuje nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 15, 15a, 55
až 57 a 56a),
d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně, při níž došlo k porušení tohoto režimu (§ 9 odst. 3 písm. f) a § 28);
za daň společně a nerozdílně odpovídá také právnická nebo fyzická osoba, která se na
porušení tohoto režimu podílela, pokud si byla tohoto porušení vědoma nebo pokud lze
důvodně předpokládat, že si ho vědoma být měla,
e) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí vybraných výrobků uvedených
do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání nebo určených
k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků
určených pro účely podnikání [§ 9 odst. 3 písm. g)],
f) která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané
výrobky pro osobní spotřebu, nebo uvádí do volného daňového oběhu vybrané výrobky,
aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob
jejich nabytí oprávněně bez daně; za daň společně a nerozdílně odpovídá také právnická
nebo fyzická osoba, která se na uvedeném skladování nebo dopravě podílela,
g) které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přechodu nebo převodu pozbytí
vlastnického práva k nezdaněným vybraným výrobkům a podobně (§ 9 odst. 4), nebo
h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na
daňové území České republiky [§ 9 odst. 3 písm. i) a § 33 odst. 3]; pokud právnická nebo
fyzická osoba uvedená v § 33 odst. 2 neustanoví daňového zástupce nebo pokud
ustanovený daňový zástupce neplní povinnosti v § 33 odst. 6, stává se plátcem daně
příjemce (§ 33 odst. 1).
(2) Osoba s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. b) bodech 1 a 3 a písm. f) a
v § 14 odst. 2 a 3 je povinna se registrovat jako plátce nejpozději do dne vzniku první
povinnosti daň přiznat a zaplatit. Osoba uplatňující nárok na vrácení daně je povinna se
registrovat nejpozději do dne, kdy poprvé uplatní nárok na vrácení daně, není-li již jako plátce
daně registrována. Plátce je povinen se registrovat ke každé dani samostatně.
(3) V případě uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu odpovídá
společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně uvedeného v odstavci 1 písm. a) také
právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového
oběhu uvedeny. V případě, že uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu bylo
neoprávněné, odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která
se na tomto neoprávněném uvedení do volného daňového oběhu podílela.
(4) V případě dovozu odpovídá společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně
uvedeného v odstavci 1 písm. b) bodě 1 také právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem
byly vybrané výrobky dovezeny. V případě, že dovoz vybraných výrobků byl neoprávněný,
odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto
dovozu podílela.
(5) Pro účely odstavce 1 písm. f) se za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu
považuje množství, které nepřesahuje u
a) minerálních olejů, s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových
nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, množství dopravované v běžných nádržích
(§ 63 odst. 2) zvýšené o 20 l,
b) zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5
tlakových nádob,
c) lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis
lihovin 10 l konečných výrobků,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

piva 110 l,
meziproduktů 20 l,
vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l,
cigaret 800 kusů,
cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,
ostatních doutníků 200 kusů,
tabáku ke kouření 1 kg.

(6) Pro posouzení, zda se v případě podle odstavce 1 písm. f) jedná o vybrané výrobky
pro osobní spotřebu nebo pro účely podnikání, se použije ustanovení odstavce 5. Zároveň se
pro tyto účely použije ustanovení § 32 odst. 2, 4 a 5 obdobně.
(7) Bližší vymezení plátců daně upravuje pro daň z minerálních olejů § 44, pro daň z lihu
§ 66, pro daň z piva § 80, pro daň z vína a meziproduktů § 92 a pro tabákové výrobky § 100c.
§5
Prokázání zdanění vybraných výrobků
(1) Na daňovém území České republiky se prokazuje zdanění vybraných výrobků
uvedených do volného daňového oběhu daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji či
dokladem o dopravě vybraných výrobků do volného daňového oběhu již uvedených, pokud
tento zákon nestanoví jinak (§ 6). Zdanění vybraných výrobků do volného daňového oběhu již
uvedených se prokazuje pouze tehdy, nejedná-li se o vybrané výrobky pro osobní spotřebu (§
4 odst. 6, § 32 odst. 2, 4 a 5).
(2) Daňový doklad podle odstavce 1, který je plátce povinen při uvedení vybraných
výrobků do volného daňového oběhu bezodkladně vydat nabyvateli, popřípadě osobě, která
pro nabyvatele nebo kupujícího výrobky podle odstavce 1 přechodně nabývá, musí obsahovat
tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce
právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové
identifikační číslo plátce, je-li plátce fyzickou osobou,
b) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo nabyvatele, je-li nabyvatel
právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové
identifikační číslo nabyvatele, bylo-li přiděleno, je-li nabyvatel fyzickou osobou,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, nabyvatele,
c) množství vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, u nichž vznikla
povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní označení,
d) výši spotřební daně celkem,
e) datum vystavení daňového dokladu,
f) číslo daňového dokladu.
(3) Doklad o prodeji podle odstavce 1, který je prodávající povinen při prodeji vybraných
výrobků bezodkladně vydat, musí obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li
prodávající právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo
pobytu a daňové identifikační číslo prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající
fyzickou osobou,
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b) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující
právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové
identifikační číslo kupujícího, bylo-li přiděleno, je-li kupující fyzickou osobou,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, kupujícího,
c) množství prodaných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, u nichž
vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní označení,
d) výši spotřební daně celkem,
e) datum vystavení dokladu o prodeji,
f) číslo dokladu o prodeji.
(4) Doklad o dopravě podle odstavce 1 vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která
vybrané výrobky již uvedené do volného daňového oběhu vydá pro dopravu, přičemž nejsou
splněny podmínky, na jejichž základě je stanovena povinnost vydat daňový doklad podle
odstavce 2 nebo doklad o prodeji podle odstavce 3. Doklad o dopravě musí obsahovat tyto
údaje:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo odesilatele, je-li odesilatel
právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové
identifikační číslo odesilatele, bylo-li přiděleno, je-li odesilatel fyzickou osobou,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, odesilatele,
b) adresu místa určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení,
c) množství dopravovaných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, u
nichž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní
označení,
d) výši spotřební daně celkem,
e) datum vystavení dokladu o dopravě,
f) číslo dokladu o dopravě.
(5) Zdanění vybraných výrobků při dovozu se prokazuje rozhodnutím o propuštění
vybraných výrobků do režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího
styku v systému navracení nebo jiným rozhodnutím správce daně o vyměření daně.
(6) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu lze dopravovat pouze
s daňovým dokladem, s dokladem o prodeji, s dokladem o dopravě nebo s rozhodnutím podle
odstavce 5.
(7) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě, které
jsou zasílány právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území
České republiky (§ 33), která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou
činnost, lze dopravovat pouze s dokladem, který potvrzuje, že tyto výrobky byly zdaněny
v členském státě, ze kterého byly zaslány.
§6
Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) Oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně se prokazuje zvláštním
povolením podle § 13 tohoto zákona, bylo-li vydáno, a dokladem o osvobození vybraných
výrobků od daně. Toto ustanovení se nevztahuje na právnické nebo fyzické osoby uvedené v
§ 53 odst. 9 a 10.
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(2) Doklad o osvobození od daně podle odstavce 1, který je plátce, popřípadě uživatel
povinen bezodkladně vydat při vydání vybraných výrobků osvobozených od daně, musí
obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo odesílajícího plátce,
popřípadě uživatele, je-li plátce, popřípadě uživatel právnickou osobou, jméno a příjmení,
popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo odesílajícího plátce,
popřípadě uživatele, je-li plátce, popřípadě uživatel fyzickou osobou,
b) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo přijímajícího uživatele, je-li
uživatel právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a
daňové identifikační číslo přijímajícího uživatele, bylo-li přiděleno, je-li uživatel
fyzickou osobou,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
odesílajícího plátce, popřípadě uživatele,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, přijímajícího uživatele,
c) množství vybraných výrobků osvobozených od daně, u nichž vznikla daňová povinnost, a
jejich název, popřípadě obchodní označení,
d) prohlášení, že v ceně vybraných výrobků není obsažena daň,
e) místo odeslání,
f) místo přijetí,
g) datum vystavení dokladu o osvobození od daně,
h) číslo dokladu o osvobození od daně.
(3) Oprávněné nabytí dovezených vybraných výrobků osvobozených od daně se
prokazuje zvláštním povolením podle § 13, byla-li povinnost jej vystavit, a zároveň
rozhodnutím o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu nebo do režimu
aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo jiným rozhodnutím správce daně o
vyměření daně.
(4) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze dopravovat pouze s dokladem o
osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 50).
(5) Pro prokázání oprávněnosti nabytí minerálních olejů, lihu a vybraných výrobků
obsahujících líh platí rovněž ustanovení § 52 a 75 tohoto zákona.
§7
Předmět daně
(1) pozbyl platnosti
(2) Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropského společenství
vyrobené nebo na daňové území Evropského společenství dovezené.
(3) Bližší vymezení předmětu daně upravuje u daně z minerálních olejů § 45, daně z lihu
§ 67, daně z piva § 81, daně z vína a z meziproduktů § 93 a daně z tabákových výrobků § 101.
§8
Vznik daňové povinnosti
(1) pozbyl platnosti
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(2) Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území
Evropského společenství nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského
společenství.
§7
Předmět daně
Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropské unie vyrobené
nebo na daňové území Evropské unie dovezené.
§8
Vznik daňové povinnosti
Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské
unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie.
§9
Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
(1) Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká okamžikem uvedení
vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. To se
netýká odpadních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. d).
(2) Při dovozu vybraných výrobků vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem vzniku
celního dluhu, pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození
od daně. Nepodléhají-li vybrané výrobky clu, má se pro účely tohoto zákona za to, že celní
dluh vznikl, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vznik, které stanoví zvláštní právní
předpis.13) Při dovozu vybraných výrobků, které byly uvedeny do režimu podmíněného
osvobození od daně, vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle odstavce 1.
(3) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také
a) u vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně
okamžikem jejich ztráty nebo znehodnocení, pokud se nejedná o ztrátu nebo
znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s) s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo
znehodnocení,
b) u vybraných výrobků osvobozených od daně okamžikem jejich použití pro jiné účely, než
na které se osvobození od daně vztahuje,
c) u vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, okamžikem jejich použití pro jiné účely,
než na které se vrácení daně vztahuje,
d) dnem zúčtování ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků, nejpozději však do
jednoho měsíce po zjištění ztráty nebo znehodnocení, pokud se nejedná o ztrátu nebo
znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s) s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo
znehodnocení; do ztrát a znehodnocení se nezahrnují ztráty a znehodnocení ve výši
technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrát při skladování,
e) dnem nabytí vybraných výrobků nebo dnem jejich prodeje plátci uvedenými v § 4 odst. 1
písm. f) nebo dnem zjištění, že plátce vybrané výrobky po nějakou dobu držel, nebo že je
drží, a to tím dnem, který nastal dříve,
f) okamžikem porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy
vybraných výrobků v tomto režimu (§ 28),
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g) dnem přijetí vybraných výrobků, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném
členském státě a které jsou určeny pro účely podnikání na daňovém území České
republiky nebo k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu na daňovém území České
republiky nebo dnem ukončení dopravy na daňovém území České republiky, pokud tyto
výrobky byly přijaty plátcem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) v jiném členském státě a
jsou dopravovány na daňové území České republiky,
h) dnem zániku nebo odejmutí povolení pro provozování daňového skladu nebo zvláštního
povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; to se
nevztahuje na vybrané výrobky, které se mohou užívat bez zvláštního povolení podle §
13 odst. 21 nebo na vybrané výrobky, pro které zvláštní povolení zaniklo podle § 13 odst.
22 písm. d) a které jsou dnem zániku zvláštního povolení uvedeny do režimu
podmíněného osvobození od daně,
i) dnem přijetí vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném
členském státě, které byly zaslány právnické nebo fyzické osobě, která nepodniká ani
nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, na daňové území České republiky
(§ 33), nebo
j) dnem použití vybraných výrobků pro vlastní spotřebu.
(4) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem přechodu nebo převodu
vlastnického práva k nezdaněným vybraným výrobkům, které se nacházejí mimo režim
podmíněného osvobození od daně a tvoří obchodní majetek,14) při nájmu podniku nebo jeho
části,15) při prodeji podniku16) nebo jeho vložení jako vklad do obchodní společnosti nebo
družstva.17)
4) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem pozbytí nebo dnem
propachtování obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační
složku, ke kterým náleží nezdaněné vybrané výrobky nacházející se mimo režim
podmíněného osvobození od daně.
(5) Další skutečnosti zakládající povinnost daň přiznat a zaplatit jsou stanoveny pro daň
z minerálních olejů v § 46, pro daň z lihu v § 68, pro daň z piva v § 83, pro daň z vína a
meziproduktů v § 94 a pro tabákové výrobky v § 101a.
§ 10
Sazby a výpočet daně
(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně stanovené pro příslušný
vybraný výrobek.
(2) Výpočet daně pro pivo je stanoven v § 85 odst. 3 a pro tabákové výrobky v § 104.
§ 11
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozeny vybrané výrobky
a) dovezené, pokud se na ně vztahuje osvobození příležitostného dovozu zboží v osobních
zavazadlech cestujícího, člena posádky letadla nebo dovozu pohonných hmot cestujícím
podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty31a), anebo osvobození od cla, s
výjimkou vybraných výrobků, které se po vývozu vracejí zpět na daňové území České
republiky a jsou propuštěny do volného oběhu,
b) nakoupené bez daně za stavu ohrožení státu a válečného stavu, pokud tak nařídí vláda
podle § 137,
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c) pozbylo platnosti
d) dovezené nebo dopravené z území jiného členského státu nebo z místa dovozu na
daňovém území České republiky na daňové území České republiky pro ozbrojené síly
členských států Organizace Severoatlantické smlouvy států, které jsou členy
Organizace Severoatlantické smlouvy, s výjimkou ozbrojených sil České republiky pro
použití těchto výrobků těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je
doprovázejícími nebo k zásobování jejich jídelen, tyto výrobky mohou být dopravovány z
jiného členského státu pouze s osvědčením o osvobození od spotřební daně vyhotoveným
podle vzoru a způsobem uvedeným v příslušném předpisu Evropského společenství
Evropské unie,17a)
e) dopravené z území jiného členského státu osobám uvedeným v § 15 odst. 1; tyto výrobky
mohou být dopravovány z jiného členského státu pouze s doklady podle § 27 nebo 27c a
s osvědčením o osvobození od spotřební daně vyhotoveným podle vzoru a způsobem
uvedeným v příslušném předpisu Evropského společenství Evropské unie,17a)
f) dovezené ze třetích zemí, pokud jsou tyto vybrané výrobky v rámci omezení a za
podmínek stanovených mezinárodními smlouvami s těmito zeměmi osvobozeny od daně
z přidané hodnoty,
g) dovezené mezinárodními organizacemi nebo jejich členy, pokud jsou tyto vybrané
výrobky v rámci omezení a za podmínek stanovených mezinárodními úmluvami
zakládajícími tyto organizace, popřípadě dohodami o umístění jejich sídla, osvobozeny
od daně z přidané hodnoty.
(2) Pokud právnická nebo fyzická osoba nakoupila zdaněné vybrané výrobky a použila
je pro účely, na které se vztahuje osvobození od daně, pohlíží se pro účely tohoto zákona na
tyto vybrané výrobky, jako by byly pořízeny za ceny bez daně.
(3) Pro přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle odstavce 1
se nevyžaduje zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně (§ 13).
(4) Další skutečnosti zakládající nárok na osvobození vybraných výrobků od daně jsou
stanoveny pro daň z minerálních olejů v § 49, pro daň z lihu v § 71 a 72, pro daň z piva v §
86, pro daň z vína a meziproduktů v § 97 a pro daň z tabákových výrobků v § 105.
§ 12
Uplatnění nároku na osvobození od daně
(1) Nárok na osvobození vybraného výrobku od daně, včetně odkazu na příslušné
ustanovení tohoto zákona, podle něhož je nárok uplatňován, je uživatel povinen uplatnit
písemně u plátce nebo uživatele, a to nejpozději před jejich vydáním, jinak nárok na vydání
vybraných výrobků bez daně nevznikne. To se netýká uživatelů uvedených v § 53 odst. 9 a
10.
(2) Jedná-li se o dovoz vybraných výrobků, uplatňuje nárok na osvobození vybraného
výrobku od daně uživatel, který musí být současně i deklarantem, a to při podání celního
prohlášení, jímž navrhuje propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu nebo do
režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení. Je-li stanovena povinnost podat
celní prohlášení v písemné formě, uplatňuje se nárok na osvobození od daně rovněž písemně.
(3) Nárok na vydání vybraného výrobku za ceny bez daně uživatel prokazuje
předložením zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně, které mu bylo vydáno podle § 13, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 11 odst. 3, § 32,
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§ 53 odst. 4 až 11, § 73 odst. 2, § 87, § 98 a 105a); neučiní-li tak, má se za to, že nárok na
osvobození vybraných výrobků od daně nebyl uplatněn.
(4) Stanoví-li tento zákon jako podmínku pro vydání vybraného výrobku za cenu bez
daně předložení zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených
od daně, je plátce nebo uživatel oprávněn vydat vybraný výrobek pouze uživateli, který
takové zvláštní povolení předloží k nahlédnutí.
(5) Uživatel je povinen bezodkladně umístit přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně
v místě, které je uvedeno ve zvláštním povolení.
§ 13
Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) S výjimkou případů podle § 11 odst. 3, § 32, § 53 odst. 4 až 11, § 73 odst. 2, § 87, §
98 a 105a lze vybrané výrobky přijímat a užívat pouze na základě zvláštního povolení na
přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen „zvláštní povolení")
vydaného správcem daně, a to na základě návrhu.
(2) V návrhu na vydání zvláštního povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo
pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a datum narození navrhovatele, jeli navrhovatel fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo
nebo datum narození navrhovatele,
b) popis místa uskladnění vybraných výrobků osvobozených od daně a popis způsobu jejich
zabezpečení před neoprávněným použitím,
c) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků,
d) účel použití a předpokládané množství roční spotřeby vybraných výrobků,
e) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, bylo-li
přiděleno, je-li dodavatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní
firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou
osobou, a místo vydání vybraných výrobků,
e) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo
vydání vybraných výrobků,
f) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání
vybraných výrobků,
g) čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními
předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
h) pozbylo platnosti,
i) očekávaný původ přijímaných vybraných výrobků, zda pocházejí z České republiky,
členských zemí nebo třetích zemí, a místo odeslání,
j) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že navrhovatel nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován
nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky,
k) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované
porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda
navrhovateli, jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena
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l)

pokuta za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li
navrhovatel právnickou osobou,
evidenční číslo uživatele, pokud již bylo správcem daně navrhovateli přiděleno.

(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena, kdyby nebyl
osvobozen.
(4) Správce daně si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence
Rejstříku trestů týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem právnická osoba, vyžádá si
zároveň výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
statutárních orgánů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu
fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu
podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem,
jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala
nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České
republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce
v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České
republice, vyžádá si správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(6) Správce daně rozhodne o vydání zvláštního povolení pouze navrhovateli, který není
v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20). Má-li
navrhovatel v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky nebo orgánů Celní
správy České republiky evidován nedoplatek, vydá správce daně povolení pouze tehdy, je-li
povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky. V opačném případě
návrh zamítne.
(7) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů se pro účely tohoto zákona
považuje takové jejich porušení, za které byla uložena pokuta, úrok z prodlení nebo penále ve
výši 250 000 Kč a vyšší; opakovaným porušením celních nebo daňových předpisů je jejich
porušení, k němuž došlo více než pětkrát během 2 let předcházejících dni podání návrhu.
(8) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné
pro správu daní.
(9) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil
a doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném
uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh odloží.
(10) Správce daně ve zvláštním povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2 písm. a), b),
c), d), e) a h).
(11) Správce daně může ve zvláštním povolení stanovit další podmínky zabezpečení
vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(12) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání zvláštního povolení do 60 kalendářních
dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní;
nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit
nejblíže nadřízený správce daně. Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní,
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popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu
uvědomit.
(13) Rozhodnutí o vydání zvláštního povolení vyhotoví správce daně ve třech
stejnopisech, z nichž jedno je určeno uživateli, druhé dodavateli vybraných výrobků a třetí
správci daně příslušnému dodavateli vybraných výrobků.
(14) Správce daně v souvislosti s vydáním prvního zvláštního povolení přidělí uživateli
evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(15) V rozhodnutí o zvláštním povolení stanoví správce daně dobu jeho platnosti, která
počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Zvláštní povolení platí nejméně do konce
kalendářního roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, a nejdéle do konce
třetího kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno,
pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 73).
(16) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání zvláštního povolení vyhovuje, se
neodůvodňuje.
(17) O vydání nového zvláštního povolení je uživatel povinen požádat nejpozději tři
kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího zvláštního povolení, pokud
hodlá nepřerušeně přijímat vybrané výrobky osvobozené od daně.
(18) Uživatel je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů podle odstavce 2
písm. a) nebo b) do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku a změnu údajů podle odstavce 2
písm. c), d), e) nebo h) je uživatel povinen oznámit předem.
(19) Dojde-li ke změně
a)
b)
c)
d)

sídla nebo místa pobytu uživatele,
předpokládaného množství roční spotřeby vybraných výrobků,
sídla nebo místa pobytu dodavatele vybraných výrobků, nebo
místa vydání vybraných výrobků,

správce daně vydá rozhodnutí o změně původního zvláštního povolení.
(20) Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených ve zvláštním povolení,
správce daně rozhodne o vydání nového zvláštního povolení a o odejmutí zvláštního povolení
předchozího. Zanikne-li původní zvláštní povolení uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, v
případném rozhodnutí o vydání nového zvláštního povolení správce daně rozhodne o
odejmutí původního zvláštního povolení.
(21) Pokud zvláštní povolení zaniklo uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, a uživatel
nepožádal o vydání nového zvláštního povolení podle odstavce 17 a pokud tento uživatel ještě
skladuje vybrané výrobky získané na základě tohoto zaniklého zvláštního povolení, může je
užívat i po zániku platnosti tohoto povolení až do vyčerpání zásob za podmínky, že
a) provede za přítomnosti úřední osoby správce daně nejpozději do 5 kalendářních dní poté,
co zvláštní povolení zaniklo, inventuru uvedených vybraných výrobků a její výsledek
oznámí nejpozději následující pracovní den správci daně příslušnému místu, ve kterém
jsou tyto vybrané výrobky osvobozené od daně na základě zaniklého zvláštního povolení
umístěny,
b) uvedené vybrané výrobky budou užívány pouze pro účely a za podmínek, které byly
uvedeny v zaniklém zvláštním povolení, na jehož základě byly uživatelem odebrány.
(22) Zvláštní povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
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b) zánikem právnické osoby, je-li uživatel právnickou osobou,
c) úmrtím smrtí uživatele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení uživatele
za mrtvého,
d) dnem, kdy pro prostorově ohraničené místo [§ 3 písm. g)], ve kterém jsou umístěny
vybrané výrobky osvobozené od daně na základě zvláštního povolení, nabude právní
moci rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu podle § 20,
e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek uživatele,
nebo
f) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(23) Správce daně odejme zvláštní povolení, jestliže
a) vybraný výrobek byl použit na jiné účely, než které byly ve zvláštním povolení uvedeny,
a uživatel z tohoto vybraného výrobku nezaplatil daň,
b) uživatel neplní podmínky stanovené zvláštním povolením nebo porušuje závažným
způsobem povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a
způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v souvislosti se skutečnostmi
vyplývajícími z povolení nebo nevede evidenci podle tohoto zákona (§ 40),
c) pominuly důvody nebo se změnily podmínky, na jejichž základě bylo zvláštní povolení
vydáno, a uživatel nepožádal o jeho změnu,
d) po dobu 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vydání zvláštního povolení nebyl
uskutečněn nákup vybraných výrobků osvobozených od daně podle tohoto zvláštního
povolení, nebo
e) uživatel o to požádá.
(24) Zanikne-li zvláštní povolení nebo je-li zvláštní povolení odejmuto, uživatel provede

za přítomnosti úřední osoby správce daně nejpozději do 5 kalendářních dní inventuru zásob
vybraných výrobků a nejpozději následující pracovní den po provedení inventury předloží
daňové přiznání a zaplatí daň, pokud se nejedná o případ podle odstavce 21. V případě, že
dojde k zániku zvláštního povolení podle odstavce 22 písm. c), provede ve stejné lhůtě
inventuru osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona; není-li
inventura ve stanovené lhůtě osobou oprávněnou pokračovat v živnosti podle živnostenského
zákona provedena, provede ji správce daně. Inventura nemusí být provedena, zaniklo-li
zvláštní povolení uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo bylo-li podle odstavce 20
odejmuto, pokud bylo téže osobě z těchto důvodů vydáno zvláštní povolení nové.
(25) Další podmínky týkající se zvláštního povolení upravuje § 53 pro minerální oleje,
§ 73 pro líh, § 87 pro pivo, § 98 pro víno a meziprodukty a § 105a pro tabákové výrobky.
§ 14
Vracení daně plátci
(1) U zdaněných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu vzniká
plátci nárok na vrácení daně dnem
a) jejich propuštění do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku,
prokáže-li plátce výstup vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství
Evropské unie,
b) jejich opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně; daň může být
vrácena jenom provozovateli daňového skladu, jenž je uvedl do volného daňového oběhu
a jemuž byly tyto vybrané výrobky vráceny jako nepřevzaté kupujícím nebo z důvodu
vypořádání nároků z vad vybraných výrobků; daň může být vrácena pouze v případě, že
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provozovatel daňového skladu úplatu za tyto vybrané výrobky neobdržel nebo pokud tuto
úplatu kupujícímu vrátil.
(2) Plátci, který dopraví vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky do jiného členského státu pro účely podnikání nebo pro
plnění úkolů veřejnoprávního subjektu, vzniká nárok na vrácení daně za podmínek, že
a) před odesláním vybraných výrobků správci daně oznámí, že uplatní nárok na vrácení
daně; s tímto oznámením předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které budou
dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena,
b) vybrané výrobky jsou dopravovány se zjednodušeným průvodním dokladem (§ 30),
c) předloží navrácené vyhotovení zjednodušeného průvodního dokladu řádně potvrzené
příjemcem,
d) předloží doklad o
1. zaplacení daně v členském státě určení,
2. zaplacení daně v členském státě, ve kterém došlo ke ztrátě během dopravy nebo ve
kterém byla ztráta během dopravy zjištěna, pokud se nejedná o ztrátu nebo
znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s) s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo
znehodnocení nebo
3. skutečnosti, že vybraný výrobek není v členském statě určení předmětem daně nebo
že je od daně osvobozen, vydaný příslušnými orgány členského státu určení,
e) u zdaněných vybraných výrobků, které podléhají značení podle tohoto zákona a byly
uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky, předloží
potvrzení od správce daně jiného členského státu, že značení podle tohoto zákona byla
zničena nebo odstraněna.
Nárok na vrácení daně vzniká dnem splnění poslední podmínky ze všech podmínek
uvedených v písmenech a) až e).
(3) Plátci, který předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena na
daňovém území České republiky a tyto výrobky byly zaslány fyzické osobě do jiného
členského státu (§ 33), a doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla přiznána v tomto
jiném členském státě, vzniká nárok na vrácení daně dnem předložení těchto dokladů. V
případě ztráty během dopravy, s výjimkou ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),
s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, musí být nárok na vrácení daně
doložen také dokladem o tom, že daň byla zaplacena v členském státě, ve kterém ke ztrátě
došlo nebo ve kterém byla ztráta zjištěna.
(4) U zdaněných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu vzniká
oprávněným příjemcům nebo výrobcům, kteří nejsou provozovateli daňového skladu, pokud
vybrané výrobky vlastní, nárok na vrácení daně, dojde-li ke ztrátě nebo znehodnocení ve
smyslu § 3 písm. s) k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení.
(5) Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit v daňovém přiznání (§ 18).
(6) Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit pouze do výše skutečně zaplacené daně
vypočtené sazbou daně platnou v den dovozu nebo v den uvedení vybraného výrobku do
volného daňového oběhu.
(7) Přesahuje-li ve zdaňovacím období částka nároku na vrácení daně částku daňové
povinnosti, postupuje se při vypořádání rozdílu mezi těmito částkami obdobně jako při
vypořádání daňového přeplatku.
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(8) Pokud plátce daně neuplatní nárok na vrácení daně, pohlíží se při dalším uvedení
vybraných výrobků do volného daňového oběhu na tyto výrobky tak, jako kdyby byl tento
nárok uplatněn a přiznán.
(9) Nárok na vrácení daně upravuje rovněž § 28 odst. 10 tohoto zákona pro případy
porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 54 a 56a pro případy
týkající se vrácení daně z minerálních olejů a § 78 odst. 6 pro případy týkající se vracení daně
z lihu.
(10) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na osoby, kterým byla vrácena daň
z vybraných výrobků podle § 15 nebo 15a, pokud uvedené osoby tyto vybrané výrobky
vyvezly nebo dopravily nebo zaslaly do jiného členského státu.
§ 15
Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
(1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle smluv, které jsou
součástí českého právního řádu22), (dále jen „osoba požívající výsad a imunit") rozumí:
a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky (dále jen „konzulární úřad"), akreditované pro
Českou republiku jako orgány cizích států,
b) zvláštní mise,
c) zastupitelství mezinárodní organizace,
d) orgány Evropských společenství Evropské unie,
e) člen diplomatické mise23) nebo konzulárního úřadu24) se sídlem na daňovém území České
republiky, s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služebné osoby, který je
akreditován pro Českou republiku a nemá místo pobytu na daňovém území České
republiky,
f) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu na daňovém
území České republiky a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen
k výkonu svých úředních funkcí na daňovém území České republiky, a státní příslušník
cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který
nemá místo pobytu na daňovém území České republiky,
g) rodinný příslušník člen rodiny osoby uvedené v písmenu e) nebo f), pokud s ní žije ve
společné společně hospodařící domácnosti na daňovém území České republiky, dosáhl
věku 15 let, není státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem
zahraničních věcí.
(2) Zaplacená daň se vrací
a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo na daňovém území České republiky,
a jejímu členu uvedenému v odstavci 1 písm. e), včetně jeho rodinných příslušníků členů
jeho rodiny podle odstavce 1 písm. g) na základě principu vzájemnosti, maximálně v
rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu,
b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo na daňovém území České republiky,
ale její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, maximálně do
výše 2 000 000 Kč za kalendářní rok, členu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu
uvedenému v odstavci 1 písm. e) maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok a jeho
rodinným příslušníkům členům jeho rodiny podle odstavce 1 písm. g) maximálně do
výše 50 000 Kč za kalendářní rok,
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c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro Českou republiku, ale má
sídlo mimo daňové území České republiky, maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní
rok,
d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), která je akreditována pro Českou republiku, ale má
místo pobytu mimo daňové území České republiky, maximálně do výše 10 000 Kč za
kalendářní rok,
e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní
rok, pokud mezinárodní smlouva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví
jinak,
f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) bez omezení,
g) osobě uvedené v odstavci 1 písm. f), včetně jejích rodinných příslušníků členů její
rodiny podle odstavce 1 písm. g), maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok,
pokud mezinárodní smlouva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.
(3) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavci 2 se započítává i výše daně
připadající na vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo e)
dopravené z jiného členského státu nebo dovezené osobám požívajícím výsad a imunit
uplatňujícím nárok na vrácení daně ve stejném zdaňovacím období, kterého se uplatňovaný
nárok týká.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti u osob podle
odstavce 2 písm. a) jak z hlediska osob, na které se vzájemnost při vracení daně vztahuje, tak
i z hlediska věcného a hodnotového rozsahu vybraných výrobků v příloze vyplněného
daňového přiznání, která je nedílnou součástí daňového přiznání.
(5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě požívající výsad a
imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnil nákup vybraných
výrobků za ceny obsahující spotřební daň. Nárok na vrácení daně této osobě zaniká uplynutím
31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnil
nákup vybraných výrobků; to se netýká osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1
písm. d). Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. a) až d) má nárok na
vrácení daně u vybraných výrobků zakoupených výlučně za účelem výkonu funkce těchto
osob. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. e) až g) má nárok na
vrácení daně u vybraných výrobků zakoupených výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu.
(6) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 2 písm. a) se vrací daň zaplacená
v cenách vybraných výrobků, pokud cena za tyto vybrané výrobky včetně daně zaplacená
jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji
podle odstavce 8 odpovídá principu vzájemnosti. Ostatním osobám požívajícím výsad a
imunit uvedeným v odstavci 1 se vrací daň zaplacená v cenách vybraných výrobků, pokud
cena za tyto vybrané výrobky včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom
kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji podle odstavce 8 je vyšší než 4 000
Kč. Toto omezení se nevztahuje na nákup minerálních olejů pro pohon motorů nebo pro
výrobu tepla.
(7) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji
podle § 5, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(8) Jestliže nakoupené množství vybraných výrobků je větší než množství uvedené v § 4
odst. 5, doklad o prodeji vybraných výrobků, který je na požádání prodávající povinen
vystavit nejpozději následující pracovní den po dni vyžádání, obsahuje tyto údaje:
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a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li
prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo
pobytu a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li prodávající fyzickou osobou,
b) název, popřípadě jméno a příjmení kupujícího,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) jméno kupujícího,
c) název a množství vybraných výrobků,
d) datum vystavení dokladu,
e) datum uskutečnění prodeje,
f) sazbu daně,
g) výši daně,
h) výši ceny včetně daně.
(9) Osoba požívající výsad a imunit uplatní nárok na vrácení daně v daňovém přiznání,
které se podává na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí. Daňové přiznání se podává
jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den po skončení prvního zdaňovacího období
v kalendářním roce a nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku; to se netýká
osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d). Po tomto datu nelze již nárok
na vrácení daně za předchozí období uplatnit, a to ani podáním dodatečného daňového
přiznání. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d) podává daňové
přiznání nejdříve první den po skončení kalendářního roku, ve kterém nárok na vrácení daně
vznikl. Pokud osoba požívající výsad a imunit neuplatňuje ve zdaňovacím období nárok na
vrácení daně, daňové přiznání za toto zdaňovací období nepodává.
(10) Osoby požívající výsad a imunit mají pro účely vracení daně postavení daňového
subjektu bez povinnosti se registrovat.
(11) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1
písm. a) až c) kalendářní měsíc, u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1
písm. d) kalendářní rok a u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. e) až
g) kalendářní čtvrtletí.
(12) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání osoba požívající výsad a imunit
takto:
a) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 1 písm. a) a zvláštní mise podle
odstavce 1 písm. b) se sídlem na daňovém území České republiky podávají daňové
přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území České
republiky,
b) člen diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulárního úřadu se sídlem na daňovém
území České republiky, včetně jeho rodinných příslušníků členů jeho rodiny, podává
daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla osob uvedených v písmenu
a),
c) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) podává daňové
přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území České
republiky,
d) orgán Evropských společenství Evropské unie se sídlem na daňovém území České
republiky podává daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí správci daně
místně příslušnému podle jeho sídla na daňovém území České republiky,
e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace uvedený v odstavci 1 písm. f), včetně jeho
rodinných příslušníků členů jeho rodiny, podává daňové přiznání správci daně místně
příslušnému podle jejich místa pobytu na daňovém území České republiky,
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f)

diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 1 písm. a), včetně jejich členů
podle odstavce 1 písm. e) se sídlem v jiném členském státu, podávají daňové přiznání
správci daně vykonávajícímu působnost na území hlavního města Prahy,
g) orgán Evropských společenství Evropské unie se sídlem v jiném členském státu podává
daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí správci daně vykonávajícímu
působnost na území hlavního města Prahy,
h) za rodinné příslušníky členy rodiny osob uvedených v odstavci 1 písm. e) nebo f)
podávají daňové přiznání tyto osoby.
(13) Osobě požívající výsad a imunit s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. d) se
vrátí zaplacená daň do 30 dní ode dne, kdy byl nárok na vrácení daně vyměřen. Pokud je
podané daňové přiznání neúplné nebo vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo
průkaznosti daňového přiznání, správce daně vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby ve
lhůtě stanovené správcem daně vady nebo pochybnosti odstranila. Daň správce daně nevrátí,
pokud nejsou odstraněny vady nebo pochybnosti týkající se podaného daňového přiznání.
(14) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) se vrátí zaplacená daň
do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém příslušný správce daně žádost o vrácení
daně obdržel.
(15) Osoba uvedená v odstavci 1, která uplatnila nárok na vrácení daně podle tohoto
ustanovení, nemůže uplatnit nárok na vrácení daně pro stejné vybrané výrobky podle § 14,
15a, 54 a 56a.
§ 15a
Vracení daně ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil
České republiky
(1) V rozsahu, v jakém ozbrojené síly vysílajícího státu24a), případně Organizace
Severoatlantické smlouvy nakoupí zdaněné vybrané výrobky pro použití těchto výrobků
těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobování
jejich jídelen, vznikne ozbrojeným silám vysílajícího státu nárok na vrácení daně.
(2) Zaplacená daň se vrací ozbrojeným silám vysílajícího státu maximálně do výše
500 000 Kč za kalendářní rok. Tento limit se nepoužije pro minerální oleje podle § 45 odst. 1
písm. a) a b) nebo podle § 45 odst. 2 písm. c) až e) a j) pro služební vozidla, letadla a lodě na
daňové území České republiky, kdy se zaplacená daň vrací bez omezení.
(3) Zaplacená daň se vrací civilním zaměstnancům doprovázejícím ozbrojené síly
vysílajícího státu maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok.
(4) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavcích 2 a 3 se započítává i výše daně
připadající na vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo d)
dopravené z jiného členského státu nebo dovezené ozbrojeným silám nebo civilním
zaměstnancům doprovázejícím ozbrojené síly vysílajícího státu ve stejném zdaňovacím
období, kterého se uplatňovaný nárok týká.
(5) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji
podle § 5.
(6) Vojenské orgány ozbrojených sil24a) vysílajícího státu uplatní nárok na vrácení daně
podle odstavce 1 za vojenský personál a civilní zaměstnance vysílajícího státu
prostřednictvím Ministerstva obrany u správce daně vykonávajícího působnost na území
hlavního města Prahy, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.
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(7) Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu mají pro účel vracení daně
postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
(8) Správce daně daň vrátí prostřednictvím Ministerstva obrany do 30 kalendářních dní
ode dne následujícího po dni, kdy byl nárok na vrácení daně uplatněn. Nárok na vrácení daně
zaniká, není-li uplatněn u správce daně uvedeného v odstavci 6 nejpozději posledního dne
šestého kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém se nákup
podle odstavce 1 uskutečnil.
(9) Z vybraných výrobků, u kterých byl uplatněn nárok na vrácení daně a které byly
zapůjčeny, zastaveny nebo postoupeny za úplatu nebo bezúplatně, je vojenský orgán, který
nárok na vrácení daně uplatnil, povinen zaplatit daň prostřednictvím Ministerstva obrany
správci daně uvedenému v odstavci 6 ve výši daně na tyto výrobky připadající, a to do konce
kalendářního měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala.
(10) Osoby uvedené v odstavcích 2 a 3, které uplatnily nárok na vrácení daně podle
tohoto ustanovení, nemohou uplatnit nárok na vrácení daně pro stejné vybrané výrobky podle
§ 14, 15, 54 a 56a.
§ 16
Zánik nároku na vrácení daně
Nárok na vrácení daně zaniká, není-li uplatněn do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být poprvé
uplatněn, nestanoví-li tento zákon jinak. Jestliže před uplynutím této lhůty dojde k
opětovnému uvedení téhož vybraného výrobku do volného daňového oběhu, aniž by byl
nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně dnem uvedení tohoto vybraného
výrobku do volného daňového oběhu zaniká. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit
navrácení v předešlý stav.
§ 17
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím pro vybrané výrobky s výjimkou dovážených vybraných výrobků
je kalendářní měsíc.
§ 18
Daňové přiznání a splatnost daně
(1) Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové
přiznání samostatně za každou daň, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve
kterém tato povinnost vznikla, pokud tento zákon nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným
způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví
jinak.
(2) Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž
je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.
(3) Dodatečné daňové přiznání na snížení daně nebo na zvýšení uplatněného nároku na
vrácení daně může plátce uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro
podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká,
nebo ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn, pokud tento zákon
nestanoví jinak (§ 88 odst. 4 a 5). Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v
předešlý stav. Dodatečné daňové přiznání nelze uplatnit u dovážených vybraných výrobků.
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(4) Daňové přiznání, které se podává v průběhu insolvenčního řízení20), je upraveno v §
136a.
(5) Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla
povinnost daň přiznat a zaplatit, pokud tento zákon nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu
vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě
doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo daní, poplatků, nebo jiných
obdobných peněžitých plnění, anebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené
správcem daně, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.
(6) Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 1 u vybraných výrobků,
které po vzniku daňové povinnosti podle § 8 nebyly okamžitě uvedeny do režimu
podmíněného osvobození od daně, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději
první pracovní den po dni vzniku této povinnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(7) Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. a), daňové přiznání
se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni zjištění ztráty nebo
znehodnocení vybraných výrobků.
(8) Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. f), daňové přiznání
se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni vzniku této povinnosti.
(9) Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost daně jsou upraveny v § 116.
§ 19
Podmíněné osvobození od daně
(1) Vybraný výrobek je v režimu podmíněného osvobození od daně, jestliže je
a) umístěn v daňovém skladu podle § 3 písm. g),
b) dopravován za podmínek stanovených pro dopravu a vývoz (§ 24 až 27f).
(2) Za daňový sklad se považuje
a) podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za
podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje,
přijímá nebo odesílá, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59 a § 78 odst. 3), nebo
b) sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek
stanovených tímto zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá,
pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59, 89 a 99).
(3) Vybrané výrobky se mohou vyrábět výhradně v podniku na výrobu vybraných
výrobků podle odstavce 2 písm. a), pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59 odst. 2, § 78
odst. 3, § 89 odst. 3, § 99 odst. 3 a 5 a § 100a odst. 1). Porušení této povinnosti, které se podle
živnostenského zákona považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem
o spotřebních daních, správce daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.
(4) V daňovém skladu mohou být vybrané výrobky umístěny pouze v režimu
podmíněného osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (odstavec 5 a § 59 odst.
3).
(5) V případě založení nového daňového skladu mohou být společně s vybranými
výrobky, které jsou v režimu podmíněného osvobození od daně, umístěny i vybrané výrobky
již uvedené do volného daňového oběhu, které byly umístěny v prostorově ohraničeném místě
[§ 3 písm. g)] v den, kdy nabylo rozhodnutí o povolení k provozování nového daňového
skladu právní moci, a to nejdéle po dobu šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci,
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ve kterém uvedené rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu nabylo právní
moci. Tyto výrobky uvedené do volného daňového oběhu musí být skladovány a evidovány
samostatně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59 odst. 3).
(6) Na vybrané výrobky, na které se vztahuje režim s podmíněným osvobozením od cla,
se nevztahují ustanovení upravující režim podmíněného osvobození od daně.
(7) V případech podle § 13 odst. 22 písm. d) jsou vybrané výrobky osvobozené od daně
na základě zvláštního povolení umístěné v prostorově ohraničeném místě, pro které nabylo
právní moci rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu podle § 20, uvedeny do
režimu podmíněného osvobození od daně dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(8) Podmíněné osvobození od daně dále upravují rovněž zvláštní ustanovení (§ 59, 78,
89, 99 a 100a).
§ 20
Povolení k provozování daňového skladu
(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na základě povolení vydaného na návrh správcem
daně.
(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo plátce, je-li navrhovatel
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo plátce, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) seznam navrhovaných daňových skladů a seznam daňových skladů, k jejichž provozování
již bylo povolení vydáno,
c) technická dokumentace, popis daňového skladu s připojeným náčrtem včetně uvedení
druhu daňového skladu a jeho umístění, popis způsobu zabezpečení vybraných výrobků
před neoprávněným použitím, popis měřicích zařízení a prohlášení o způsobu zajištění
jejich ověřování nebo kalibrací, návrh dne založení daňového skladu,
d) technologický popis postupu výroby vybraných výrobků s uvedením zpracovávaných
surovin, popis výrobků, které mají být vyrobeny, vlastností rozhodných pro jejich
zdanění, vedlejších výrobků a případně odpadu a předpokládaný roční objem výroby,
zpracování, skladování a prodeje vybraných výrobků, jedná-li se o podnik na výrobu
vybraných výrobků, nebo popis a předpokládaný roční objem skladovaných vybraných
výrobků, jejich zpracování a prodeje, jedná-li se o sklad vybraných výrobků,
e) čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními
předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
f) pozbylo platnosti,
g) předpokládaný původ přijímaných vybraných výrobků, zda pocházejí z České republiky,
členských zemí nebo třetích zemí,
h) pozbylo platnosti
i) předpokládané určení prodávaných vybraných výrobků, zda budou dopravovány v režimu
podmíněného osvobození od daně, uvedeny do volného daňového oběhu, nebo dodávány
osvobozené od daně a zda jsou určeny pro dodání na daňové území České republiky, do
členských zemí nebo do třetích zemí,
j) popis zvláštních operací v rámci zpracování vybraných výrobků, například aditivace,
barvení a značkování,
k) způsob zajištění daně,
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l)

potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že navrhovatel nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován
nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky,
m) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované
porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda
navrhovateli, jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena
pokuta za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li
navrhovatel právnickou osobou,
n) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků vyráběných, zpracovávaných,
skladovaných, přijímaných, odesílaných nebo užívaných pro vlastní spotřebu a účel užití.
(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. n) musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(4) Správce daně si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence
Rejstříku trestů týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem právnická osoba, vyžádá si
zároveň výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
statutárních orgánů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu
fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu
podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem,
jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala
nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České
republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce
v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České
republice, vyžádá si správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(6) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání
povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo
insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu. Má-li navrhovatel v evidenci daní u
orgánů Finanční správy České republiky nebo orgánů Celní správy České republiky evidován
nedoplatek, vydá správce daně povolení pouze tehdy, je-li povoleno posečkání jeho úhrady
nebo rozložení jeho úhrady na splátky. V opačném případě návrh zamítne.
(7) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné
pro správu daní.
(8) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a
doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném
uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh odloží.
(9) Správce daně stanoví pro každý daňový sklad výši zajištění daně a vydá povolení k
provozování daňového skladu pouze tehdy, zajistí-li navrhovatel daň podle § 21.
(10) Správce daně vydává samostatné povolení pro každý daňový sklad a uvádí v něm
skutečnosti podle odstavce 2 písm. a), c), d), j) a n), s výjimkou technické dokumentace a s
výjimkou technologického popisu postupu výroby vybraných výrobků.
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(11) Správce daně může v povolení stanovit další podmínky pro zabezpečení vybraných
výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(12) Správce daně při vydání povolení přidělí každému daňovému skladu evidenční číslo
a vydá osvědčení o evidenci.
(13) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelzeli vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže
nadřízený správce daně. Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní,
popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu
uvědomit.
(14) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu
vyhovuje, se neodůvodňuje.
(15) Provozovatel daňového skladu je povinen oznámit prostřednictvím správce daně, v
jehož územní působnosti se daňový sklad nachází (dále jen „ správce daně místně příslušný
daňovému skladu“) každou změnu skutečností a údajů uvedených v povolení, a to do 5
kalendářních dní od jejího vzniku. Správce daně místně příslušný daňovému skladu změny
prověří a o výsledku sepíše protokol, který s oznámením provozovatele daňového skladu
postoupí správci daně.
(16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu provozovatele daňového skladu, údajů o
provozovaných daňových skladech podle odstavce 2 písm. b), měřicích zařízení, množství
vyráběných nebo skladovaných vybraných výrobků, správce daně rozhodne o změně
původního povolení. Pokud dojde ke změně množství vyráběných nebo skladovaných
vybraných výrobků, může správce daně stanovit v povolení další podmínky pro zabezpečení
vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(17) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, správce daně rozhodne o
vydání nového povolení a o odejmutí povolení předchozího.
(18) Povolení k provozování daňového skladu zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li plátce právnickou osobou,
b) úmrtím smrtí plátce nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení
provozovatele za mrtvého,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek plátce,
nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(19) Správce daně povolení k provozování daňového skladu odejme, jestliže
a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,
b) plátce po udělení povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho vydání podle
odstavce 6, nebo porušuje závažným způsobem povinnost vést účetnictví správné, úplné,
průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů
v souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede evidenci podle
tohoto zákona (§ 37 a 38), nebo jinak porušuje povinnosti provozovatele daňového skladu
a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě nebo nejsou splněny podmínky zabezpečení
vybraných výrobků před neoprávněným použitím uvedené v povolení,
c) plátce o odnětí povolení požádá,
d) plátce po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neprovozuje daňový
sklad, nebo
e) plátce ve stanovené lhůtě nedoplní zajištění daně.
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(20) Pokud je plátci, který je provozovatelem dvou či více daňových skladů, odejmuto
povolení k provozování některého daňového skladu podle odstavce 19 písm. b), odejmou se
mu také povolení k provozování ostatních daňových skladů.
(21) Bylo-li povolení k provozování daňového skladu odejmuto podle odstavce 19
písm. b), d), e) nebo podle odstavce 20, může být takovému provozovateli daňového skladu
vydáno nové povolení k provozování daňového skladu nejdříve po dvou letech po nabytí
právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení k provozování daňového skladu.
(22) Zanikne-li povolení k provozování daňového skladu nebo je-li toto povolení
odejmuto,
a) plátce provede za přítomnosti úřední osoby správce daně místně příslušného daňovému
skladu nejpozději do 5 kalendářních dní inventuru zásob vybraných výrobků a nejpozději
následující pracovní den po uplynutí této lhůty předloží daňové přiznání a zaplatí daň; ve
stejné lhůtě provede inventuru osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle
živnostenského zákona v případě zániku daňového skladu podle odstavce 18 písm. b);
není-li inventura ve stanovené lhůtě osobou oprávněnou pokračovat v živnosti podle
živnostenského zákona provedena, provede ji správce daně místně příslušný daňovému
skladu; inventura nemusí být provedena, bylo-li v souvislosti se změnou údajů podle
odstavce 17 vydáno povolení nové,
b) správce daně může v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k rozsahu zásob,
prodloužit lhůtu k provedení inventury vybraných výrobků podle písmene a), nejdéle na
10 dní,
c) správce daně použije zajištění daně na úhradu pohledávek týkajících se daně a případný
zůstatek zajištění daně vrátí do 30 kalendářních dní od použití zajištění na úhradu
pohledávek týkajících se daně včetně jejího příslušenství,
d) správce daně v případě, že zajištění daně je poskytnuto formou ručení, požádá ručitele o
úhradu pohledávek týkajících se daně včetně jejího příslušenství.
(23) Další náležitosti návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu jsou pro
minerální oleje stanoveny v § 61 a pro tabákové výrobky v § 117.
§ 20a
Způsoby zajištění daně
(1) Daň lze zajistit pouze způsoby a ve výši stanovené tímto zákonem nebo způsoby
podle daňového řádu ve výši stanovené rozhodnutím správce daně.
(2) V rozhodnutí o zajištění daně způsobem podle daňového řádu správce daně zohlední
výši případného zajištění daně podle tohoto zákona tak, aby celková výše zajištění byla
přiměřená.
§ 20b
Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem
jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět
vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední
záznam.
§ 21
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Zajištění daně
(1) Zajištění daně může být poskytnuto
a) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně
zřízený správcem daně, přičemž složiteli nevzniká nárok na úrok ze složené částky,
b) bankovní zárukou, pokud o jejím přijetí rozhodne správce daně, nebo
b) finanční zárukou, kterou přijal správce daně, nebo
c) ručením, pokud osobu ručitele povolí správce daně.
(2) Má-li být daň zajištěna ručením, ručitel v záruční listině podle vzoru a náležitostí
stanovených v prováděcím právním předpisu musí prohlásit, že s dlužníkem splní zaručenou
výši daně a jejího příslušenství do výše uvedené v záruční listině.
(3) Jestliže dlužník nezaplatí daň v zákonné lhůtě její splatnosti, správce daně jej vyzve
k jejímu zaplacení. Byla-li daň zajištěna ručením, zašle správce daně tuto výzvu ručiteli na
vědomí.
(4) Správce daně použije zajištění daně na úhradu daně, pokud daň není zaplacena v
zákonné lhůtě její splatnosti.
(5) Byla-li daň zajištěna ručením, správce daně vyzve ručitele ke splnění ručitelského
závazku jeho ručitelské povinnosti, pokud není daň zaplacena v zákonné lhůtě její splatnosti
a výzva dlužníkovi k zaplacení daně a jejího příslušenství, vydaná podle zvláštního právního
předpisu upravujícího správu daní, byla marná.
(6) Ručitel může i bez udání důvodů své ručení vypovědět, účinky výpovědi jsou
naplněny až 16. dnem po doručení výpovědi správci daně. Ručitel však ručí za všechny
závazky k placení spotřební daně nedoplatky na spotřební dani, které v období od okamžiku
nabytí účinnosti povolení ručit do nabytí účinnosti výpovědi ručení vznikly nebo vzniknou.
(7) Pro každý daňový sklad musí zajištění daně odpovídat, pokud tento zákon nestanoví
jinak (§ 58 a 77),
a) výši daně, která připadá na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu
předpokládá, že bude zahájena jejich doprava ve zdaňovacím období, ve kterém se
zajištění daně poskytuje; minimální výše zajištění daně však musí odpovídat jedné
dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané výrobky, u nichž provozovatel
daňového skladu zahájil dopravu v běžném roce bezprostředně předcházejícím
zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje,
b) jedné dvanáctině výše daňové povinnosti, která provozovateli daňového skladu vznikla
podle § 8 při výrobě vybraných výrobků v běžném roce bezprostředně předcházejícím
zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných
výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu
podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a),
c) jedné dvanáctině výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem
daňového skladu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve
kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou
v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného
osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a) nebo b).
(8) V případě nově založeného daňového skladu musí zajištění daně odpovídat
očekávané daňové povinnosti nebo výši daně podle odstavce 7 za jednu dvanáctinu běžného
roku bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl daňový sklad založen.
Za den založení daňového skladu se považuje den, kdy povolení k provozování daňového
skladu nabylo právní moci.
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(9) Provozovatel daňového skladu je povinen průběžně sledovat výši zajištění daně a
předávat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové
povinnosti, která vznikla při výrobě vybraných výrobků.
(10) Provozovatel daňového skladu je povinen sledovat výši zajištění daně. Pokud součet
skutečné výše daňové povinnosti a výše daně podle odstavce 7 za tři po sobě jdoucí zdaňovací
období je vyšší než součet tří dvanáctin výše daňové povinnosti, která vznikla při výrobě
vybraných výrobků v běžném roce, a tří dvanáctin výše daně, která připadá na vybrané
výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu v běžném roce, je provozovatel daňového
skladu povinen zvýšit zajištění daně ve lhůtě 10 dní ode dne zjištění rozdílu. To neplatí
v případech, kdy bylo podle odstavce 12 povoleno snížení výše zajištění daně nebo od
zajištění daně bylo upuštěno.
(11) Pokud bude výše daňové povinnosti vzniklé podle § 8 při výrobě vybraných výrobků
a daně připadající na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu, které
nevstupují do výroby, nižší o 20 % než výše zajištění daně ve třech po sobě jdoucích
zdaňovacích obdobích, provozovatel daňového skladu může prostřednictvím správce daně
místně příslušného daňovému skladu požádat správce daně o snížení zajištění daně. Správce
daně rozhodne o žádosti do 30 dnů ode dne, kdy mu byla postoupena. Vznikne-li tak
vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 10 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o snížení zajištění daně.
(12) Provozovatel daňového skladu může též požádat o snížení výše zajištění daně nebo o
upuštění od zajištění daně. Správce daně může povolit snížení zajištění daně nebo povolit
upuštění od zajištění daně, pokud nejsou pochybnosti o daňové spolehlivosti žadatele, s tím,
že žadatel vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu, plní řádně a včas své platební povinnosti,
je schopen plně dostát svým finančním závazkům peněžním dluhům a aktivně spolupracuje s
orgány Celní správy České republiky. Žadatel prokazuje svoji daňovou spolehlivost,
dlouhodobou finanční stabilitu, plnění platebních povinností a schopnost dostát závazkům
peněžním dluhům způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.
(13) Rozhodnutí, kterým správce daně povolí snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho
poskytnutí, se vydává na dobu určitou, a to nejdéle na dobu jednoho roku ode dne vydání
tohoto povolení. O vydání nového povolení je provozovatel daňového skladu nebo
navrhovatel povinen požádat nejpozději tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti
předchozího povolení, pokud chce, aby mu bylo poskytnuto nepřerušeně snížení zajištění
daně nebo upuštění od jeho poskytnutí. Správce daně rozhodne o návrhu na snížení zajištění
daně nebo upuštění od jeho poskytnutí do 60 kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť
složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní. Nelze-li vzhledem k povaze
věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže nadřízený správce
daně. Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90
kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodů uvědomit.
(14) K nové žádosti podané před uplynutím tří měsíců od nabytí právní moci zamítavého
rozhodnutí se nepřihlíží.
(15) Provozovatel daňového skladu je povinen oznámit správci daně každou změnu
skutečností, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o
upuštění od jeho poskytnutí, a to do 5 kalendářních dní ode dne vzniku změny. (16) Správce
daně může změnit nebo zrušit rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od jeho
poskytnutí, pokud by bylo ohroženo zaplacení daně nebo pokud se změní skutečnosti, na
jejichž základě bylo zajištění daně sníženo nebo bylo od něj upuštěno.
§ 21a
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Povolení ručitele
(1) Ručitelem může být fyzická osoba s místem pobytu na území České republiky nebo
právnická osoba, které bylo povoleno být ručitelem správcem daně.
(2) Ručitelem nemůže být
a) dlužník nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu nebo společník dlužníka,
zaměstnanec nebo zaměstnavatel dlužníka,
b) osoba, která vlastní, kontroluje nebo má přímo či nepřímo v držení 5 % nebo více
hodnoty akcií nebo podílů s hlasovacím právem dlužníka,
c) příslušník člen rodiny dlužníka.
(3) Má-li být zajištění daně pro provozování daňového skladu poskytnuto ručením,
o povolení ručitele rozhoduje správce daně, který také rozhoduje o povolení k provozování
daňového skladu. Povolení zajistit daň ručením je součástí povolení k provozování daňového
skladu.
(4) Má-li být zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně poskytnuto ručením, o povolení ručitele rozhoduje správce daně místně
příslušný daňovému skladu odeslání, pokud zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků
není poskytováno ze zajištění daně pro provozování daňového skladu.
(5) Povolení ručit lze vydat pouze takové osobě, jejíž finanční situace je taková, že může
za osobu, které ručí, zaplatit daň včetně jejího příslušenství do výše zaručené částky uvedené
v záruční listině.
(6) Správce daně nevydá povolení ručit nebo takové povolení ručiteli odejme
v případech, kdy má oprávněné pochybnosti o schopnosti ručitele plnit jeho ručitelské
závazky povinnosti.
(7) Správce daně je oprávněn požadovat po žadateli o povolení ručitele informace
týkající se ručitele obdobné jako v případě, kdy provozovatel daňového skladu podává žádost
o snížení zajištění daně nebo o upuštění od poskytnutí zajištění daně.
(8) Je-li odejmuto povolení zajištění daně ručením při provozování daňového skladu,
rozhodnutí správce daně o odejmutí povolení se doručí provozovateli daňového skladu.
Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(9) Je-li odejmuto povolení zajištění daně ručením pro dopravu vybraných výrobků a daň
nebyla zajištěna ze zajištění daně při provozování daňového skladu, rozhodnutí správce daně
o odejmutí povolení se doručí osobě, která při dopravě vybraných výrobků má daň zajistit
nebo daň zajistila. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek.
(10) Zjistí-li kterýkoli orgán Celní správy České republiky nebo orgán Finanční správy
České republiky skutečnosti svědčící o neschopnosti nebo nevůli plnit ručitelské závazky
povinnosti ručitelem, oznámí tyto skutečnosti nejpozději první pracovní den po zjištění
správci daně, který vydal povolení k ručení.
§ 22
Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce může vybrané výrobky opakovaně přijímat v režimu
podmíněného osvobození od daně jen na základě povolení vydaného na návrh správcem daně.
(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
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a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo plátce, je-li navrhovatel
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo plátce, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) předpokládaný roční objem vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného
osvobození od daně,
c) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků přijímaných v režimu
podmíněného osvobození od daně,
d) čestné prohlášení navrhovatele, že neporušuje podmínky stanovené zvláštními právními
předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
e) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že navrhovatel nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován
nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky,
f) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované
porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda
navrhovateli, jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena
pokuta za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li
navrhovatel právnickou osobou,
g) sdělení o způsobu zajištění daně.
(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(4) Správce daně si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence
Rejstříku trestů týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem právnická osoba, vyžádá si
zároveň výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
statutárních orgánů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu
fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu
podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem,
jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala
nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České
republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce
v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České
republice, vyžádá si správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(6) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání
povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v
insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu. Má-li navrhovatel v evidenci daní u
orgánů Finanční správy České republiky nebo orgánů Celní správy České republiky evidován
nedoplatek, vydá správce daně povolení pouze tehdy, je-li povoleno posečkání jeho úhrady
nebo rozložení jeho úhrady na splátky. V opačném případě návrh zamítne.
(7) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné
pro správu daní.
(8) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil
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a doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném
uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh odloží.
(9) Správce daně stanoví výši zajištění daně a vydá povolení opakovaně přijímat vybrané
výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně, zajistí-li navrhovatel daň. Ve věci
zajištění daně platí ustanovení § 21 obdobně.
(10) Správce daně v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2 písm. a), b) a c).
(11) Správce daně může v povolení stanovit další podmínky pro zabezpečení vybraných
výrobků nebo nařídit opatření potřebná k zabránění neoprávněného použití.
(12) Správce daně při vydání povolení přidělí každému oprávněnému příjemci pro
opakované přijímání vybraných výrobků evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(13) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelzeli vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže
nadřízený správce daně. Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní,
popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu
uvědomit.
(14) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení vybrané výrobky opakovaně
přijímat v režimu podmíněného osvobození od daně vyhovuje, se neodůvodňuje.
(15) Oprávněný příjemce je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů
uvedených v povolení do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.
(16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu oprávněného příjemce podle odstavce 2
písm. a) a údajů podle odstavce 2 písm. b), správce daně rozhodne o změně původního
povolení. Pokud skutečný objem vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného
osvobození od daně přesáhne předpokládaný roční objem vybraných výrobků podle odstavce
2 písm. b), může správce daně stanovit v povolení další podmínky pro zabezpečení vybraných
výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(17) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, správce daně rozhodne o
vydání nového povolení a o odejmutí povolení předchozího.
(18) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li oprávněný příjemce právnickou osobou,
b) úmrtím smrtí oprávněného příjemce nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o
prohlášení oprávněného příjemce za mrtvého,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek
oprávněného příjemce, nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(19) Správce daně odejme povolení oprávněnému příjemci, jestliže
a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,
b) oprávněný příjemce po vydání povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho
vydání podle odstavce 6, nebo porušuje závažným způsobem povinnost vést účetnictví
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost
účetních záznamů v souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede
evidenci podle tohoto zákona (§ 39), nebo jinak porušuje povinnosti oprávněného
příjemce a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě,
c) oprávněný příjemce o odnětí povolení požádá,
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d) oprávněný příjemce po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně
nepřijímá vybrané výrobky, nebo
e) oprávněný příjemce ve stanovené lhůtě nedoplní zajištění daně.
(20) Pokud je oprávněnému příjemci, kterému bylo vydáno více povolení oprávněného
příjemce, odejmuto některé z těchto povolení podle odstavce 19 písm. b), odejmou se mu také
ostatní povolení oprávněného příjemce.
(21) Bylo-li povolení oprávněnému příjemci odejmuto podle odstavce 19 písm. b) nebo
d), může být takovému oprávněnému příjemci vydáno nové povolení oprávněného příjemce
nejdříve po dvou letech po nabytí právní moci rozhodnutí o uvedeném odejmutí povolení
oprávněného příjemce. To se týká i odejmutí povolení oprávněného příjemce podle odstavce
20.
(22) Zanikne-li povolení oprávněného příjemce nebo je-li toto povolení odejmuto,
správce daně
a)

použije zajištění daně na úhradu pohledávek týkajících se daně a případný zůstatek
zajištění daně vrátí do 30 kalendářních dní od použití zajištění na úhradu pohledávek
týkajících se daně včetně jejího příslušenství,
b) v případě, že zajištění daně je poskytnuto formou ručení, požádá ručitele o úhradu
pohledávek týkajících se daně včetně jejího příslušenství.
(23) Další podmínky, které se týkají opakovaného přijímání tabákových výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně, jsou stanoveny v § 109.
(24) Další náležitosti návrhu na vydání povolení pro opakované přijímání minerálních
olejů jsou stanoveny v § 62.
§ 23
Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Vybrané výrobky lze jednorázově přijmout v režimu podmíněného osvobození od
daně jen na základě povolení vydaného správcem daně. V návrhu na vydání povolení
jednorázově přijmout vybrané výrobky právnická nebo fyzická osoba uvede
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo plátce, je-li navrhovatel
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové
identifikační číslo plátce, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) název, popřípadě obchodní označení, a množství vybraných výrobků v měřicích
jednotkách, které mají být přijaty v režimu podmíněného osvobození od daně,
c) obchodní firmu nebo název, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě
dodavatele z jiného členského státu, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě
obchodní firmu, místo pobytu a údaje o registraci k dani v jiném členském státě
dodavatele z jiného členského státu, je-li fyzickou osobou obchodní firmu nebo jméno,
sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného
členského státu; tyto údaje budou potvrzeny správcem daně jiného členského státu;
pokud není možno uvést v návrhu údaje o registraci k dani dodavatele v jiném členském
státě, uvede navrhovatel evidenční číslo dodavatele z jiného členského státu,
d) adresu místa určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení
vybraných výrobků.
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(2) Název vybraného výrobku podle odstavce 1 písm. b) musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(3) Správce daně stanoví zajištění daně ve výši odpovídající výši daně, kterou je
oprávněný příjemce přijímající vybrané výrobky jednorázově po uvedení do volného
daňového oběhu povinen přiznat a zaplatit, a rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, zajistíli navrhovatel daň. Navrhovatel zajistí daň převodem nebo složením finančních prostředků na
depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně, přičemž po dobu zajištění daně
nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu. Zajištěním daně se rozumí
připsání příslušné částky na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně. Se
souhlasem navrhovatele může správce daně poskytnutým zajištěním daně uhradit daň. Pokud
tak neučiní, správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne,
kdy částka daně byla připsána na určený účet správce daně, v jehož územní působnosti má
oprávněný příjemce sídlo nebo místo pobytu.
(4) Správce daně použije zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství, pokud
není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem.
(5) Neobsahuje-li návrh navrhovatele vady, správce daně rozhodne o vydání povolení
jednorázově přijmout vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně nejpozději
následující pracovní den po poskytnutí zajištění daně.
(6) V rozhodnutí o povolení jednorázového přijetí vybraných výrobků správce daně
uvede dobu jeho platnosti. Povolení zaniká okamžikem jednorázového přijetí vybraných
výrobků, nejpozději však uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
(7) Další podmínky, které se týkají jednorázového přijetí tabákových výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně jsou stanoveny v § 109.
§ 24
Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém
území České republiky
(1) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat, pokud
tento zákon nestanoví jinak (§ 58a),
a) z daňového skladu do jiného daňového skladu, do místa vývozu nebo do místa přímého
dodání, s výjimkou dopravy vybraných výrobků osobám podle § 11 odst. 1 písm. d),
b) z místa dovozu do daňového skladu, do místa vývozu nebo do místa přímého dodání
s výjimkou dopravy vybraných výrobků osobám podle § 11 odst. 1 písm. d).
(2) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány do místa přímého dodání, je provozovatel
přijímajícího daňového skladu povinen poskytnout správci daně seznam míst přímého dodání.
Místo přímého dodání je provozovatel přijímajícího daňového skladu povinen oznámit
správci daně nejpozději 3 dny před zahájením dopravování vybraných výrobků.
(3) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat pouze
tehdy, jestliže provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel
poskytne zajištění daně ve výši daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení
dopravovaných vybraných výrobků do volného daňového oběhu, pokud tento zákon nestanoví
jinak [(§ 58 odst. 2, 3, 4 a § 58 odst. 5 písm. a)]. Pokud provozovatel odesílajícího daňového
skladu poskytl zajištění daně pro provozování daňového skladu, může být toto zajištění
použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků s výjimkou dopravy
podle odstavce 1 písm. b). Výjimka se nepoužije pro případ, kdy oprávněný odesílatel je
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provozovatelem daňového skladu, do kterého jsou vybrané výrobky v režimu podmíněného
osvobození od daně dopravovány. O použití zajištění daně pro provozování daňového skladu
pro dopravu vybraných výrobků rozhodne správce daně místně příslušný tomuto daňovému
skladu. Pokud zajištění daně podle § 21 nepokrývá daň připadající na množství vybraných
výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně, je provozovatel
odesílajícího daňového skladu povinen poskytnout další zajištění daně tak, aby odpovídalo
výši daně připadající na množství dopravovaných vybraných výrobků. Pokud jsou vybrané
výrobky dopravovány oprávněným odesílatelem, poskytuje se zajištění daně pro každou
dopravu zvlášť, a to převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro
zajištění daně zřízený správcem daně. Po dobu zajištění daně poskytnutého podle tohoto
odstavce nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu. Daň se považuje
za zajištěnou ode dne připsání příslušné částky na tento účet. Pokud není daň zaplacena ve
lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem, použije správce daně zajištění daně na úhradu
daně včetně jejího příslušenství.
(4) Správce daně může na žádost provozovatele odesílajícího daňového skladu nebo
oprávněného odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění daně poskytl dopravce,
provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím
dopravce, provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo vlastník vybraných výrobků
písemně souhlasí.
(5) Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. a) je zahájena okamžikem, kdy
tyto výrobky opustí daňový sklad, ze kterého jsou odeslány. Doprava vybraných výrobků
podle odstavce 1 písm. b) je zahájena okamžikem propuštění vybraných výrobků do režimu
volného oběhu. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) může být zahájena
pouze po obdržení specifického správního referenčního kódu (dále jen „referenční kód“)
podle § 26 odst. 4 nebo po splnění podmínek uvedených v § 27c odst. 1.
(6) Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně do
daňového skladu nebo do místa přímého dodání je ukončena okamžikem převzetí vybraných
výrobků příjemcem. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
do místa vývozu je ukončena potvrzením elektronického průvodního dokladu pomocí
elektronického systému pro dopravu a sledování vybraných výrobků podle rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému27c) (dále jen „elektronický
systém“) pohraničním celním úřadem. Je-li příjemcem vybraných výrobků provozovatel
daňového skladu, je povinen v případě ukončení dopravy tyto výrobky zapsat do evidence
podle § 37 nebo 38 a, pokud se nejedná o ukončení dopravy v místě přímého dodání, umístit
je bezodkladně do daňového skladu.
(7) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla
ukončena, správce daně, kterému bylo poskytnuto zajištění daně, rozhodne o uvolnění
zajištění daně do 5 pracovních dní poté, co odesílatel prokáže skutečnost, že byly podmínky
přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně splněny (§ 27a, 27b,
27d, 27e nebo 27f), a zajištění daně vrátí osobě, která zajištění daně poskytla.
(8) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel, který odesílá vybrané
výrobky do daňového skladu nebo do místa vývozu, může prostřednictvím elektronického
systému změnit místo určení nebo příjemce vybraných výrobků. V tomto případě postupuje
podle § 27 odst. 7.
(9)

Zahájenou dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
nelze v jejím průběhu rozdělit podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d).
§ 25
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Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými
státy
(1) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat mezi
členskými státy, pokud vybrané výrobky jsou dopravovány z daňového skladu umístěného
a) v jiném členském státě nebo od oprávněného odesílatele z jiného členského státu
1. provozovateli daňového skladu nebo oprávněnému příjemci, jimž bylo vydáno
povolení na daňovém území České republiky,
2. do místa vývozu vybraných výrobků na daňovém území České republiky, nebo
3. příjemci podle § 11 odst. 1 písm. d) nebo e),
b) na daňovém území České republiky, nebo oprávněným odesílatelem z místa dovozu na
daňovém území České republiky
1. do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě,
2. do místa vývozu vybraných výrobků v jiném členském státě,
3. příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském
státě,
c) v jiném členském státě, oprávněným odesílatelem z jiného členského státu přes daňové
území České republiky
1. do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě,
2. do místa vývozu vybraných výrobků v jiném členském státě,
3. příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském
státě.
(2) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány do místa přímého dodání, je provozovatel
přijímajícího daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných
výrobků povinen poskytnout správci daně seznam míst přímého dodání. Místo přímého
dodání je provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků povinen oznámit správci daně nejpozději 3 dny před
zahájením dopravování vybraných výrobků.
(3) Vybrané výrobky může z místa dovozu na daňovém území České republiky
dopravovat v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 písm. b) pouze
provozovatel daňového skladu. Pokud oprávněný odesílatel po uložení pokuty dále neplní
povinnosti stanovené tímto zákonem, celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 písm. b) nevydá
tomuto oprávněnému odesílateli referenční kód podle § 26 odst. 4 pro dopravu z místa dovozu
v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 27c odst. 2 po dobu dvou let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(4) Jsou-li vybrané výrobky dopravovány podle odstavce 1 písm. b), provozovatel
daňového skladu nebo oprávněný odesílatel je povinen poskytnout zajištění daně ve výši
daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení dopravovaných vybraných výrobků
do volného daňového oběhu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 58 odst. 5 písm. b)).
Zajištění musí být platné pro všechny členské státy. Pokud provozovatel odesílajícího
daňového skladu poskytl zajištění daně pro provozování daňového skladu, může být toto
zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků s výjimkou
případu, kdy jako oprávněný odesílatel dopravuje vybrané výrobky z místa dovozu na
daňovém území České republiky. Správce daně může na žádost provozovatele daňového
skladu nebo oprávněného odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění poskytl dopravce nebo
vlastník vybraných výrobků, pokud s tím dopravce nebo vlastník vybraných výrobků písemně
souhlasí. Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány oprávněným odesílatelem z místa dovozu
na daňovém území České republiky, poskytuje se zajištění daně pro každou dopravu zvlášť.
Ve věci zajištění daně pro dopravu se postupuje podle § 24 odst. 3.

Stránka 159 z 518

(5) Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) je zahájena okamžikem, kdy
tyto výrobky opustí daňový sklad, ze kterého jsou odeslány, nebo okamžikem propuštění
vybraných výrobků do režimu volného oběhu. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1
písm. b) body 1 a 2 může být zahájena pouze po obdržení referenčního kódu podle § 26 odst.
4 nebo v případě nedostupnosti elektronického systému po splnění podmínek uvedených
v § 27c odst. 1. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) bod 3 může být
zahájena pouze s osvědčením o osvobození od daně uvedeném v nařízení Komise o osvědčení
o osvobození od spotřební daně 17a).
(6) Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle
odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 3 je ukončena okamžikem převzetí vybraných výrobků
příjemcem. Je-li příjemcem vybraných výrobků provozovatel daňového skladu, je povinen
v případě ukončení dopravy tyto výrobky zapsat do evidence podle § 37, 38 nebo 39 a, pokud
se nejedná o ukončení dopravy v místě přímého dodání, umístit je bezodkladně do daňového
skladu. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle
odstavce 1 písm. a) bodu 2 je ukončena potvrzením elektronického průvodního dokladu
pohraničním celním úřadem.
(7) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání
vybraných výrobků mohou ukončit dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 také jejich přijetím v místě přímého
dodání.
(8) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla
ukončena, správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní poté, co je
potvrzena příjemci skutečnost, že byly podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně splněny (§ 27a, 27b, 27d, 27e nebo 27f), a zajištění daně
vrátí osobě, která zajištění daně poskytla.
(9) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel, který odesílá vybrané
výrobky z daňového území České republiky do daňového skladu, oprávněnému příjemci nebo
do místa vývozu v jiném členském státě, může prostřednictvím elektronického systému
změnit místo určení nebo příjemce vybraných výrobků. V tomto případě postupuje podle § 27
odst. 7.
(10) Zahájenou dopravu vybraných výrobků podle odstavce 1 nelze v jejím průběhu
rozdělit podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d).
§ 26
Návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Vybrané výrobky mohou být dopravovány v režimu podmíněného osvobození od
daně pouze s elektronickým průvodním dokladem. To se netýká dopravy vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 27c až 27f nebo § 100 nebo dopravy
vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně osobám uvedeným v § 11
odst. 1 písm. d) nebo osobám uvedeným ve směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních
daní27e).
(2) Provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel vyhotoví
návrh elektronického průvodního dokladu pomocí elektronického systému.
(3) Návrh elektronického průvodního dokladu zašle pomocí elektronického systému
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a) provozovatel odesílajícího daňového skladu správci daně místně příslušnému daňovému
skladu,
b) oprávněný odesílatel celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do
režimu volného oběhu.
(4) Orgán uvedený v odstavci 3 ověří správnost a platnost údajů uvedených v návrhu
elektronického průvodního dokladu. V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými či
neúplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti provozovatele odesílajícího daňového
skladu nebo oprávněného odesílatele. Nevykazuje-li návrh elektronického průvodního
dokladu vady, přidělí orgán uvedený v odstavci 3 tomuto návrhu referenční kód a sdělí jej
provozovateli odesílajícího daňového skladu nebo oprávněnému odesílateli bezodkladně poté,
co bude splněna podmínka zajištění daně podle § 24 odst. 3 nebo 4 nebo § 25 odst. 4 a
podmínka označení vybraných výrobků podle odstavce 7.
(5) Orgán uvedený v odstavci 3 je oprávněn kromě ověření správnosti a platnosti údajů
uvedených v návrhu elektronického průvodního dokladu podle odstavce 4 provést fyzickou
kontrolu, zda údaje uvedené v tomto návrhu odpovídají skutečnosti.
(6) Náležitosti návrhu elektronického průvodního dokladu jsou uvedeny v nařízení
Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28).
(7) Orgán uvedený v odstavci 3 může nařídit před zahájením dopravy vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně nebo osvobozených od daně označení těchto
výrobků.
§ 27
Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 3
s výjimkou dopravy vybraných výrobků osobám uvedeným ve směrnici Rady o obecné
úpravě spotřebních daní27e), nebo je uskutečňována podle § 25 odst. 7, orgán uvedený
v § 26 odst. 3 odešle elektronický průvodní doklad bezodkladně příslušným orgánům jiného
členského státu, ve kterém má být doprava ukončena. Pokud je doprava vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 24 do daňového skladu
nebo do místa přímého dodání, orgán uvedený v § 26 odst. 3 odešle elektronický průvodní
doklad bezodkladně provozovateli daňového skladu, který je v elektronickém průvodním
dokladu uveden jako příjemce.
(2) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 1 nebo odst. 7, nebo příjemci podle § 11 odst.
1 písm. e), správce daně, který obdržel od příslušného orgánu jiného členského státu
elektronický průvodní doklad, odešle tento doklad bezodkladně příjemci uvedenému na tomto
dokladu a správci daně místně příslušnému pro místo, ve kterém má být doprava ukončena,
je-li tento správce daně odlišný od správce daně, který tento doklad obdržel.
(3) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. b) bod 2, orgán uvedený v § 26 odst. 3 odešle
elektronický průvodní doklad bezodkladně
a) příslušným orgánům členského státu, v němž je podáno vývozní celní prohlášení podle
nařízení Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství28a), není-li tímto členským
státem Česká republika, nebo
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b) celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění dopravovaných vybraných výrobků do
režimu vývozu, je-li místo výstupu z daňového území Evropského společenství Evropské
unie na daňovém území České republiky.
(4) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2, správce daně, který obdržel od příslušného
orgánu jiného členského státu elektronický průvodní doklad, propustí dopravované vybrané
výrobky do režimu vývozu a předá tento doklad bezodkladně pohraničnímu celnímu úřadu.
(5) Provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel je povinen
předat listinný stejnopis elektronického průvodního dokladu nebo obchodní doklad, ve kterém
je uveden referenční kód, osobě, která vybrané výrobky fyzicky dopravuje. V průběhu
dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně je tato osoba povinna
předložit příslušný doklad správci daně, který si jej vyžádal.
(6) Provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel může zrušit
elektronický průvodní doklad nejpozději do okamžiku zahájení dopravy podle § 24 odst. 5
nebo § 25 odst. 5.
(7) Provozovatel odesílajícího daňového skladu, který poskytl zajištění daně, nebo
oprávněný odesílatel, který poskytl zajištění daně, může v průběhu dopravy vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně změnit příjemce nebo místo ukončení
dopravy, pokud se nejedná o dopravu osobám uvedeným v § 11 odst. 1 písm. e). Změna se
provede postupem uvedeným v nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné
úpravě spotřebních daní28).
§ 27a
Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně
(1) Po přijetí vybraných výrobků přijímajícím daňovým skladem, oprávněným příjemcem
nebo v místě přímého dodání podle § 24 odst. 1 písm. b) nebo § 25 odst. 7 předloží tito
příjemci nejdéle do 5 pracovních dní po ukončení dopravy podle § 24 nebo § 25 odst. 1 písm.
a) bod 1 oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
pomocí elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných
výrobků. Ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou ztrát nebo
znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,
příjemce uvede v oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození
od daně. Náležitosti oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně stanoví nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné
úpravě spotřebních daní28).
(2) Po přijetí vybraných výrobků osobami uvedenými v § 11 odst. 1 písm. e) předloží tito
příjemci nejdéle do 5 pracovních dní po ukončení dopravy podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3
oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pomocí
elektronického systému a osvědčení o osvobození od spotřební daně správci daně místně
příslušnému podle sídla nebo místa pobytu. Nemá-li příjemce sídlo nebo místo pobytu na
daňovém území České republiky, předloží toto oznámení správci daně vykonávajícímu
působnost na území hlavního města Prahy. Ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu
dopravy, s výjimkou ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), nepředvídatelných
ztrát nebo znehodnocení, příjemce uvede v oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně. Náležitosti oznámení o přijetí vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně stanoví nařízení Komise, kterým se provádí
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směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28). Náležitosti osvědčení o osvobození od
spotřební daně stanoví nařízení Komise o osvědčení o osvobození od spotřební daně 17a).
(3) Po přijetí vybraných výrobků osobami uvedeným v § 11 odst. 1 písm. d) předloží tito
příjemci nejdéle do 5 pracovních dní po ukončení dopravy podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3
osvědčení o osvobození od spotřební daně správci daně vykonávajícímu působnost na území
hlavního města Prahy. Náležitosti osvědčení o osvobození od spotřební daně stanoví nařízení
Komise o osvědčení o osvobození od spotřební daně17a).
(4) Správce daně podle odstavce 1, 2 nebo 3 ověří správnost a platnost údajů uvedených
v oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými či neúplnými, uvědomí bezodkladně o této
skutečnosti příjemce uvedeného v odstavci 1, 2 nebo 3 a stanoví lhůtu, ve které tento příjemce
nedostatky odstraní. Pokud oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně neobsahuje vady, potvrdí správce daně podle odstavce 1 nebo 2 příjemci
skutečnost, že byly podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození
od daně splněny.
(5) Správce daně podle odstavce 1, 2 nebo 3 je oprávněn kromě ověření správnosti a
platnosti údajů uvedených v oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně podle odstavce 4 provést fyzickou kontrolu, zda údaje uvedené
v tomto oznámení odpovídají skutečnosti.
(6) Správce daně podle odstavce 1 nebo 2 zašle oznámení o přijetí vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně příslušným orgánům jiného členského státu
odeslání. Správce daně podle odstavce 3 sdělí příslušným orgánům jiného členského státu
odeslání, že doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně osobám
uvedeným v § 11 odst. 1 písm. d) byla ukončena.
(7) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány v režimu podmíněného osvobození od
daně z daňového území České republiky do jiného členského státu podle § 25 odst. 1 písm. b)
bod 1 nebo 3, zašle správce daně místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků
oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně obdržené
z jiného členského státu odesílateli bezodkladně po jeho obdržení.
(8) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
uskutečňována podle § 24, správce daně podle odstavce 1 zašle oznámení o přijetí vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně přímo odesílateli.
§ 27b
Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození
od daně
(1) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 2, vyhotoví pohraniční celní úřad potvrzení o
výstupu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství Evropské unie.
Potvrzení zašle celnímu úřadu, který na daňovém území České republiky propustil vybrané
výrobky do režimu vývozu. Tento celní úřad ověří správnost a platnost údajů uvedených v
potvrzení. Neobsahuje-li potvrzení vady, zašle oznámení o vývozu vybraných výrobků v
elektronickém systému příslušným orgánům jiného členského státu odeslání. Ztráty a
znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou ztrát nebo znehodnocení ve
smyslu § 3 písm. s), nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení, celní úřad, který na
daňovém území České republiky propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, uvede v
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oznámení o vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
Náležitosti oznámení o vývozu vybraných výrobků stanoví nařízení Komise, kterým se
provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní 28).
(2) Pokud je doprava uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 2, celní úřad
místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků zašle oznámení o vývozu
vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství Evropské unie, které obdržel
z jiného členského státu, odesílateli.
(3) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně do
místa vývozu uskutečňována podle § 24 odst. 1, vyhotoví pohraniční celní úřad potvrzení o
výstupu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství Evropské unie.
Potvrzení zašle celnímu úřadu, který propustil vybrané výrobky do režimu vývozu. Tento
celní úřad ověří správnost a platnost údajů uvedených v potvrzení. Neobsahuje-li potvrzení
vady, zašle oznámení o vývozu vybraných výrobků odesílateli. Ztráty a znehodnocení, ke
kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),
nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení, uvede celní úřad, který na daňovém území
České republiky propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, v oznámení o vývozu
vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
§ 27c
Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Pokud je elektronický systém v době do okamžiku zahájení dopravy vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně nedostupný, zahájí provozovatel
odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel takovou dopravu pouze po splnění
následujících podmínek:
a) vybrané výrobky jsou dopravovány s dokladem, který obsahuje stejné údaje jako návrh
elektronického průvodního dokladu podle § 26,
b) před zahájením dopravy o této skutečnosti uvědomí orgán uvedený v § 26 odst. 3 a
předloží mu kopii dokladu uvedeného v písmeni a),
c) zajistí daň podle § 24 odst. 3 nebo 4 nebo § 25 odst. 4,
d) poskytne informace o důvodech nedostupnosti v případě, že za tuto nedostupnost
elektronického systému nese odpovědnost.
(2) Doprava vybraných výrobků s dokladem podle odstavce 1 písm. a) může být zahájena
pouze se souhlasem orgánu uvedeného v § 26 odst. 3.
(3) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému odesílatel podle
odstavce 1 předloží orgánu uvedenému v § 26 odst. 3 návrh elektronického průvodního
dokladu v souladu s § 26 odst. 2.
(4) Orgán uvedený v § 26 odst. 3 ověří správnost a platnost údajů uvedených v návrhu
elektronického průvodního dokladu, zejména porovnáním údajů uvedených v dokladu podle
odstavce 1 písm. a) s návrhem elektronického průvodního dokladu podle odstavce 3.
V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými či neúplnými, uvědomí bezodkladně o této
skutečnosti odesílatele podle odstavce 1 a stanoví lhůtu, ve které tento odesílatel nedostatky
odstraní. Nevykazuje-li návrh elektronického průvodního dokladu vady, orgán uvedený v § 26
odst. 3 přidělí tomuto návrhu referenční kód a sdělí jej odesílateli podle odstavce 1.
Elektronický průvodní doklad poté nahradí doklad podle odstavce 1 písm. a). Dále se
postupuje v souladu s ustanoveními § 26 a 27.
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(5) Do okamžiku, kdy je návrhu elektronického průvodního dokladu přidělen referenční
kód, který je sdělen odesílateli podle odstavce 1, považuje se doprava vybraných výrobků za
uskutečňovanou v režimu podmíněného osvobození od daně za použití dokladu podle
odstavce 1 písm. a).
(6) Odesílatel vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uvedený v
odstavci 1 je povinen uchovávat doklad uvedený v odstavci 1 písm. a) po dobu 10 let ode dne
zahájení dopravy, které se týká.
(7) V případě nedostupnosti elektronického systému podle odstavce 1 provozovatel
odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel elektronicky sdělí orgánu
uvedenému v § 26 odst. 3 změny podle § 27 odst. 7 ještě před jejich uskutečněním. Dále se
postupuje v souladu s ustanoveními odstavců 3 až 5.
(8) Nedostupností elektronického systému se rozumí stav, kdy přístupové komunikační
prostředky správce daně k elektronickému systému jsou nefunkční nebo kdy je nefunkční
elektronický systém sám o sobě.
§ 27d
Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Pokud je doprava v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle §
25 odst. 1 písm. a) bod 1 a 3, s výjimkou dopravy k příjemci podle § 11 odst. 1 písm. d), a
podle § 24 odst. 1, s výjimkou dopravy do místa vývozu, a pokud příjemce vybraných
výrobků nemůže předložit oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického
systému podle § 27a odst. 1 nebo 2 nebo § 27b odst. 1 z důvodu
a) nedostupnosti elektronického systému v místě přijetí vybraných výrobků,
b) nedostupnosti elektronického systému v místě odeslání vybraných výrobků z jiného
členského státu, pokud příjemce do okamžiku přijetí vybraných výrobků neobdržel
elektronický průvodní doklad s přiděleným specifickým správním referenčním kódem,
nebo
c) nedostupnosti elektronického systému v místě odeslání vybraných výrobků na daňovém
území České republiky, pokud nebylo možno do okamžiku přijetí vybraných výrobků
použít postup podle § 27c odst. 3 až 5,
použije doklad obsahující stejné údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků. Tento
doklad se považuje za potvrzení ukončení dopravy. Příjemce jej bezodkladně předloží správci
daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků.
(2) Pokud příjemce do konce dne, kdy byly vybrané výrobky přijaty, nepředloží z důvodů
uvedených v odstavci 1 správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků
oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému, správce daně zašle
kopii dokladu uvedeného v odstavci 1 příslušným orgánům členského státu odeslání nebo
odesílateli podle odstavce 1 na daňovém území České republiky.
(3) Správce daně místně příslušný podle místa přijetí vybraných výrobků předá doklad
podle odstavce 1 příslušným orgánům členského státu odeslání z jiného členského státu.
(4) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému předloží příjemce
oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle §
27a odst. 1 nebo 2 nebo § 27b odst. 1. Dále se použije postup podle ustanovení § 27c odst. 3
až 5.
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§ 27e
Nedostupnost elektronického systému při vývozu
(1) Pokud v případech podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 nebo v případech vývozu
vybraných výrobků podle § 24 odst. 1 z důvodů nedostupnosti elektronického systému
v České republice nebo z důvodů uvedených v § 27d odst. 1 písm. b) nebo c) nelze vyhotovit
oznámení o vývozu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství
Evropské unie, vyhotoví celní úřad, který propustil vybrané výrobky do režimu vývozu,
doklad, který obsahuje stejné údaje jako toto oznámení a který potvrzuje, že doprava byla
ukončena.
(2) Správce daně uvedený v odstavci 1 zašle doklad podle odstavce 1 příslušným
orgánům členského státu odeslání nebo odesílateli na daňovém území České republiky, pokud
nelze vyhotovit oznámení o vývozu vybraných výrobků do konce dne, kdy celní úřad uvedený
v odstavci 1 obdržel potvrzení o výstupu vybraných výrobků z daňového území Evropského
společenství Evropské unie od pohraničního celního úřadu, jsou-li tyto celní úřady odlišné,
nebo kdy vybrané výrobky vystoupily z daňového území Evropského společenství Evropské
unie.
(3) V případě dopravy podle § 25 odst. 1 písm. b) bod 2 správce daně místně příslušný
podle místa odeslání vybraných výrobků předá kopii dokladu podle odstavce 1 vyhotoveného
příslušným orgánem jiného členského státu vývozu odesílateli.
(4) Pokud je nedostupnost elektronického systému podle odstavce 1 odstraněna, uplatní
se postup podle § 27b.
(5) Pokud v případech podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 nebo v případech vývozu
vybraných výrobků podle § 24 odst. 1 nelze prokázat ukončení dopravy vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně oznámením o vývozu vybraných výrobků ani
z důvodu nedostupnosti elektronického systému, ani z důvodů uvedených v § 27d odst. 1
písm. b) nebo c), celní úřad uvedený v odstavci 1 vyhotoví náhradní oznámení o vývozu
vybraných výrobků, které nahradí tento doklad. Náhradní oznámení o vývozu vybraných
výrobků pak zašle příslušným orgánům členského státu odeslání nebo odesílateli na daňovém
území České republiky.
§ 27f
Náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození
od daně
(1) Pokud je doprava v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle
§ 25 odst. 1 písm. a) bod 1 a 3 nebo § 24 odst. 1, s výjimkou dopravy k příjemci podle § 11
odst. 1 písm. d) a s výjimkou dopravy do místa vývozu podle § 24 odst. 1, a pokud příjemce
vybraných výrobků nemůže předložit oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí
elektronického systému podle § 27a odst. 1 nebo 2 nebo § 27b z důvodů jiných než
uvedených v § 27d odst. 1, takže tyto skutečnosti nelze prokázat postupy stanovenými
v případě nedostupnosti elektronického systému, je příjemce povinen předložit správci daně
místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků náhradní doklad o přijetí vybraných
výrobků, který musí obsahovat stejné údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků.
(2) Neobsahuje-li náhradní doklad o přijetí vybraných výrobků vady, správce daně
uvedený v odstavci 1 zašle tento doklad příslušným orgánům členského státu odeslání nebo
v případě dopravy podle § 24 odst. 1 správci daně místně příslušnému pro odesílatele.
Správce daně místně příslušný pro odesílatele pak zašle tento doklad přímo odesílateli.
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(3) V případě dopravy podle § 25 odst. 1 písm. b) s výjimkou osob uvedených ve
směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních daní27e) správce daně příslušný podle místa
odeslání vybraných výrobků, který obdrží náhradní doklad o přijetí vybraných výrobků od
příslušných orgánů jiného členského státu, posoudí tento doklad a v případě jeho uznání
zaznamená ukončení dopravy do elektronického systému.
§ 28
Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy
(1) K porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy dojde,
s výjimkou případů uvedených v odstavci 2, jestliže u dopravovaných vybraných výrobků
není ve stanovené lhůtě ukončena jejich doprava do daňového skladu, oprávněnému příjemci,
na místo přímého dodání, na místo vývozu, osobě uvedené v § 11 odst. 1 písm. d) nebo e)
nebo příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském
státě.
(2) Pokud nebyly splněny podmínky uvedené v odstavci 1 v důsledku ztráty nebo
znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s) nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení nebo
v důsledku ztrát ve smyslu § 49 odst. 11 nebo § 71 odst. 2 a orgán uvedený v § 26 odst. 3
místně příslušný odesílajícímu daňovému skladu nebo místu dovozu, ze kterého byla doprava
zahájena, byl o této události bezodkladně informován, nepovažuje se nesplnění těchto
podmínek za porušení režimu podmíněného osvobození od daně.
(3) Vybrané výrobky, u kterých k porušení režimu podmíněného osvobození od daně
došlo, jsou považovány za vyjmuté z tohoto režimu, pokud odstavec 9 nestanoví jinak.
(4) Zjistí-li se, že k porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy
došlo na daňovém území České republiky, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká
na daňovém území České republiky.
(5) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že došlo k porušení režimu
podmíněného osvobození od daně během dopravy zahájené v jiném členském státě a není
možné určit, kde k porušení došlo, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území
České republiky.
(6) Správce daně poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém
byla doprava zahájena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém
území České republiky.
(7) Pokud byly vybrané výrobky dopravovány na daňovém území České republiky podle
§ 24 odst. 1 a příjemce neprokáže nebo celní úřad, který rozhodl o propuštění těchto
vybraných výrobků do režimu vývozu, nepotvrdí ve lhůtě čtyř měsíců ode dne odeslání
vybraných výrobků, že vybrané výrobky
a) byly dodány na místo určení,
b) vystoupily z daňového území Evropského společenství Evropské unie, nebo
c) byly zcela zničeny nebo znehodnoceny v důsledku ztráty nebo znehodnocení ve smyslu
§ 3 písm. s) nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení,
považují se tyto vybrané výrobky za vyjmuté z režimu podmíněného osvobození od daně.
O tom, že dosud nebylo potvrzeno, že u odeslaných vybraných výrobků došlo ke splnění
podmínek uvedených v písmenech a) nebo b), uvědomí odesílající provozovatel daňového
skladu správce daně místně příslušného tomuto daňovému skladu nejpozději do dvou měsíců
ode dne zahájení dopravy. Oprávněný odesílatel uvědomí o této skutečnosti ve stejné lhůtě
celní úřad, který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do režimu volného oběhu.
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(8) Pokud byly vybrané výrobky dopravovány z daňového území České republiky podle
§ 25 odst. 1 písm. b) a příjemce z jiného členského státu neprokáže nebo příslušný orgán
jiného členského státu vývozu nepotvrdí ve lhůtě čtyř měsíců ode dne odeslání vybraných
výrobků, že vybrané výrobky
a) byly dodány na místo určení,
b) vystoupily z daňového území Evropského společenství Evropské unie,
c) byly zcela zničeny nebo znehodnoceny v důsledku ztráty nebo znehodnocení ve smyslu §
3 písm. s) nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, nebo
d) nebyly dodány na místo určení z důvodu porušení režimu podmíněného osvobození od
daně, ke kterému došlo při dopravě mimo daňové území České republiky,
považují se tyto vybrané výrobky za vyjmuté z režimu podmíněného osvobození od daně.
O tom, že dosud nebylo potvrzeno, že u odeslaných vybraných výrobků došlo ke splnění
podmínek uvedených v písmenech a), b) nebo c), uvědomí odesílající provozovatel daňového
skladu správce daně místně příslušného tomuto daňovému skladu nejpozději do dvou měsíců
ode dne zahájení dopravy. Oprávněný odesílatel uvědomí o této skutečnosti ve stejné lhůtě
celní úřad, který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do režimu volného oběhu.
(9) Pokud plátce uvedený v § 4 odst. 1 písm. d) nevěděl nebo nemohl vědět, že vybrané
výrobky dopravované v režimu podmíněného osvobození od daně nebyly dodány na místo
určení, může do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o této skutečnosti uvědoměn správcem daně
místně příslušným daňovému skladu, ze kterého byla doprava zahájena, nebo celním úřadem,
který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do režimu volného oběhu, prokázat, že
doprava byla ukončena v souladu s § 24 odst. 5 nebo § 25 odst. 6 nebo že došlo k porušení
režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy na území jiného členského státu.
(10) Zjistí-li se ve lhůtě tří let ode dne zahájení dopravy, že nedošlo k porušení režimu
podmíněného osvobození od daně a daň byla vybrána v jiném členském státě nebo že k
porušení režimu podmíněného osvobození od daně došlo v jiném členském státě a v tomto
jiném členském státě byla daň vybrána, vzniká ode dne zjištění nárok na vrácení daně
zaplacené na daňovém území České republiky. Nárok na vrácení daně se uplatňuje v daňovém
přiznání podle § 14 odst. 5. K tomuto daňovému přiznání musí být přiložen doklad o
zaplacení daně v jiném členském státě. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně
vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho
vzniku.
(11) Pokud bylo zjištěno porušení režimu podmíněného osvobození od daně během
dopravy v jiném členském státě a následně se ve lhůtě tří let ode dne zahájení dopravy zjistí,
že k tomuto porušení došlo na daňovém území České republiky, postupuje se podle odstavce
4. Po zaplacení daně uvědomí správce daně o této skutečnosti příslušné orgány členského
státu, ve kterém bylo porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy
zjištěno.
§ 29
Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském
státě pro účely podnikání
(1) Právnická nebo fyzická osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu
pro účely podnikání je povinna před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do
volného daňového oběhu v jiném členském státě se registrovat jako plátce daně a oznámit
správci daně množství vybraných výrobků a poskytnout zajištění daně.
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(2) Osoba uvedená v odstavci 1 poskytuje zajištění daně ve výši, kterou by byla povinna
přiznat a zaplatit, pokud by vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 60 odst. 13). Tato
osoba zajistí daň převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro
zajištění daně zřízený správcem daně, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok
z částky složené na tomto depozitním účtu pro zajištění daně. Se souhlasem osoby, která
poskytla zajištění daně, může správce daně poskytnutým zajištěním daně uhradit daň. Pokud
tak neučiní, rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne, kdy částka daně
zaplacená podle odstavce 3, 6 nebo 8 byla připsána na určený účet správce daně, v jehož
územní působnosti má osoba uvedená v odstavci 1 sídlo nebo místo pobytu.
(3) Po odběru vybraných výrobků nebo po ukončení dopravy je právnická nebo fyzická
osoba uvedená v odstavci 1 povinna podat daňové přiznání a zaplatit daň. Pokud právnická
nebo fyzická osoba nedodrží postup stanovený v odstavci 1, je povinna podat daňové přiznání
a zaplatit daň následující pracovní den po přijetí výrobků.
(4) Vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském
státě a jsou přijímány veřejnoprávním subjektem, se považují za vybrané výrobky přijímané
pro účely podnikání, přičemž veřejnoprávní subjekt postupuje podle odstavců 1 a 2.
(5) Správce daně použije zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství, pokud
není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem.
(6) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu
v jiném členském státě a určených pro účely podnikání na daňovém území České republiky
k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5, 10
a 11 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)
nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení. V takovém případě správce daně rozhodne o
uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne prokázání této skutečnosti.
(7) Ustanovení § 29 se nepoužijí pro vybrané výrobky uvedené do volného daňového
oběhu v jiném členském státě
a) dopravované přes daňové území České republiky do dalšího členského státu, nebo
b) umístěné na palubě letadla při mezipřistání na daňovém území České republiky,
pokud při této dopravě nedojde ke ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků.
(8) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných
výrobků podle odstavce 7 došlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení, povinnost daň přiznat a
zaplatit vzniká na daňovém území České republiky bez ohledu na to, zda došlo k jejich ztrátě
nebo znehodnocení na daňovém území České republiky, nebo zda není možné určit, kde
k této skutečnosti došlo. To neplatí, pokud se jedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3
písm. s) nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení.
(9) Správce daně poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém
byla doprava zahájena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém
území České republiky. Zároveň poskytne informaci o této skutečnosti příslušnému
daňovému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena.
(10) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných
výrobků podle odstavce 7 došlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)
nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému daňovému
orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o této skutečnosti.
§ 30
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Zjednodušený průvodní doklad
(1) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě
a dopravované na daňové území České republiky pro účely podnikání nebo určené k plnění
úkolů veřejnoprávního subjektu lze dopravovat se zjednodušeným průvodním dokladem.
(2) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě a
dopravované přes daňové území České republiky do tohoto jiného členského státu pro účely
podnikání lze dopravovat pouze se zjednodušeným průvodním dokladem a po vhodné trase.
Jsou-li tyto vybrané výrobky dopravovány uvedeným způsobem často a pravidelně, lze je na
základě sjednané dvoustranné dohody s tímto jiným členským státem dopravovat bez
zjednodušeného průvodního dokladu.
(3) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České
republiky a dopravované přes území jiného členského státu na daňové území České republiky
pro účely podnikání lze dopravovat pouze se zjednodušeným průvodním dokladem a po
vhodné trase. Jsou-li tyto vybrané výrobky dopravovány uvedeným způsobem často a
pravidelně, lze je na základě sjednané dvoustranné dohody s tímto jiným členským státem
dopravovat bez zjednodušeného průvodního dokladu.
(4) Plátce, který nabývá vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném
členském státě pro účely podnikání, musí na žádost odesílajícího dodavatele bezodkladně po
přijetí vybraných výrobků zaslat zpět potvrzené vyhotovení zjednodušeného průvodního
dokladu. Správce daně je povinen na žádost vydat potvrzení, že daň byla přiznána nebo
zaplacena.
(5) Vzor zjednodušeného průvodního dokladu a jeho náležitosti jsou uvedeny
v příslušném předpisu Evropských společenství Evropské unie30).
§ 31
Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu pro
účely podnikání
(1) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České
republiky a dopravované do jiného členského státu pro účely podnikání lze dopravovat se
zjednodušeným průvodním dokladem. Odesílatel je povinen písemně uvědomit před
zahájením dopravy správce daně. V oznámení uvede datum zahájení dopravy.
(2) Odesílatel vyhotoví zjednodušený průvodní doklad ve třech vyhotoveních a jednotlivá
vyhotovení označí číslicemi 1, 2 a 3. Vyhotovení č. 1 si ponechá odesílatel, vyhotovení č. 2 a
3 odevzdá dopravci. Odesílatel je povinen uchovávat potvrzené vyhotovení č. 3, které obdržel
od příjemce, po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady
vystaveny.
(3) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České

republiky a dopravované přes jiný členský stát na daňové území České republiky pro účely
podnikání lze dopravovat se zjednodušeným průvodním dokladem. Odesílatel je povinen
písemně uvědomit před zahájením dopravy správce daně.
(4) Odesílatel vyhotoví zjednodušený průvodní doklad ve třech vyhotoveních a jednotlivá
vyhotovení označí číslicemi 1, 2 a 3. Vyhotovení č. 1 si ponechá odesílatel, vyhotovení č. 2 a
3 odevzdá dopravci. Příjemce si ponechá vyhotovení č. 2 a potvrdí příjem vybraných výrobků
na vyhotovení č. 3, které odešle nejpozději první pracovní den po dni ukončení dopravy
odesílateli.
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(5) Jsou-li vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky dopravovány přes jiný členský stát na daňové území České republiky pro
účely podnikání často a pravidelně, může příslušný správce daně, za předpokladu sjednané
dvoustranné dohody s tímto jiným členským státem, povolit zjednodušený postup odchylný
od odstavců 2 až 4.
(6) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu
na daňovém území České republiky a určených pro účely podnikání v jiném členském státě
k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a
10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)
nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení.
(7) Správce daně poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém má
být doprava ukončena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém
území České republiky.
(8) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných
výrobků došlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s) nepředvídatelné
ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému daňovému orgánu členského
státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o této skutečnosti.
§ 32
Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu
(1) Vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském
státě a které fyzické osoby nabyly v tomto členském státě pro osobní spotřebu a jsou jimi
dopravované na daňové území České republiky, jsou osvobozeny od daně. Pro tyto výrobky
se nevyžaduje zvláštní povolení podle § 13.
(2) Při posouzení, zda vybrané výrobky jsou určeny pro podnikání nebo pro osobní
spotřebu, správce daně vezme v úvahu zejména
a) skutečnost, zda fyzická osoba je podnikatelem a z jakých důvodů vybrané výrobky
nabyla,
b) místo, kde se vybrané výrobky nacházejí, nebo způsob dopravy,
c) doklady k vybraným výrobkům,
d) množství a povahu vybraných výrobků.
(3) Dá-li si fyzická osoba dopravit vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové
území České republiky, považují se tyto vybrané výrobky za vybrané výrobky nabyté pro
účely podnikání s výjimkou drobných zásilek neobchodního charakteru zasílaných fyzickými
osobami fyzickým osobám. Při posouzení, zda se jedná o drobnou zásilku neobchodního
charakteru, se použije ustanovení odstavce 2 a § 4 odst. 5 obdobně. Vybrané výrobky, které
jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru, jsou osvobozeny od daně a pro jejich
přijímání se nevyžaduje zvláštní povolení podle § 13.
(4) Za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu pro účely tohoto ustanovení se
považuje množství uvedené v § 4 odst. 5.
(5) Správce daně může rozhodnout o tom, že za vybrané výrobky určené pro osobní
spotřebu lze považovat i větší množství, než je uvedené v odstavci 4, pokud to vyplyne
z posouzení skutečností uvedených v odstavci 2.
§ 33
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Zasílání vybraných výrobků
(1) Jsou-li vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném
členském státě, zasílány fyzickou nebo právnickou osobou nebo na její účet a tato osoba má
v tomto jiném členském státě místo pobytu nebo sídlo, a to právnické nebo fyzické osobě se
sídlem nebo s místem pobytu na daňovém území České republiky, která nepodniká ani
nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká
na daňovém území České republiky.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu
na daňové území České republiky právnické nebo fyzické osobě podle odstavce 1, ustanoví
pro splnění této povinnosti daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků [§ 3 písm. t)].
(3) Daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze právnická nebo
fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, která není
totožná s právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky
zasílány.
(4) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen před každým odesláním
vybraných výrobků z jiného členského státu oznámit místně příslušnému správci daně
a) název, popř. obchodní označení, druh a množství zasílaných vybraných výrobků
v měřicích jednotkách; název vybraného výrobku musí být uveden dostatečně přesným
termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena,
b) jméno, příjmení, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
právnické nebo fyzické osobě podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky zasílány.
Dále je povinen před každým odesláním vybraných výrobků poskytnout zajištění daně, které
odpovídá výši daně za množství zasílaných vybraných výrobků, pokud by tyto vybrané
výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.
Zajištění daně se poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet
pro zajištění daně zřízený správcem daně místně příslušným daňovému zástupci pro zasílání
vybraných výrobků, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok z částky složené
na tomto depozitním účtu.
(5) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen po přijetí vybraných
výrobků právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky
zasílány, na daňovém území České republiky daň přiznat a zaplatit [§ 9 odst. 3 písm. i)].
(6) Pokud daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené
v odstavci 4, přechází povinnost daň přiznat a zaplatit na právnickou nebo fyzickou osobu
podle odstavce 1, která zaslané vybrané výrobky přijala.
(7) Se souhlasem daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků může správce daně
místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků poskytnutým zajištěním
daně uhradit daň. Pokud není souhlas udělen, tento správce daně rozhodne o uvolnění
zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne, kdy částka daně zaplacená podle odstavce 5, 6
nebo 15 byla připsána na určený účet tohoto správce daně.
(8) Správce daně místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků
použije zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství, pokud není daň zaplacena ve
lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem.
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(9) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen vést evidenci o přijatých
vybraných výrobcích a o právnických nebo fyzických osobách podle odstavce 1, kterým byly
vybrané výrobky zasílány. Evidence musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 4.
(10) Pokud se jedná o opakované zasílání vybraných výrobků, na návrh daňového
zástupce pro zasílání vybraných výrobků může správce daně místně příslušný daňovému
zástupci pro zasílání vybraných výrobků povolit, aby vybrané výrobky přijaté v jednom
zdaňovacím období byly zahrnuty do jednoho daňového přiznání (§ 18).
(11) K daňovému přiznání podle § 18 je daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků
povinen připojit doklad potvrzující, že daň za zasílané vybrané výrobky byla zaplacena v
členském státě, ze kterého byly odeslány.
(12) Po zaplacení daně správce daně místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání
vybraných výrobků na žádost daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků vydá pro
účely vrácení daně v členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky odeslány,
a) potvrzení o zaplacení daně podle odstavce 5 nebo 6,
b) potvrzení o zaplacení daně podle odstavce 15, nebo
c) potvrzení o tom, že při dopravě zasílaných vybraných výrobků došlo na daňovém území
České republiky ke ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s) k nepředvídatelné
ztrátě nebo znehodnocení.
(13) Fyzická nebo právnická osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území
České republiky může zaslat vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo s místem
pobytu na území jiného členského státu, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou
hospodářskou činnost, pokud to před odesláním vybraných výrobků písemně oznámí svému
místně příslušnému správci daně a v oznámení uvede název a množství zasílaných vybraných
výrobků a členský stát určení.
(14) Fyzická osoba nebo právnická osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém
území České republiky, zasílající vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo s místem
pobytu na území jiného členského státu, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou
hospodářskou činnost, je povinna vést evidenci o zasílaných vybraných výrobcích a je
povinna prokázat splnění podmínek pro zasílání vybraných výrobků do jiného členského státu
stanovených tím státem, do kterého jsou vybrané výrobky zasílány.
(15) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České
republiky z jiného členského státu, nebo zasílaných z daňového území České republiky do
jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle odstavce 8 a
podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o ztrátu
nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s) nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení.
V takovém případě správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode
dne prokázání této skutečnosti, pokud bylo takové zajištění daně poskytnuto podle odstavce 4.
(16) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České
republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne
příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava zasílaných vybraných výrobků
ukončena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém území České
republiky.
(17) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České
republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)
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nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému orgánu
členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o této skutečnosti.
(18) Ustanovení § 33 se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné
zásilky neobchodního charakteru podle § 32 odst. 3.
§ 33a
Povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území
České republiky může být daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků jen na
základě povolení. O vydání tohoto povolení rozhoduje správce daně na návrh na vydání
povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků. Tento návrh
podává fyzická nebo právnická osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu
na daňové území České republiky.
(2) Návrh na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných
výrobků musí obsahovat tyto náležitosti:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě osoby
odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu, je-li právnickou osobou; jméno a
příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a údaje o registraci k dani v jiném
členském státě osoby odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu, je-li fyzickou
osobou; tyto údaje budou potvrzeny příslušným správcem daně,
b) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která má být
ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, je-li právnickou
osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem
pro zasílání vybraných výrobků, je-li fyzickou osobou,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě
osoby odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu; tyto údaje budou
potvrzeny příslušným správcem daně,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která má být
ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků,
c) plnou moc k zastupování a prohlášení osoby, která má být ustanovena daňovým
zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, že se zastupováním souhlasí; prohlášení této
osoby, že se zastupováním souhlasí, musí být předloženo s úředně ověřeným podpisem
navrhovatele, pokud toto prohlášení není nedílnou součástí plné moci,.
d) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že osoba, která má být ustanovena daňovým
zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, nemá v evidenci daní u orgánů Finanční
správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s
výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho
úhrady na splátky.
(3) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání
povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2. Má-li osoba, která má být ustanovena
daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, v evidenci daní u orgánů Finanční
správy České republiky nebo orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek, vydá
správce daně povolení pouze tehdy, je-li povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho
úhrady na splátky.
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(4) Navrhovatel nebo osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání
vybraných výrobků, je povinna na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné pro
správu daní.
(5) Neobsahuje-li návrh navrhovatele vady, správce daně místně příslušný osobě, která
má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, rozhodne o vydání
povolení do 30 kalendářních dní od zahájení řízení; v rozhodnutí uvede údaje podle odstavce
2 písm. a) až c).
(6) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce
pro zasílání vybraných výrobků vyhovuje, se neodůvodňuje.
(7) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení k ustanovení daňového
zástupce pro zasílání vybraných výrobků, je povinna oznámit správci daně místně
příslušnému tomuto daňovému zástupci každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. a)
uvedených v povolení, a to do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.
(8) Právnická nebo fyzická osoba, která byla ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání
vybraných výrobků, je povinna oznámit správci daně místně příslušnému tomuto daňovému
zástupci každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. b) uvedených v povolení k ustanovení
daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků, a to do 5 kalendářních dní ode dne jejího
vzniku.
(9) Právnická nebo fyzická osoba, která vypověděla plnou moc podle odstavce 2 písm. c),
je povinna oznámit tuto skutečnost správci daně místně příslušnému tomuto daňovému
zástupci, a to do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.
(10) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu podle odstavce 2 písm. a) nebo b),
správce daně rozhodne o změně původního povolení.
(11) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, správce daně rozhodne o
odejmutí povolení a o případném vydání povolení nového.
(12) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků
právnickou osobou,
b) úmrtím smrtí daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků nebo nabytím právní
moci rozsudku soudu o prohlášení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků za
mrtvého,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek daňového
zástupce pro zasílání vybraných výrobků,
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21),
e) odvoláním plné moci fyzickou nebo právnickou osobou zasílající vybrané výrobky
z jiného členského státu na daňové území České republiky, která tuto plnou moc udělila,
nebo
f) vypovězením plné moci daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků.
(13) Správce daně odejme povolení vydané daňovému zástupci pro zasílání vybraných
výrobků, jestliže
a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,
b) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků po vydání povolení neplní povinnosti,
které jsou podmínkou pro jeho vydání, nebo porušuje závažným způsobem povinnost
vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem
zaručujícím trvalost účetních záznamů v souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími
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z povolení nebo nevede evidenci podle § 33 odst. 9, nebo jinak porušuje povinnosti
daňového zástupce a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě,
c) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků o odnětí povolení požádá, nebo
d) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků po dobu tří po sobě jdoucích
kalendářních měsíců bezdůvodně nepřijímá vybrané výrobky.
§ 34
Dovoz vybraných výrobků
Jsou-li vybrané výrobky dováženy na daňové území České republiky a nejsou-li uvedeny
do režimu podmíněného osvobození od daně nebo do režimu s podmíněným osvobozením od
cla, daň je vybírána za podmínek stanovených celními předpisy.
§ 35
pozbyl platnosti
§ 36
Prodej za ceny bez daně
(1) Vybrané výrobky lze prodávat na základě povolení správce daně za ceny bez daně v
tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel během letu fyzickým osobám
při jejich bezprostředním výstupu z daňového území Evropského společenství Evropské
unie. Tranzitní prostor vymezuje rozhodnutím správce daně místně příslušný mezinárodnímu
letišti.
(2) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor podle odstavce 1 a na paluby letadel pouze v
režimu podmíněného osvobození od daně. Takto dodané vybrané výrobky se považují za
umístěné v režimu podmíněného osvobození od daně až do doby jejich prodeje.
(3) Vybrané výrobky lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že
jejich cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území. Držitel povolení je povinen zajistit,
aby při prodeji vybraných výrobků bylo na prodejním dokladu vyznačeno číslo letu, druh
vybraných výrobků a cena.
(4) Povolení vydává správce daně místně příslušný mezinárodnímu letišti, a to i v případě
povolení k prodeji za ceny bez daně na palubách letadel během letu.
(5) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo
pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození navrhovatele,
je-li navrhovatel fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo
nebo datum narození navrhovatele,
b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých linek, na kterých hodlá
prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně,
c) název, popřípadě označení prodávaných vybraných výrobků,
d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v prostorách podle odstavce 1,
popřípadě souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně na palubách letadel
během letu,.
e) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že navrhovatel nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován
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nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky.
(6) Správce daně si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence
Rejstříku trestů týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem právnická osoba, vyžádá si
zároveň výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
statutárních orgánů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(7) Správce daně vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti
uvedené v odstavci 5 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle
zvláštního právního předpisu20).
(8) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelzeli vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže
nadřízený správce daně. Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní,
popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu
uvědomit.
(9) V povolení k prodeji za ceny bez daně správce daně stanoví druhy vybraných
výrobků, které mohou být prodávány bez daně.
(10) Správce daně je oprávněn v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení vybraných
výrobků v prostorách podle odstavce 1 a na palubách letadel a prostorů, ve kterých jsou
vybrané výrobky skladovány před jejich umístěním do prostor podle odstavce 1 a na paluby
letadel.
(11) Správce daně při vydání povolení přidělí každému držiteli povolení evidenční číslo a
vydá osvědčení o evidenci.
(12) Držitel povolení je povinen nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne vzniku změny
oznámit správci daně každou změnu skutečností a údajů uvedených v odstavci 5. V případě
změny sídla, popřípadě místa pobytu, označení prostor, popřípadě leteckých linek nebo druhů
vybraných výrobků správce daně rozhodne o změně povolení. V případě změny ostatních
skutečností a údajů, které jsou uvedeny v povolení, správce daně vydá nové povolení a
odejme předchozí povolení. Doručené nebo sdělené nové rozhodnutí o vydání povolení musí
současně ve výrokové části obsahovat rozhodnutí o odejmutí původního povolení.
(13) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li držitel právnickou osobou,
b) úmrtím smrtí držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele za
mrtvého,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele,
nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(14) Správce daně povolení odejme, jestliže
a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a držitel nepožádal o jeho
změnu,
b) držitel o to požádá, nebo
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c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje vybraných výrobků za ceny bez daně
stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem13) nebo podmínky uvedené v
povolení.
(15) Zanikne-li povolení k prodeji za ceny bez daně nebo je-li toto povolení odejmuto,
plátce provede za přítomnosti úřední osoby správce daně nejpozději do 5 kalendářních dní
inventuru zásob vybraných výrobků a nejpozději následující pracovní den po uplynutí této
lhůty předloží daňové přiznání a zaplatí daň. V případě podle odstavce 13 písm. b) inventuru
ve stejné lhůtě provede osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona;
není-li inventura ve stanovené lhůtě provedena, provede inventuru správce daně. Osoba
oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona je povinna nejpozději
následující den po skončení inventury podat daňové přiznání a zaplatit daň.
(16) Pokud držitel povolení k prodeji za ceny bez daně hodlá ukončit podnikatelskou
činnost a požádal o odnětí povolení, může se souhlasem správce daně vybrané výrobky přijaté
za ceny bez daně prodat za ceny bez daně jiné osobě, která je držitelem příslušného povolení
k prodeji za ceny bez daně. Vybrané výrobky může této osobě prodat nejpozději do dne
nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení.
§ 37
Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků
(1) Provozovatel daňového skladu podle § 19 odst. 2 písm. a) je povinen vést evidenci
vybraných výrobků
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vyrobených nebo zpracovaných v podniku na výrobu vybraných výrobků,
převzatých do podniku na výrobu vybraných výrobků,
vydaných z podniku na výrobu vybraných výrobků,
použitých pro vlastní spotřebu,
přijatých v místě přímého dodání,
vydaných z místa přímého dodání.

(2) V evidenci podle odstavce 1 musí být v členění podle jednotlivých druhů vybraných
výrobků uvedeny
a) obchodní názvy vybraných výrobků, množství v měřicích jednotkách a datum výroby
nebo zpracování vybraných výrobků,
b) obchodní názvy vybraných výrobků, množství v měřicích jednotkách a datum přijetí
vybraných výrobků a identifikační údaje dodavatele; u vybraných výrobků dovezených
též identifikační údaje deklaranta32), je-li deklarant jinou osobou než provozovatel
daňového skladu, označení celního úřadu, kde proběhlo celní řízení, včetně data
propuštění dovezených vybraných výrobků do režimu volného oběhu, nebo je-li u nich
možné uplatnit nárok na vrácení daně podle § 14 odst. 1 písm. b), § 54 odst. 2 a § 78
odst. 6 a 7; místo přímého dodání, je-li toto místo odlišné od místa daňového skladu,
c) obchodní názvy vybraných výrobků, množství v měřicích jednotkách, datum a účel
použití vybraných výrobků provozovatelem daňového skladu pro vlastní spotřebu, pro
spotřebu členů jeho společně hospodařící domácnosti33) a osob jemu blízkých33), jeho
zaměstnanců, členů, společníků a členů jejich společně hospodařících domácností a
osob jim blízkých,
d) obchodní názvy vybraných výrobků, množství v měřicích jednotkách a datum vydání
vybraných výrobků a identifikační údaje příjemce; pokud vybrané výrobky převzal
dopravce, který není příjemcem, musí být v evidenci uvedeny i identifikační údaje
dopravce; místo přímého dodání, je-li toto místo odlišné od místa daňového skladu,
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e) obchodní názvy vybraných výrobků a množství v měřicích jednotkách vybraných
výrobků vyvezených, datum jejich propuštění do režimu vývozu, označení celního úřadu,
kde proběhlo celní řízení, a identifikační údaje deklaranta,
f) údaje, které jsou uvedeny v dokladech podle § 27, § 27a, § 27b nebo § 27f, pokud tyto
údaje již nejsou uvedeny podle písmen a) až e).
(3) Zápis do evidence po výrobě, zpracování, vydání, nebo použití vybraných výrobků
musí být učiněn ve lhůtě stanovené správcem daně. Zápis do evidence po převzetí vybraných
výrobků musí být učiněn bezodkladně po ukončení jejich dopravy.
(4) Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato
evidence vyhotovena.
§ 38
Evidence ve skladu vybraných výrobků
(1) Provozovatel daňového skladu podle § 19 odst. 2 písm. b) je povinen vést evidenci
vybraných výrobků
a)
b)
c)
d)
e)

převzatých do skladu vybraných výrobků,
zpracovaných nebo použitých pro vlastní spotřebu provozovatele daňového skladu,
vydaných ze skladu vybraných výrobků,
přijatých v místě přímého dodání,
vydaných z místa přímého dodání.
(2) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 2 písm. b) až f), odst. 3 a 4 obdobně.
§ 39
Evidence vedená oprávněným příjemcem

(1) Oprávněný příjemce je povinen vést evidenci vybraných výrobků přijatých a
vydaných.
(2) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 2 písm. b) až f), odst. 3 a 4 obdobně.
§ 39a
Evidence vedená oprávněným odesílatelem
(1) Oprávněný odesílatel uvedený v § 3 písm. k) je povinen vést evidenci vybraných
výrobků přijatých k dopravě z místa dovozu a vybraných výrobků, u kterých byla doprava z
místa dovozu ukončena.
(2) V evidenci podle odstavce 1 musí být v členění podle jednotlivých druhů vybraných
výrobků uvedeny
a)

obchodní názvy vybraných výrobků přijatých k dopravě z místa dovozu, množství v
měřicích jednotkách a datum zahájení dopravy,
b) obchodní názvy vybraných výrobků, u kterých byla doprava z místa dovozu ukončena,
množství v měřicích jednotkách a datum ukončení dopravy.
(3) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 3 a 4 obdobně.
§ 40
Evidence vedená uživatelem
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(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 53a), je uživatel povinen vést evidenci
vybraných výrobků
a)
b)
c)
d)
e)

převzatých,
použitých pro účely uvedené ve zvláštním povolení,
použitých pro jiné účely, než které jsou uvedeny ve zvláštním povolení,
odesílaných jinému uživateli,
vyrobených z převzatých vybraných výrobků.
(2) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 2 písm. b) až e), odst. 3 a 4 obdobně.
§ 41
Pravomoci správce daně

(1) Správce daně může nařídit daňovému subjektu provedení inventury ve lhůtě
stanovené správcem daně. O výsledku inventury informuje daňový subjekt správce daně
následující pracovní den po jejím skončení.
(2) Úřední osoby mohou na základě předchozího oznámení za účelem výkonu správy
daně být nepřetržitě přítomny v prostorách daňového subjektu, které jsou určeny pro účely
podnikání.
(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam daňových
subjektů. Tento seznam obsahuje tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo daňového subjektu, je-li
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu,
popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, a daňové identifikační číslo daňového
subjektu, je-li fyzickou osobou,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo daňového subjektu,
b) správce daně příslušného daňovému subjektu,
c) vybrané výrobky, které daňový subjekt vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo
odesílá,
d) datum vydání povolení k činnosti.
Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
§ 42
(1) Správce daně zajistí vybrané výrobky, popřípadě i dopravní prostředek, který je
dopravuje, jestliže zjistí, že
a) vybrané výrobky jsou dopravovány bez dokladu uvedeného v § 6, 27 a 27c, 30, 51, 100
nebo 100a s výjimkou uvedenou v § 50 odst. 8,
b) vybrané výrobky jsou dopravovány bez dokladu uvedeného v § 5,
c) údaje uvedené na dokladu podle písmene a) nebo b) jsou nesprávné nebo nepravdivé,
nebo
d) doklad uvedený v písmenu a) nebo b) je pozměněný nebo padělaný.
(2) Nejedná-li se o vybrané výrobky pro osobní spotřebu nebo není-li prokázáno
oprávněné nabytí vybraných výrobků za ceny bez daně, správce daně tyto vybrané výrobky
zajistí, jestliže
a) jsou skladovány bez dokladu uvedeného v § 5,
b) údaje uvedené na dokladu podle písmene a) jsou nesprávné nebo nepravdivé, nebo
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c) doklad uvedený v písmenu a) je pozměněný nebo padělaný.
(3) Zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku podle odstavce 1 nebo 2
provede správce daně, který jako první zjistí důvody pro zajištění, a sepíše o tom protokol.
Stejnopis protokolu předá osobě, u níž byly vybrané výrobky zjištěny.
(4) Osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, vydá zajištěné vybrané výrobky nebo
dopravní prostředek správci daně; odmítne-li jejich vydání, správce daně vybrané výrobky
nebo dopravní prostředek odejme. Odnětí vybraných výrobků nebo dopravního prostředku se
uvede do protokolu.
(5) Správce daně určí místo a způsob uskladnění zajištěných vybraných výrobků nebo
dopravního prostředku. Náklady na uskladnění zajištěných vybraných výrobků a dopravního
prostředku hradí jejich vlastník, popřípadě osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, pouze
v případě, že správce daně rozhodne o propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných
výrobků nebo dopravního prostředku.
§ 42a
(1) Účastníkem řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku je
a) osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny,
b) osoba, která má věcné právo k zajištěným vybraným výrobkům nebo dopravnímu
prostředku.
(2) Správce daně vydá nejpozději do 3 pracovních dní od vyhotovení protokolu podle §
42 odst. 3 rozhodnutí o zajištění. Správce daně v rozhodnutí uloží zákaz se zajištěnými
vybranými výrobky nebo dopravním prostředkem jakýmkoli způsobem nakládat.
(3) Proti rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku se lze
odvolat nejpozději do 7 pracovních dní od jeho doručení.
§ 42b
Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku
(1) Správce daně, který rozhodl o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního
prostředku, bezodkladně zahájí řízení, jehož cílem je prokázání, zda s vybranými výrobky
bylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2 nebo zda dopravní prostředek
takové výrobky dopravoval.
(2) Účastníkem řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku
jsou osoby uvedené v § 42a odst. 1.
§ 42c
Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
(1) Správce daně rozhodne o uvolnění
a) zajištěných vybraných výrobků, pokud se prokáže, že s nimi nebylo nakládáno způsoby
uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2, nebo
b) dopravního prostředku, pokud se prokáže, že s vybranými výrobky, které tento dopravní
prostředek dopravoval, nebylo zacházeno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1.
(2) Správce daně může rozhodnout o uvolnění dopravního prostředku, je-li hodnota
dopravního prostředku ve zjevném nepoměru k výši daně, která měla být vyměřena z
vybraných výrobků, které byly zajištěny.
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(3) Uvolněné vybrané výrobky nebo dopravní prostředek se bez zbytečného odkladu vrátí
osobě, u níž byly vybrané výrobky zjištěny. Nelze-li vybrané výrobky nebo dopravní
prostředek této osobě vrátit, vrátí se vlastníkovi. Správce daně, který rozhodl o uvolnění
zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, sepíše o jejich vrácení protokol.
§ 42d
Propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
(1) Pokud správce daně nerozhodne o uvolnění vybraných výrobků nebo dopravního
prostředku, rozhodne o jejich
a) propadnutí v případě, že je vlastník těchto výrobků nebo dopravního prostředku znám,
nebo
b) zabrání v ostatních případech.
(2) Vlastníkem propadnutých nebo zabraných vybraných výrobků nebo dopravního
prostředku je stát.
(3) S propadnutými nebo zabranými vybranými výrobky se naloží způsobem stanoveným
zvláštními právními předpisy68) nebo se tyto výrobky zničí; propadnuté nebo zabrané
tabákové výrobky se zničí vždy. Zničení vybraných výrobků se provede na náklady
původního vlastníka, popřípadě osoby, u níž byly vybrané výrobky zjištěny.
§ 42e
Náhrada nákladů
(1) Náhradu nákladů za uskladnění zajištěných vybraných výrobků a dopravního
prostředku v řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku stanoví
správce daně nejpozději do 60 dní od právní moci rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání
vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.
(2) Náhradu nákladů na zničení nebo fyzickou likvidaci vybraných výrobků předepíše
správce daně rozhodnutím nejpozději do 60 dní ode dne zničení nebo fyzické likvidace těchto
vybraných výrobků.
(3) Náhrada nákladů podle odstavců 1 a 2 je splatná nejpozději do 30 dní od právní moci
rozhodnutí o předepsání náhrady nákladů k úhradě.
(4) Náhrada nákladů je příjmem státního rozpočtu.
§ 43
Pokuty
Použije-li správce daně zajištění daně na úhradu daně, uloží provozovateli daňového
skladu, oprávněnému příjemci podle § 22, oprávněnému odesílateli podle § 3 písm. k),
daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků podle § 33 nebo uživateli pokutu ve výši
10 % z částky zajištění daně použité na úhradu daně. Pokud správce daně použije zajištění
daně na úhradu daně podle § 23 odst. 4, § 29 odst. 2 a § 33 odst. 7, pokuta se neukládá.
ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
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DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
§ 44
Plátce daně z minerálních olejů
(1) Plátci jsou také právnické nebo fyzické osoby, kterým vznikne povinnost daň přiznat
a zaplatit
a) při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 a 2, které nebyly
zdaněny nebo u nichž byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný
účel použití, pro účely, pro které je stanovena vyšší sazba daně,
b) při použití nebo prodeji směsí minerálních olejů určených pro pohon dvoutaktních
motorů za účelem pohonu jiných než dvoutaktních motorů [§ 45 odst. 2 písm. b)],
c) při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 pro
1. pohon motorů,
2. výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“), nebo
3. výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2,
d) při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 5 pro pohon motorů,
e) při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 6 pro výrobu tepla,
f) při použití nebo prodeji přísady či plnidla do minerálních olejů (§ 45 odst. 7),
g) při prodeji nebo bezplatném předání odpadních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. d),
které nebyly zdaněny, ke konečné spotřebě pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla,
nebo
h) při použití odpadních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. d), které nebyly zdaněny, pro
pohon motorů nebo pro výrobu tepla.
(2) Plátcem není osoba, která nakládá s minerálními oleji výhradně podle § 58b.
§ 45
Předmět daně z minerálních olejů
(1) Předmětem daně jsou tyto minerální oleje:
a) motorové benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 41 až 2710 11 59, benziny
jiné než motorové uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 11 až 2710 11 25 a 2710 11
90 (dále jen „ostatní benzin“) a letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod
kódy nomenklatury 2710 11 31 a 2710 11 70,
b) střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11 až 2710
19 49,
c) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 51 až 2710 19 69,
d) odpadní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 91 až 2710 99,
e) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro pohon motorů nebo pro jiné účely uvedené pod kódy nomenklatury 2711
12 11 až 2711 19 s výjimkou zkapalněných ropných plynů a zkapalněného bioplynu
uvedených v písmenech f) a g),
f) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro výrobu tepla uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19,
nebo
g) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané
1. pro stacionární motory,
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2.
3.

v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských
pracích a veřejných pracích, nebo
pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která
nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19.
(2) Předmětem daně jsou také
a) jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v odstavci 1 a v tomto odstavci,
b) směsi minerálních olejů obsahující benzin nebo směsi benzinů s minerálními oleji
uvedenými v odstavci 1 či s látkami, které v odstavci 1 nejsou uvedeny, s výjimkou směsí
vzniklých podle písmen d) a e) a směsí používaných pro pohon dvoutaktních motorů,
nejde-li o směs obsahující ostatní benzin,
c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon
vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti
biopaliv, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 %
objemových všech látek ve směsi obsažených,
d) směsi benzinu s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným
bezvodým obecně denaturovaným35), které obsahují nejméně 90 % objemových benzinu a
nejvýše 10% objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu
kvasného bezvodého obecně denaturovaného35), přičemž obsah kyslíku nesmí převýšit
hodnotu 3,7 % hmotnostních,
e) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného bezvodého zvláštně
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35), které obsahují
nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 % objemových etyl-terciál-butyl-éteru
včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru,
f) jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému minerálnímu
oleji uvedenému v odstavci 1 s výjimkou směsí uvedených v písmenech b) až e) a g) až
m),
g) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem
kvasným bezvodým obecně denaturovaným35) neuvedené v písmenech d), e), l) a m),
které obsahují nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35) určené k
použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů,
h) směsi benzinu s etyl-tercial-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného bezvodého zvláštně
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného a s lihem
kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně
denaturovaným35) současně tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 %
hmotnostních35a), které obsahují nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 %
objemových směsi etyl-tercial-butyl-éteru včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyltercial-butyl-éteru a lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu
kvasného bezvodého obecně denaturovaného35),
i) směsi benzinu a dalších kyslíkatých složek biologického původu35a) tak, aby celkový
obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % hmotnostních; podíl benzinu v této směsi musí činit
nejméně 78 % objemových,
j) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon
vznětových motorů s metylestery mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury
3824 90 99, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 %
objemových všech látek ve směsi obsažených,
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k) směsi těžkých plynových olejů s vodou, které obsahují 9 až 15 % hmotnosti vody určené
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů,
l) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím
kritéria udržitelnosti biopaliv nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným
splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmeni m), které obsahují nejméně
70% a nejvýše 85% objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného
splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv nebo lihu kvasného bezvodého obecně
denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou účelem použití
rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. a) a odpovídají příslušné
technické normě35b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon
motorů, směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným
splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které
obsahují nejvýše 95% objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a
které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. b)
a odpovídají příslušné technické normě35c), určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro pohon motorů, nebo
m) směsi těžkých topných olejů uvedených v odstavci 1 písm. c) s minerálními oleji
uvedenými v písmenech a) až m) nebo minerálními oleji uvedenými v odstavci 1 písm.
b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů.
(3) Předmětem daně jsou také minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury
a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu
směsí uvedených v odstavci 2,
b) 2707,
c) 2709,
d) 2710 19 71 až 2710 19 99,
e) 2714 a 2715,
f) 2901 a 2902,
g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo
pro výrobu tepla,
h) 3403,
i) 3811,
j) 3817, nebo
k) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu
směsí uvedených v odstavci 2.
(4) U minerálních olejů podle odstavce 3 vznikne při uvedení do volného daňového
oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze tehdy, jsou-li určeny k použití, nabízeny k
prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí
uvedených v odstavci 2.
(5) Předmětem daně jsou také všechny výrobky, které nejsou uvedeny v odstavcích 1 až
3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Toto se nevztahuje
na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a
předmětem daně z pevných paliv.
(6) Předmětem daně jsou také všechny výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2701 až
2715 s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších
plynů a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle odstavců 1 a
3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla.
(7) Předmětem daně jsou také výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané jako přísada nebo plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití,
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nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů s výjimkou výrobků, které
absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových systémech.
(8) Subjekt, který nakupuje zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f)
nebo g), je povinen nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu
prodávajícímu písemně oznámit, pro jaký účel budou tyto plyny použity. Pokud tak neučiní,
zdaní se tyto plyny sazbou daně stanovenou pro tyto plyny určené k použití, nabízené k
prodeji nebo používané pro pohon motorů. Stejná povinnost platí i pro nabyvatele nebo pro
osobu, která pro nabyvatele nebo kupujícího zkapalněné ropné plyny přechodně nabývá. Toto
ustanovení se nepoužije pro zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti
náplně do 40 kg včetně.
(9) Zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) nebo g) nesmí být
skladovány společně ve stejném zásobníku, pokud tento zásobník pro společné skladování
není daňovým skladem. Jednotlivé zásobníky, ve kterých jsou zkapalněné ropné plyny podle
odstavce 1 písm. e), f) nebo g) odděleně skladovány, musí být technologicky odděleny
a nesmí být vzájemně propojeny. Zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) a
g) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi mohou být skladovány pouze v zásobníku pevně
spojeném se zemí, který je užíván v souladu se stavebním zákonem35d), pokud tento zákon
nestanoví jinak (§ 59 odst. 10). Toto omezení neplatí pro zkapalněné ropné plyny uvedené
v odstavci 1 písm. f) a g) skladované v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg
včetně a pro zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f) a g), které nebyly koupeny
nebo získány pro další prodej.
(10) Technologickým oddělením zásobníků pro zkapalněné ropné plyny se rozumí taková
úprava, kdy
a) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1
písm. f), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení pro
vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e) nebo g), nebo
b) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1
písm. g), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení pro
vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e).
(11) Minerální oleje spotřebované v kogeneračních jednotkách, tj. v zařízeních, která
decentralizovaně vyrábějí teplo a elektrickou energii současně, se považují za minerální oleje
použité pro výrobu tepla.
(12) Za výrobu minerálních olejů se nepovažuje
a) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných
nádržích motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stanicích10a),
b) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu ve skladovacích
nádržích čerpacích stanic10a), pokud se jedná o minerální oleje, u nichž již byla spotřební
daň zaplacena a jejichž sazba daně není nižší než sazba daně vzniklé směsi, nebo pokud
tato výsledná směs neobsahuje minerální oleje, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení
daně podle § 54 odst. 3.
§ 46
Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit
(1) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také
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a) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 a 2, které nebyly
zdaněny nebo u nichž byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný
účel použití, pro účely, pro které je stanovena vyšší sazba daně,
b) dnem použití nebo prodeje směsí minerálních olejů určených pro pohon dvoutaktních
motorů za účelem pohonu jiných než dvoutaktních motorů,
c) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 pro pohon motorů
nebo pro výrobu tepla,
d) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 5 pro pohon motorů,
e) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 6 pro výrobu tepla,
f) dnem použití nebo prodeje výrobků uvedených v § 45 odst. 7 jako přísady nebo plnidla
do minerálního oleje, pokud byly tyto výrobky získány nezdaněné nebo se sazbou daně
nižší, než je sazba daně stanovená pro tento minerální olej,
g) dnem prodeje nebo bezplatného předání odpadních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm.
d), které nebyly zdaněny, ke konečné spotřebě pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla,
nebo
h) dnem použití odpadních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. d), které nebyly zdaněny,
pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.
(2) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká v případech podle § 58b.
§ 47
Základ daně z minerálních olejů
(1) Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1 000 litrech při teplotě 15
st.C. To neplatí pro těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) a pro zkapalněné ropné
plyny, u nichž je základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti.
(2) Pro výpočet daně je rozhodující množství minerálních olejů v okamžiku vzniku
povinnosti daň přiznat a zaplatit.
(3) Vypočtené množství minerálních olejů, u kterých vznikla daňová povinnost, se
zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
§ 48
Sazby daně z minerálních olejů

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
Kód
nomenklatury
2710

Text
motorové benziny,
ostatní benziny a
letecké pohonné hmoty
benzinového typu
podle § 45 odst. 1
písm. a) s obsahem
olova do 0,013 g/l
včetně

Sazba daně

12 840 Kč/1000 l

Stránka 187 z 518

motorové benziny,
ostatní benziny a
letecké pohonné hmoty
benzinového typu
podle § 45 odst. 1
písm. a) s obsahem
olova nad 0,013 g/l
střední oleje a těžké
plynové oleje podle §
45 odst. 1 písm. b)

2711

13 710 Kč/1000 l

10 950 Kč/1000 l

těžké topné oleje podle
§ 45 odst. 1 písm. c)

472 Kč/t

odpadní oleje podle §
45 odst. 1 písm. d)

660 Kč/1000 l

zkapalněné ropné
plyny podle § 45 odst.
1 písm. e)
zkapalněné ropné
plyny podle § 45 odst.
1 písm. f)
zkapalněné ropné
plyny podle § 45 odst.
1 písm. g)

3 933 Kč/t

0 Kč/t

1 290 Kč/t

(2) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) se zdaňují stejnou sazbou
jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce
přibližují.
(3) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b), které obsahují benzin s
obsahem olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l.
(4) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b), které obsahují benzin s
obsahem olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l.
(5) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) se zdaňují sazbou 7 665
Kč/1000 l.
(6) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e), které obsahují benzin s obsahem
olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l.
(7) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e), které obsahují benzin s obsahem
olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l.
(8) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) se zdaňují stejnou sazbou
jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce
přibližují.
(9) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. g) se zdaňují stejnou sazbou
jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce
přibližují.
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(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej
uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
(11) Výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej
uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
(12) Výrobky používané jako přísada nebo plnidlo do minerálních olejů se zdaňují stejnou
sazbou jako minerální olej, pro který jsou určeny. Pokud jsou tyto výrobky určeny jako
přísada nebo plnidlo do dvou nebo více minerálních olejů, pro které je stanovena rozdílná
sazba daně, zdaňují se sazbou daně vyšší.
(13) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují benzin s obsahem
olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l.
(14) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují benzin s obsahem
olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l.
(15) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) se zdaňují stejnou sazbou
jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b).
(16) Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) se zdaňují
stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem
použití nejvíce přibližují.
(17) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. l) se zdaňují sazbou 12 840
Kč/1000 l.
(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) se zdaňují sazbou 10 950
Kč/1000 l.
(19) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) se zdaňují sazbou 10 950
Kč/1000 l.
§ 49
Osvobození od daně z minerálních olejů
(1) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 používané pro
jiné účely, než je pohon motorů nebo výroba tepla. Od daně takto nejsou osvobozeny
a) ostatní benziny,
b) minerální oleje používané k mineralogickým postupům nebo v metalurgických
procesech.
(2) Od daně jsou osvobozeny ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem výroby
výrobků, které nejsou předmětem daně. Při uplatnění nároku na osvobození od daně předloží
nabyvatel prodávajícímu průkaz živnostenského oprávnění pro výrobu a dovoz chemických
látek a chemických přípravků. Neučiní-li tak, nárok na osvobození od daně zaniká.
(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické procesy
podle nařízení Evropských společenství upravujícího odvětvovou klasifikaci ekonomických
činností36a) zařazené pod kódem DI 26 „výroba ostatních nekovových minerálních výrobků.
(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování rud a
jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů podle nařízení
Evropských společenství upravujícího odvětvovou klasifikaci ekonomických činností36a)
zařazené pod kódem DJ 27 „výroba základních kovů a hutních výrobků.
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(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické
procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových
minerálních výrobků.
(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování
rud a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů
uvedená v klasifikaci NACE pod kódem C 24 „výroba základních kovů“.
(5) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 3 spotřebované
v prostorách podniku na výrobu vybraných výrobků podle § 19 odst. 2 písm. a), ve kterém
byly vyrobeny nebo zpracovány. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu
těchto minerálních olejů pro účely nesouvisející s výrobou, zejména pak pro pohon
motorových vozidel.
(6) Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod
kódy nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem
nomenklatury 2710 19 21 používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu a letecké
práce, s výjimkou minerálních olejů používaných pro soukromé rekreační létání.
(7) Soukromým rekreačním létáním se pro účely tohoto zákona rozumí používání letadla
jeho vlastníkem nebo právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna je používat na
základě nájmu nebo jiným způsobem jinak než pro účely podnikání, zejména jinak než pro
přepravu cestujících nebo zboží, pro poskytování služeb letadly za úplatu nebo pro potřeby
orgánů veřejné správy.
(8) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45
odst. 2 písm. j), používané k výrobě tepla nebo jako pohonná hmota pro plavby po vodách na
daňovém území České republiky, včetně plaveb z daňového území České republiky na daňové
území jiného členského státu nebo plaveb z jiného členského státu na daňové území České
republiky. Toto osvobození se netýká minerálních olejů používaných pro soukromá rekreační
plavidla.
(9) Soukromým rekreačním plavidlem se pro účely tohoto zákona rozumí jakékoliv
plavidlo, které používá jeho vlastník nebo právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna je
používat jinak než pro účely podnikání nebo pro potřeby orgánů veřejné správy.
(10) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a lihu kvasného bezvodého
zvláštně denaturovaného35) splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv uvedené v § 45 odst. 2
písm. m) používané jako testované pohonné hmoty pro vybraná motorová vozidla v rámci
schválených pilotních projektů uvedených v § 3 písm. r).
(11) Od daně jsou dále osvobozeny minerální oleje maximálně do výše technicky
zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrát při dopravě a skladování. Správce daně je
oprávněn posoudit, zda ztráty vzniklé při výrobě minerálních olejů odpovídají charakteru
činnosti plátce a obvyklé výši ztrát jiných plátců při stejné nebo obdobné činnosti, a o zjištěný
rozdíl upravit základ daně.
(12) Výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů,
včetně jejich skladování v podniku na výrobu vybraných výrobků, a způsob jejich výpočtu
stanoví prováděcí právní předpis.
(13) Od daně jsou osvobozeny metylestery nebo etylestery mastných kyselin uvedené pod
kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
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(14) Od daně jsou osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až
1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny
k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
(15) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711
19, který je předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti
biopaliv.
(16) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí
biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům
uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 písm. l),
které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji
nebo používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů
uvedených v § 3 písm. r).
§ 50
Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky
(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 lze dopravovat pouze
a)
b)
c)
d)
e)
f)

z daňového skladu uživateli,
od jednoho uživatele jinému uživateli,
při dovozu uskutečňovaném uživatelem,
z jedné organizační složky do jiné organizační složky téhož uživatele,
od výrobce uživateli; to se týká pouze odpadních olejů osvobozených od daně podle § 49
odst. 1, nebo
od uživatele do daňového skladu, pokud uživatel vrací minerální oleje do daňového
skladu, ze kterého byly uvedeny do volného daňového oběhu z důvodu vypořádání
nároků z vad těchto minerálních olejů, z důvodu jejich nepřevzetí uživatelem, nebo z
důvodu jejich přepracování v daňovém skladu v důsledku jejich znečištění nebo
nezáměrného smíšení.

(2) Při dopravě minerálních olejů, které jsou osvobozeny od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6
a 8, je jejich odesílatel povinen poskytnout zajištění daně způsobem uvedeným v § 21, a to ve
výši daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit, kdyby tyto minerální oleje nebyly
osvobozeny od daně. Pokud je odesílatelem provozovatel daňového skladu, který poskytnul
zajištění daně pro provozování daňového skladu podle § 21, může být toto zajištění použito
pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu minerálních olejů. O použití zajištění daně pro
provozování daňového skladu pro dopravu minerálních olejů rozhodne správce daně místně
příslušný daňovému skladu. Správce daně může na žádost odesílatele udělit souhlas, aby
zajištění poskytl dopravce nebo vlastník těchto minerálních olejů, pokud s tím dopravce nebo
jejich vlastník písemně souhlasí. Toto ustanovení se netýká minerálních olejů osvobozených
od daně podle § 49 odst. 1, pokud jsou dopravovány právnickým nebo fyzickým osobám
uvedeným v § 53 odst. 8 a 9, a odpadních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1.
(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a g)
osvobozených od daně musí být daň zajištěna způsobem uvedeným v § 21 ve výši daně, která
by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(4) Odesílatel je povinen před zahájením dopravy minerálních olejů osvobozených od
daně uvědomit o tom správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy.
Pokud je splněna podmínka zajištění daně podle odstavce 2 nebo 3 a podmínka označení
vybraných výrobků podle § 41 odst. 7 a správce daně nemá proti zahájení dopravy námitek,
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odesílatel může zahájit dopravu. Správce daně může stanovit lhůtu, do které má být doprava
ukončena, a trasu, po které mají být minerální oleje dopravovány.
(5) Správce daně uvedený v odstavci 4 je oprávněn rozhodnout o tom, že souhlas se
zahájením dopravy může vydávat zaměstnanec odesílatele.
(6) Pokud se změní během dopravy minerálních olejů osvobozených od daně místo
určení nebo příjemce, je odesílatel povinen bezodkladně oznámit tuto změnu správci daně
uvedenému v odstavci 4. Odesílatel je rovněž povinen bezodkladně zajistit zaznamenání
změny v dokladu podle § 6.
(7) Minerální oleje dopravované podle odstavce 1 musí být po ukončení dopravy
bezodkladně umístěny v prostorách určených ve zvláštním povolení podle § 13. Pokud bylo
poskytnuto zajištění pro dopravu minerálních olejů podle odstavce 2, správce daně uvolní
zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl správci daně předložen doklad o
osvobození od daně (§ 6) s potvrzením přijetí vybraných výrobků uživatelem.
(8) Odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d) dopravované nepodnikající fyzickou
osobou právnické nebo fyzické osobě, která je prodává nebo bezplatně předává ke konečné
spotřebě, lze dopravovat bez dokladu o osvobození od daně podle § 6.
§ 51
Prokázání zdanění minerálních olejů
(1) V daňovém dokladu podle § 5 odst. 2, v dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo
v dokladu o dopravě podle § 5 odst. 4 musí být uveden také kód nomenklatury minerálního
oleje, kterého se doklad týká; v daňovém dokladu podle § 5 odst. 2 musí být dále uvedena
množství minerálních olejů v členění podle jednotlivých sazeb spotřební daně. Pokud je
místem určení čerpací stanice, musí být v dokladu o dopravě podle § 5 odst. 4 uvedeno její
evidenční číslo, bylo-li Ministerstvem průmyslu a obchodu přiděleno.
(2) Při dopravě minerálních olejů značkovaných a barvených podle části čtvrté nebo
značkovaných podle části páté musí být v daňovém dokladu podle § 5 odst. 2, v dokladu o
prodeji podle § 5 odst. 3 nebo v dokladu o dopravě podle § 5 odst. 4 uvedeno, že tyto oleje
byly označkovány a obarveny podle části čtvrté nebo označkovány podle části páté.
(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) a g) se
jejich zdanění prokazuje kromě daňového dokladu podle § 5 odst. 2, dokladu o prodeji podle
§ 5 odst. 3 nebo dokladu o dopravě podle § 5 odst. 4 také dokladem o zajištění daně podle
§ 60 odst. 10.
§ 52
Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Při prokazování oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně podle
§ 6 se u minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 5 doklad o osvobození od
daně nevyžaduje.
(2) V dokladu o osvobození od daně podle § 6 odst. 2 musí být uveden také kód
nomenklatury minerálního oleje, kterého se tento doklad týká.
(3) Při dopravě minerálních olejů podle § 50 odst. 1 písm. d) se údaje uváděné v dokladu
o osvobození od daně podle § 6 odst. 2 písm. a) a b) shodují.
§ 53
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Zvláštní povolení pro přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě zvláštního povolení (§ 13) také
prodávat uživatelům, kterým bylo také vydáno zvláštní povolení, a uživatelům, kteří pro
přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně zvláštní povolení mít nemusí
(odstavce 4 až 11). To se netýká minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. m), které
jsou osvobozeny podle § 49 odst. 10, nebo minerálních olejů osvobozených podle § 49 odst.
16.
(2) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1
písm. d), se použije ustanovení odstavce 1 obdobně.
(3) V návrhu na vydání zvláštního povolení musí být uveden také kód nomenklatury
minerálního oleje, kterého se má zvláštní povolení týkat, a předpokládané roční množství
prodeje minerálních olejů.
(4) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6, 8, 13 až 15 a § 63 se
přijímají a užívají bez zvláštního povolení. Pokud jsou však přijímány za účelem dalšího
prodeje, zvláštní povolení se vyžaduje.
(5) Provozovatel daňového skladu, který přijímá a užívá odpadní oleje osvobozené od
daně podle § 49 odst. 1, přijímá a užívá tyto oleje bez zvláštního povolení.
(6) Provozovatel daňového skladu, který přijímá minerální oleje osvobozené od daně
podle § 49 odst. 1 z důvodů uvedených v § 50 odst. 1 písm. f), přijímá a užívá tyto oleje bez
zvláštního povolení.
(7) Zvláštní povolení nemusí mít uživatelé, kteří prodávají nebo předávají odpadní oleje
uvedené v § 45 odst. 1 písm. d), které sami vyrobili nebo při jejichž činnosti tyto odpadní
oleje vznikly, v množství menším než 10 000 l za jeden kalendářní rok.
(8) Právnická nebo fyzická osoba, která v rámci podnikatelské činnosti6) přijímá
v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů minerální oleje osvobozené od daně podle
§ 49 odst. 1 výhradně za účelem jejich prodeje konečnému spotřebiteli, přijímá a prodává tyto
minerální oleje bez zvláštního povolení.
(9) Konečný spotřebitel, který mimo rámec podnikatelské činnosti6) přijímá minerální
oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů,
přijímá tyto minerální oleje bez zvláštního povolení.
(10) Konečný spotřebitel, který plní minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst.
13 až 15 na čerpacích stanicích10a) do běžné nádrže motorových dopravních prostředků (§ 63
odst. 2) přijímá tyto minerální oleje bez zvláštního povolení.
(11) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 určené k použití nebo
používané jako vzorky k laboratorním účelům se přijímají a užívají bez zvláštního povolení.
§ 53a
Evidence minerálních olejů osvobozených od daně
Povinnost vést evidenci podle § 40 se nevztahuje na případy uvedené v § 53 odst. 4 až 8,
s výjimkou uživatelů, kteří přijímají a užívají minerální oleje podle § 53 odst. 4 v množství
větším než 10 000 l za jeden kalendářní rok.
§ 54
Vracení daně z minerálních olejů plátci
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(1) Nárok na vrácení daně uplatňuje plátce způsobem stanoveným v § 14 odst. 5 a ve
lhůtě stanovené v § 16. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, ačkoliv
uplatněn být mohl, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze
povolit navrácení v předešlý stav.
(2) Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu
a)

dnem, kdy přijme k přepracování nebo úpravě zdaněné minerální oleje znečištěné nebo
nezáměrně smíšené,
b) dnem přijetí zdaněných minerálních olejů, které vstupují jako materiál do vyráběných
nebo zpracovávaných minerálních olejů,
c) dnem přijetí zdaněných minerálních olejů určených pro technologické účely přímo
související s výrobou,
d) dnem, kdy přijme zdaněné minerální oleje, které uvedl do volného daňového oběhu a u
nichž ještě nedošlo k jejich prodeji, a to nejpozději druhý pracovní den po dni jejich
uvedení do volného daňového oběhu; uvedené minerální oleje jsou těmito dny opětovně
uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.

(3) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. l) vzniká plátci nárok
na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů
na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši odpovídající dani vypočtené z
množství lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti
biopaliv a lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35) splňujícího kritéria
udržitelnosti biopaliv obsaženého v minerálním oleji.
§ 55
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických
postupech a metalurgických procesech
(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě, která nakoupila za cenu včetně daně, vyrobila
pro vlastní spotřebu nebo přijala v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje
uvedené v § 45 odst. 1, 2, 3 nebo 6 a prokazatelně tyto minerální oleje použila
k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech; to se nevztahuje na osobu,
které byla vrácena daň podle § 15, 15a, 56 nebo 56a.
(2) U minerálních olejů podle odstavce 1, které jsou předmětem značkování a barvení
vybraných minerálních olejů, vzniká nárok na vrácení daně pouze tehdy, pokud tyto minerální
oleje byly prokazatelně označkovány a obarveny podle části čtvrté. U minerálních olejů podle
odstavce 1, které jsou předmětem značkování některých dalších minerálních olejů, vzniká
nárok na vrácení daně pouze tehdy, pokud tyto minerální oleje byly prokazatelně
označkovány podle části páté.
(3) Osoba, které vzniká nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel
postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
(4) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby minerálních olejů v mineralogických
postupech nebo metalurgických procesech.
(5) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny minerálních olejů nebo která
odpovídá výši daně připadající na minerální oleje vyrobené nebo přijaté v režimu
podmíněného osvobození od daně.
(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji a
evidencí o nákupu a spotřebě. Při uplatnění nároku na vrácení daně je osoba povinna
prokázat, že minerální oleje, které byly použity podle odstavce 1, již nelze dále použít pro
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pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí podle § 45 odst. 2. V případě, kdy osoba
použije k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které
sama vyrobila nebo obarvila a označkovala v daňovém skladu, prokazuje se nárok na vrácení
daně interním dokladem.
(7) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději
následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li
prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo
pobytu a daňové identifikační číslo prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající
fyzickou osobou,
b) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího, je-li kupující
fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo
nebo datum narození prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího,
c) množství minerálních olejů v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a
kód nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(8) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,
b) množství minerálních olejů v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a
kód nomenklatury,
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů do volného daňového oběhu,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(9) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců
ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit
navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek,
vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.
(10) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději
do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této
lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání podáno, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu
nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
§ 56
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
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(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za
cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného
osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) uvedené pod kódy
nomenklatury 2710 19 41 až 2710 19 49 (dále jen „topné oleje“), které byly jimi prokazatelně
použity pro výrobu tepla a které byly prokazatelně označkovány a obarveny podle části čtvrté,
pokud jsou předmětem značkování a barvení vybraných minerálních olejů. Toto ustanovení se
nevztahuje na osoby, kterým byla vrácena daň z nakoupených topných olejů podle § 15, 15a
nebo 55.
(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily
za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného
osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatní benziny (dále jen „topné
oleje“) a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla. To se netýká minerálních
olejů uvedených v § 45 odst. 3, pro které je při jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle
§ 48 odst. 10 stejná sazba daně jako pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. c).
Nárok na vrácení daně nevzniká osobám, kterým byla vrácena daň podle § 55.
(3) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým nebo fyzickým osobám, které
obarvily a označkovaly podle části čtvrté topné oleje uvedené v odstavci 1 nebo 2 v daňovém
skladu a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla.
(4) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel
postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.
(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla.
(6) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů
nebo která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu
podmíněného osvobození od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů.
(7) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a
spotřebě vedenou kupujícím. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro výrobu
tepla topné oleje, které samy vyrobily nebo obarvily a označkovaly v daňovém skladu,
prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.
(8) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději
následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li
prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo
pobytu a daňové identifikační číslo prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající
fyzickou osobou,
b) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího, je-li kupující
fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo
nebo datum narození kupujícího,
c) množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód
nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
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(9) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,
b) množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód
nomenklatury,
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(10) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců
ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit
navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek,
vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.
(11) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději
do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této
lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu
nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
(12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení
daně a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů podle odstavců
7 až 9.
§ 56a
Vracení daně z ostatních benzinů
(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za
cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného
osvobození od daně ostatní benziny a prokazatelně tyto benziny použily v rámci
podnikatelské činnosti6), a to jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo
pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, kterým
byla vrácena daň z ostatních benzinů podle § 15 nebo 15a.
(2) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel
postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.
(3) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby ostatních benzinů pro jiné účely, než je
prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí uvedených v § 45 odst. 2.
(4) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny ostatních benzinů nebo která
odpovídá výši daně připadající na ostatní benziny vyrobené nebo přijaté v režimu
podmíněného osvobození od daně.
(5) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a
spotřebě. Při uplatnění nároku na vrácení daně je osoba povinna prokázat, že ostatní benziny,
které byly použity podle odstavce 1, již nelze dále použít pro pohon motorů, výrobu tepla
nebo výrobu směsí podle § 45 odst. 2. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro
jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí uvedených v § 45
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odst. 2, ostatní benziny, které samy vyrobily nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození
od daně, prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.
(6) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději
následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li
prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo
pobytu a daňové identifikační číslo prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající
fyzickou osobou,
b) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího, je-li kupující
fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo
nebo datum narození kupujícího,
c) množství ostatních benzinů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód
nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení ostatních benzinů do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(7) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,
b) množství ostatních benzinů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód
nomenklatury,
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení ostatních benzinů do volného daňového oběhu,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců
ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit
navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek,
vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.
(9) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do
6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě
nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze
prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
§ 57a
Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně
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Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit právnické nebo fyzické osobě, která vyrábí
minerální oleje, které nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 a které tedy nemohou být po vzniku
daňové povinnosti podle § 8 okamžitě uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně,
daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato
povinnost vznikla, a daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 40 dnů po skončení
tohoto zdaňovacího období.
§ 58
Zajištění daně z minerálních olejů
(1) Celkové zajištění daně za jeden daňový sklad činí nejvýše 100 000 000 Kč, jestliže
provozovatel daňového skladu poskytne zajištění daně složením nebo převodem finančních
prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
(2) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně, pokud se nejedná o dopravu
do jiného členského státu, se nevyžaduje zajištění daně u ostatních benzinů uvedených v § 45
odst. 1 písm. a), které nejsou určeny k přímému použití, nabízeny k prodeji nebo používány
k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla.
(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) v režimu
podmíněného osvobození od daně musí být daň zajištěna způsobem uvedeným v § 21 ve výši
daně, která by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon
motorů.
(4) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České
republiky, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského státu, nemusí být poskytnuto
zajištění daně u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3, které nejsou určeny k přímému
použití, nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla anebo pro
výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 a na které se zároveň vztahuje režim podmíněného
osvobození od daně podle § 59 odst. 1.
(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem se zajištění daně nevyžaduje, jestliže se
doprava uskutečňuje
a) výhradně na daňovém území České republiky, nebo
b) mezi Českou republikou a jiným členským státem výhradně za předpokladu, pokud s tím
příslušné orgány jiného členského státu souhlasí.
(6) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu
množství minerálních olejů určených pro zvláštní účely, jejichž vlastníkem je stát34),
umístěných v tomto daňovém skladu.
§ 58a
Doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém
území České republiky
Minerální oleje lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat rovněž z
jedné části daňového skladu do druhé části téhož daňového skladu, pokud tyto části jsou
spojeny pouze produktovodem, který je součástí tohoto daňového skladu.
§ 58b
Doprava minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky v jednotkovém balení do jiného členského státu
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Minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29, které jsou uvedeny do
volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro jiné účely než pohon
motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 a které jsou prokazatelně
dopravovány do jiného členského státu v jednotkovém balení o objemu do 5 litrů včetně, jsou
dopravovány bez zjednodušeného průvodního dokladu.
§ 59
Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje
(1) Podmíněné osvobození od daně musí být uplatněno pouze pro minerální oleje
uvedené pod kódy nomenklatury
a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla, nebo pro výrobu
směsí uvedených v § 45 odst. 2,
b) 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c) 2710 11 až 2710 19 69 s tím, že na minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710
11 21, 2710 11 25 a 2710 19 29 se podmíněné osvobození od daně uplatňuje jen při jejich
hromadné obchodní přepravě,
d) 2711 s výjimkou 2711 11, 2711 21 a 2711 29,
e) 2901 10,
f) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo
pro výrobu tepla,
h) 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00,
i) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla, nebo pro výrobu
směsí uvedených v § 45 odst. 2.
Pro ostatní minerální oleje nelze podmíněné osvobození od daně uplatnit.
(2) Na minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se nevztahuje ustanovení § 18
odst. 6 a § 19 odst. 3.
(3) V daňovém skladu mohou být společně s minerálními oleji v režimu podmíněného
osvobození od daně umístěny
a) minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1,
b) minerální oleje, které byly uvedeny do volného daňového oběhu, umístěné v daňovém
skladu za podmínek stanovených v § 19 odst. 5 nebo
c) minerální oleje, které byly zajištěny správcem daně nebo orgánem Finanční správy České
republiky nebo u kterých bylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, pouze pokud
s umístěním výslovně souhlasí provozovatel daňového skladu; o umístění minerálních
olejů do daňového skladu orgán Finanční správy České republiky bezodkladně informuje
správce daně místně příslušného daňovému skladu.
(4) Minerální oleje uvedené v odstavci 3 nemusí být odděleně skladovány, ale musí být
odděleně evidovány.
(5) Produktovod pro dopravu minerálních olejů musí být samostatným daňovým
skladem, pokud není součástí jiného daňového skladu. To neplatí pro produktovod, v němž se
dopravují výhradně zdaněné minerální oleje. Doprava jednotlivých dodávek minerálních olejů
produktovodem, který je samostatným daňovým skladem, musí být navzájem evidenčně
oddělena.
(6) Při dopravě minerálních olejů produktovodem, která se uskutečňuje mezi Českou
republikou a jiným členským státem, jsou průvodní doklady podle § 26 až 27f nahrazeny
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elektronickou evidencí provozovatele produktovodu jako samostatného daňového skladu nebo
elektronickou evidencí provozovatele daňového skladu, jehož je produktovod součástí, pouze
pokud s tím příslušné orgány jiného členského státu souhlasí.
(7) Samostatným daňovým skladem minerálních olejů podle § 19 odst. 2 písm. b)
nemůže být čerpací stanice pohonných hmot. Čerpací stanice pohonných hmot umístěná na
území daňového skladu podle § 3 písm. g) je součástí tohoto daňového skladu.
(8) Daňovým skladem minerálních olejů podle § 19 odst. 2 písm. b) může být pouze
sklad,
a) jehož skladovací zařízení je pevně spojené se zemí a je užíváno v souladu se stavebním
zákonem35d),
b) jehož skladovací zařízení jsou ověřená45) a jsou vybavená vhodným ověřeným45) měřicím
zařízením na měření množství minerálních olejů, jejich měrné hmotnosti a teploty při
příjmu a výdeji,
c) jehož skladovací kapacita je nejméně 50 000 litrů minerálních olejů; to neplatí pro
daňový sklad zkapalněných ropných plynů, jehož skladovací kapacita musí být nejméně
200 000 litrů,
d) který splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života a
zdraví osob a životního prostředí.
(9) Podmínka podle odstavce 8 písm. a) nemusí být splněna, pokud skladem minerálních
olejů je cisternová loď se skladovací kapacitou nejméně 100 000 litrů minerálních olejů, pro
niž správce přístavu udělil povolení pro trvalé umístění v bazénu přístavu a z níž se vydávají
minerální oleje jako lodní pohonná hmota.
(10) Pokud jsou minerální oleje umístěny v automobilové cisterně, železniční cisterně
odpovídající ustanovením Mezinárodního řádu pro přepravu nebezpečného zboží nákladu po
železnici (RID) vyhlášeného ve Sbírce mezinárodních smluv nebo v kontejneru
odpovídajícímu ustanovením Evropské dohody o mezinárodních přepravách nebezpečných
věcí po silnici (ADR) vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv, které se nacházejí na území
daňového skladu podle § 3 písm. g), považují se tato dopravní zařízení za součást daňového
skladu. To platí i v případě, kdy tato dopravní zařízení z technických důvodů dočasně daňový
sklad se svolením správce daně místně příslušného daňovému skladu opustí. V takovém
případě se množství minerálních olejů, které se do daňového skladu vrátí, nesmí lišit od
množství minerálních olejů, které daňový sklad opustilo.
(11) Podmínka podle odstavce 8 písm. c) nemusí být splněna při skladování minerálních
olejů v prostoru letiště.
§ 59a
Evidence minerálních olejů v daňových skladech
Správce daně může rozhodnout o tom, že evidence minerálních olejů vedená podle § 37 a
38 bude vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný provozovatel a pro které
je místně příslušný.
§ 60
Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového
oběhu
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(1) Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné plyny
uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího
prodeje, mohou tyto výrobky přijímat a prodávat jen na základě povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů podle § 60a. Porušení této povinnosti, které se podle
živnostenského zákona považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem
o spotřebních daních, správce daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.
Toto ustanovení se nepoužije pro právnické nebo fyzické osoby, které nakupují tyto
zkapalněné ropné plyny výhradně v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.
(2) Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné plyny
uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 10 tun za
jeden kalendářní rok, mohou tyto výrobky přijímat jen na základě povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů podle § 60a. Toto ustanovení se nepoužije pro právnické nebo
fyzické osoby, které nakupují tyto zkapalněné ropné plyny výhradně v tlakových nádobách o
hmotnosti náplně do 40 kg včetně.
(3) Právnické nebo fyzické osoby nesmějí vydat zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45
odst. 1 písmeno f) nebo g) osobám, které nemají povolení k nákupu zkapalněných ropných
plynů uvedené v § 60a odst. 1.
(4) Osoby uvedené v odstavcích 1 nebo 2 jsou povinny vést evidenci podle § 40. Osoby
uvedené v odstavci 1, které ve volném daňovém oběhu prodávají zkapalněné ropné plyny
uvedené v § 45 odst. 1 písm. e) konečnému spotřebiteli, v evidenci neuvádí údaje o tomto
konečném spotřebiteli.(5) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g),
které byly ve volném daňovém oběhu nakoupeny nebo získány za cenu včetně daně
vypočtené na základě nižší sazby daně, nesmějí být dále prodány za cenu včetně daně
vypočtené na základě vyšší sazby daně.
(5) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) přijaté v režimu
podmíněného osvobození od daně oprávněným příjemcem, kterému tak vznikla při jejich
uvedení do volného daňového oběhu povinnost přiznat a zaplatit daň vypočtenou na základě
nižší sazby daně, nesmějí být dále prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší
sazby daně.
(6) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g), které byly
uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státu a které byly dopraveny na
daňové území České republiky pro účely podnikání a u kterých byla v České republice
zajištěna nebo zaplacena daň vypočtená na základě nižší sazby daně, nesmějí být dále
prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně.
(7) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) musí být při dovozu
po propuštění do režimu volného oběhu okamžitě uvedeny do režimu podmíněného
osvobození od daně. Toto ustanovení se nepoužije pro zkapalněné ropné plyny v tlakových
nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.
(8) Při dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo
g) po jejich uvedení do volného daňového oběhu nesmějí být tyto plyny dopravovány
společně v jednom dopravním prostředku nebo v jejich soupravě, pokud je pro ně stanovena
rozdílná sazba daně. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v
technologicky oddělených soupravách dopravních prostředků, u nichž je zajištěno evidování
množství vydaných zkapalněných ropných plynů přes ověřené stanovené měřidlo, a které
neumožňují jakékoliv přečerpávání zkapalněných ropných plynů mezi jejich částmi, a
v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.
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(9) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) uvedených
do volného daňového oběhu je odesílatel povinen poskytnout zajištění daně způsobem
uvedeným v § 21, a to ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto
plyny byly určeny pro pohon motorů. Zajištění daně může poskytnout také právnická nebo
fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2, dopravce nebo vlastník těchto plynů, pokud s tím
právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2, dopravce nebo vlastník těchto
plynů písemně souhlasí a odesílatel tuto skutečnost oznámí správci daně. Toto ustanovení se
nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně
do 40 kg včetně.
(10) Doprava zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) může být
zahájena jen tehdy, pokud osoba uvedená v odstavci 10 poskytla zajištění daně pro dopravu
těchto plynů. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů
v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.
(11) Doprava zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) uvedených do
volného daňového oběhu od odesílatele je ukončena přijetím těchto výrobků právnickou nebo
fyzickou osobou.
(12) Právnická nebo fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné ropné
plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly uvolněny do
volného daňového oběhu v jiném členském státě, poskytuje zajištění daně ve výši daně, která
by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(13) Osoby, které plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do
tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, s výjimkou pevně zabudovaných nádrží
motorových vozidel, jsou povinny používat schválený měřící systém10) (dále jen „hmotnostní
průtokoměr“), jehož neoddělitelnou součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných
ropných plynů, která musí být správná, úplná, průkazná, zaručující trvalost záznamů a
umožňující výpis z tohoto systému. Hmotnostní průtokoměr musí být umístěn tak, aby
evidoval množství plněných zkapalněných ropných plynů, a musí být opatřen závěrami
správce daně.
§ 60a
Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2 mohou nakupovat
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) pouze na základě povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu vydaného
správcem daně, a to na základě návrhu.
(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo
pobytu a daňové identifikační číslo navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou
osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,
b) popis místa uskladnění zkapalněných ropných plynů a popis způsobu jejich zabezpečení
před neoprávněným použitím,
c) název, popřípadě obchodní označení zkapalněných ropných plynů,
d) účel použití zkapalněných ropných plynů,
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e) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, bylo-li
přiděleno, je-li dodavatel právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní
firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou
osobou, a místo vydání vybraných výrobků,
e) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo
vydání vybraných výrobků,
f) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že navrhovatel nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován
nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky,
g) evidenční číslo navrhovatele, pokud již bylo správcem daně navrhovateli přiděleno.
(3) Název zkapalněného ropného plynu podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden
dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti zkapalněného ropného plynu
tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(4) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci
nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20). Má-li navrhovatel v
evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky nebo orgánů Celní správy České
republiky evidován nedoplatek, vydá správce daně povolení pouze tehdy, je-li povoleno
posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky. V opačném případě návrh
zamítne.
(5) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné
pro správu daní.
(6) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a
doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném
uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh odloží.
(7) Správce daně v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2 písm. a) až e).
(8) Správce daně může v povolení stanovit další podmínky zabezpečení zkapalněných
ropných plynů nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(9) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelzeli vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže
nadřízený správce daně. Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní,
popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu
uvědomit.
(10) Rozhodnutí o vydání povolení vyhotoví správce daně ve třech stejnopisech, z nichž
jedno je určeno navrhovateli, druhé dodavateli zkapalněných ropných plynů a třetí správci
daně příslušnému pro dodavatele zkapalněných ropných plynů.
(11) Správce daně v souvislosti s vydáním prvního povolení přidělí navrhovateli
evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(12) V rozhodnutí o povolení stanoví správce daně dobu jeho platnosti, která počíná běžet
dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Povolení platí nejméně do konce kalendářního roku,
v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, a nejdéle do konce třetího kalendářního
roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno.
(13) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení vyhovuje, se neodůvodňuje.
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(14) O vydání nového povolení je držitel povolení povinen požádat nejpozději tři
kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení, pokud hodlá
nepřerušeně nakupovat zkapalněné ropné plyny.
(15) Držitel povolení je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů podle
odstavce 2 písm. a) do 5 kalendářních dnů ode dne jejího vzniku a změnu údajů podle
odstavce 2 písm. b), c) nebo d) je držitel povolení povinen oznámit dříve, než k těmto
změnám dojde.
(16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu držitele povolení nebo místa uskladnění
zkapalněných ropných plynů, správce daně vydá rozhodnutí o změně původního povolení.
Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených v povolení, správce daně
rozhodne o vydání nového povolení a o odejmutí povolení předchozího. Zanikne-li původní
povolení uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, v případném rozhodnutí o vydání nového
povolení správce daně rozhodne o odejmutí původního povolení.
(17) Povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) úmrtím smrtí držitele povolení nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení
držitele povolení za mrtvého,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(18) Správce daně odejme povolení, jestliže
a) držitel povolení opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60 odst. 3 až 9 a 11,
b) držitel povolení neplní podmínky stanovené povolením nebo porušuje závažným
způsobem povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a
způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v souvislosti se skutečnostmi
vyplývajícími z povolení nebo nevede evidenci podle tohoto zákona (§ 40),
c) pominuly důvody nebo se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno, a
držitel povolení nepožádal o jeho změnu,
d) po dobu 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vydání povolení nebyl uskutečněn
nákup zkapalněných ropných plynů podle tohoto povolení, nebo
e) držitel povolení o to požádá.
(19) V případě odejmutí povolení podle odstavce 18 písm. a) až c) se ustanovení § 13
odst. 21 použije obdobně.
(20) Pokud bylo právnické nebo fyzické osobě uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2 odejmuto
povolení podle odstavce 18 písm. a) až c), může být takové osobě vydáno nové povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu nejdříve po
dvou letech po nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
§ 61
Povolení k provozování daňového skladu pro minerální oleje
V návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu musí být uveden také kód
nomenklatury vybraných výrobků, kterých se má toto povolení týkat.
§ 62
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Oprávněný příjemce minerálních olejů
V návrhu na vydání povolení k přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně musí být uveden také kód nomenklatury vybraných výrobků, kterých se
má toto povolení týkat.
§ 62a
zrušen
§ 63
Dovoz minerálních olejů
(1) Při dovozu a při dopravě mezi členskými státy jsou při vstupu na daňové území
České republiky od daně osvobozeny minerální oleje, které se nacházejí v běžných nádržích
motorových dopravních prostředků, pracovních strojů, klimatizačních, chladírenských a
jiných podobných zařízení a slouží k jejich vlastnímu pohonu a provozu.
(2) Pro účely tohoto zákona se běžnou nádrží rozumí
a)

nádrž trvale připojená výrobcem ke všem motorovým dopravním prostředkům téhož
typu, jako je motorový dopravní prostředek, v jehož běžné nádrži se minerální oleje
nacházejí; trvalé vestavění této nádrže musí umožňovat přímé používání minerálního
oleje k pohonu dopravního prostředku a případně k provozu pracovních strojů,
klimatizačních, chladírenských a jiných podobných zařízení během dopravy,
b) nádrž na zkapalněný ropný plyn vestavěná do motorových dopravních prostředků k
přímému používání zkapalněného ropného plynu jako pohonné hmoty a také nádrž na
zkapalněný ropný plyn vestavěná do jiných zařízení, jimiž je motorový dopravní
prostředek vybaven, nebo
c) nádrž trvale připojená výrobcem ke všem pracovním strojům, klimatizačním,
chladírenským a jiným podobným zařízením téhož typu, jako je zařízení, v jehož nádrži
se minerální oleje nacházejí; trvalé vestavění této nádrže musí umožňovat přímé
používání minerálních olejů k provozu tohoto pracovního stroje, klimatizačního,
chladírenského a jiného podobného zařízení.
§ 64
Vývoz minerálních olejů

(1) Při vývozu a při dopravě mezi členskými státy nelze při výstupu z daňového území
České republiky uplatnit nárok na vrácení daně podle § 14 odst. 1 u minerálních olejů, které
se nacházejí v běžných nádržích motorových dopravních prostředků, pracovních strojů,
klimatizačních, chladírenských a jiných podobných zařízení a slouží k jejich vlastnímu
pohonu a provozu.
(2) Pro účely tohoto zákona se běžnou nádrží rozumí nádrž uvedená v § 63 odst. 2.
§ 65
Oprávnění celních úřadů při správě daně z minerálních olejů
(1) Celní úřad je oprávněn kontrolovat zásobníky, kontejnery, cisterny a jiné obaly, které
obsahují nebo mohou obsahovat minerální oleje. Celní úřad je dále oprávněn kontrolovat
plnění leteckých pohonných hmot osvobozených od daně podle § 49 do nádrží letadel a plnění
lodních pohonných hmot osvobozených od daně podle § 49 do nádrží lodí.
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(2) V rámci svých oprávnění podle odstavce 1 může celní úřad odebírat vzorky
vyráběných, zpracovávaných, skladovaných i dopravovaných minerálních olejů včetně
minerálních olejů dopravovaných v běžných nádržích podle § 63 odst. 2.
HLAVA II
DAŇ Z LIHU
§ 66
Plátce daně z lihu
(1) Plátci jsou také
a) právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo dovezou líh a výrobky obsahující líh
osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. a), d), f) a i),
b) právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo dovezou výrobky obsahující líh
osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c),
c) právnické a fyzické osoby podle § 4 odst. 1 písm. f), které skladují nebo uvádějí do
volného daňového oběhu líh, který je předmětem daně podle § 67 odst. 1 a 2, s výjimkou
lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1 písm. b) a e), nebo
d) právnické a fyzické osoby, které překročí při výrobě nebo oběhu lihu stanovené normy
ztrát lihu46).
(2) Právnické a fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) jsou povinny oznámit v každém
kalendářním roce první nákup nebo dovoz výrobků obsahujících líh osvobozený od daně
podle § 71 odst. 1 písm. c) správci daně.
§ 67
Předmět daně z lihu
(1) Předmětem daně je líh (etanol)47) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením,
obsažený v jakýchkoli výrobcích, nejde-li o výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2203,
2204, 2205, 2206, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2 %
objemových etanolu.
(2) Předmětem daně je i líh podle odstavce 1 včetně neodděleného lihu vzniklého
kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206,
pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 22 % objemových etanolu.
(3) Na líh denaturovaný jiným než stanoveným denaturačním prostředkem, s menším
množstvím denaturačního prostředku nebo použitý pro jiný než stanovený účel se pohlíží jako
na líh nedenaturovaný; na líh zvláštně denaturovaný v souladu s požadavky jiného členského
státu, který je obsažen ve výrobku, se pohlíží jako na nedenaturovaný, pokud je zjištěno
daňové zneužití tohoto výrobku. Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství zamítne nárok na osvobození od daně nebo zruší již udělené osvobození od daně
postupem podle směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a
alkoholických nápojů47a).
(4) Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn, pokud u něho nebylo uplatněno
vrácení daně podle § 14. Toto ustanovení se nepoužije v případech podle § 11 odst. 2, § 14
odst. 7, § 66 odst. 1 písm. c) a v případech, kdy došlo k dodatečnému vyměření daně na
základě vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit při nabytí, prodeji nebo zjištění nezdaněného
lihu [§ 68 písm. d)].
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§ 68
Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit
Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také
a) dnem zjištění překročení stanovených norem ztrát lihu při výrobě a oběhu lihu,46)
b) dnem zjištění neoprávněně odejmutého lihu z výrobního procesu, ze zásob nebo při
dopravě,
c) dnem zjištění neoprávněné regenerace lihu,
d) dnem nabytí, prodeje nebo zjištění nezdaněného lihu právnickými nebo fyzickými
osobami uvedenými v § 66 odst. 1 písm. c) nebo lihu, který právnické nebo fyzické osoby
vyrobily bez povolení,48) a to tím dnem, který nastal dříve, nebo
e) v případě ukončení činnosti nejpozději jeden den před podáním žádosti o výmaz z
obchodního rejstříku nebo žádosti o zrušení živnostenského oprávnění; daňová povinnost
se týká lihu a všech výrobků obsahujících líh podléhajících dani, jež jsou k tomuto dni ve
vlastnictví plátce, který uvedené výrobky vyrobil, nakoupil nebo dovezl, s výjimkou
nezdaněného lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1 písm. b) a e).
§ 69
Základ daně z lihu
Základem daně pro účely tohoto zákona je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu
při teplotě 20 °C zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
§ 70
Sazby daně z lihu
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
Kód
nomenklatury
2207

2208

Text

Sazba daně

líh obsažený ve
výrobcích uvedených
pod kódem
nomenklatury 2207
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

28 500 Kč/hl etanolu

28 500 Kč/hl etanolu
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zákona o lihu49)

ostatní

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)
líh obsažený ve
výrobcích uvedených
pod ostatními kódy
nomenklatury

14 300 Kč/hl etanolu

28 500 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).
§ 71
Osvobození od daně z lihu
(1) Od daně je také osvobozen líh
a) určený k použití jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti6) do výrobků při
výrobě potravin, potravních doplňků, látek přídatných, látek určených k aromatizaci
potravin a látek pomocných50), s výjimkou výrobků uvedených pod kódy nomenklatury
2207 a 2208,
b) ve výrobcích potravinářských uvedených pod písmenem a), pokud obsah lihu v nich
nepřesahuje 8,5 litru etanolu ve 100 kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů
etanolu ve 100 kg výrobku u ostatních výrobků, a etanol obsažený v léčivech51); toto
osvobození se nevztahuje na výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2207 a 2208,
c) v látkách určených k aromatizaci
1. nápojů, přičemž obsah etanolu v těchto nápojích nepřesáhne 1,2 % objemových,
nebo
2. jiných potravin s výjimkou výrobků uvedených pod kódy nomenklatury 2207 a 2208,
d) pro výrobu a přípravu léčiv,
e) obecně denaturovaný, přiboudlina a líh ve výrobcích, pokud jsou tyto výrobky vyrobeny
z lihu denaturovaného podle zvláštního právního předpisu52),
f) zvláštně denaturovaný syntetický a zvláštně denaturovaný kvasný určený k použití pro
stanovený účel52),
g) ve výrobcích uvedených pod kódy nomenklatury 2207, 2208, 3301 nebo 3302
znehodnocených podle pokynů a za přítomnosti úředních osob správce daně nebo za
jejich přítomnosti zničených,
h) ve vzorcích odebraných správcem daně,
i) ve vzorcích určených pro povinné rozbory53).
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(2) Od daně je dále osvobozen líh ve výši technicky zdůvodněných skutečných ztrát,
maximálně však do výše stanovených norem ztrát46).
§ 72
Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu
(1) Uživatel musí uplatnit u plátce písemně osvobození lihu od daně, na které se vztahuje
ustanovení § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a i), nejpozději před vyhotovením dokladu o
uvedení lihu do volného daňového oběhu plátcem nebo u celního úřadu při podání písemného
celního prohlášení, je-li dovážený líh navržen k propuštění do režimu volného oběhu nebo
aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení.
(2) Uživatel je rovněž povinen uplatnit písemně osvobození lihu od daně v případech, na
které se vztahuje osvobození od daně podle odstavce 1, u původního vlastníka před
přechodem vlastnického práva k nezdaněnému lihu tvořícímu obchodní majetek nebo při
pronájmu podniku nebo jeho části, anebo při prodeji podniku či jeho vkladu do obchodní
společnosti nebo družstva.
(2) Uživatel je rovněž povinen uplatnit písemně osvobození lihu od daně u
původního vlastníka v případech, na které se vztahuje osvobození od daně podle
odstavce 1, před nabytím vlastnického práva k nezdaněnému lihu tvořícímu majetek
původního vlastníka, před
a) uzavřením smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části tvořící
samostatnou organizační složku původního vlastníka nebo
b) pozbytím obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační
složku původního vlastníka.
(3) Po prohlášení konkursu na majetek uživatele či zániku podniku obchodního závodu
uživatele může být líh osvobozený od daně poskytnut jinému uživateli. Uživatel, který nabývá
líh, na který se vztahuje osvobození od daně podle odstavce 1, je rovněž povinen uplatnit
písemně osvobození od daně u původního uživatele.
(4) Uživatel v případech podle odstavců 1 až 3 je povinen při uplatnění osvobození lihu
od daně, na které se vztahuje ustanovení § 71 odst. 1 písm. a), d) a f), předložit zvláštní
povolení správce daně podle § 13; to se netýká lihu zvláštně denaturovaného syntetického
technického53a) určeného k použití pro stanovený účel52). Neučiní-li tak, má se za to, že
osvobození od daně nebylo uplatněno.
§ 73
Zvláštní povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně
(1) Platnost zvláštního povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně
stanoví správce daně do konce kalendářního roku, pro který bylo uděleno.
(2) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. b), c), e), g), h) a i) se přijímá a
užívá bez zvláštního povolení; to se týká také lihu zvláštně denaturovaného syntetického
technického53a) určeného k použití pro stanovený účel52).
(3) Zvláštní povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně nelze vydat
navrhovateli za účelem jeho dalšího prodeje, pokud zvláštní právní předpis54) nestanoví jinak.
§ 74
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Prokázání zdanění lihu
Na daňovém dokladu, na dokladu o prodeji nebo na dokladu o dopravě lihu nebo
vybraných výrobků obsahujících líh podle § 5 je plátce nebo prodávající povinen uvést
objemové procento lihu ve výrobku.
§ 75
Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně
(1) Na dokladu o osvobození lihu a vybraných výrobků obsahujících líh od daně podle §
6 je plátce nebo uživatel povinen uvést objemové procento lihu ve výrobku.
(2) Při prokazování oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1
písm. a), c), d), f) a i) musí být na dokladu o osvobození lihu od daně vyznačeno, že se jedná
o líh osvobozený od daně s odkazem na ustanovení § 71.
(3) V případech podle § 68 písm. a) až c), § 71 odst. 1 písm. b) a e) a § 72 odst. 2 a 3 se
doklad o osvobození od daně nevystavuje.
(4) Při dopravě lihu podle § 79 odst. 1 písm. d) se údaje uváděné v dokladu o osvobození
od daně podle § 6 odst. 2 písm. a) a b) shodují.
§ 76
Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně
(1) Daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 55 dnů po skončení zdaňovacího
období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Vznikne-li povinnost daň přiznat a
zaplatit provozovateli pěstitelské pálenice55), daňové přiznání se podává do 25. dne po
skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.
(2) Plátce, který je registrovanou osobou podle zákona o povinném značení lihu, podává
daňové přiznání elektronicky.
§ 77
Zajištění daně z lihu
(1) Pokud provozovatel daňového skladu provozuje pouze jeden daňový sklad, zajištění
daně poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro
zajištění daně zřízený správcem daně činí nejvýše 40 000 000 Kč.
(2) Pokud provozovatel daňového skladu provozuje více než jeden daňový sklad,
zajištění daně poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet
pro zajištění daně zřízený správcem daně činí, bez ohledu na to, kolik daňových skladů
provozuje, nejvýše 120 000 000 Kč.
(3) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu
množství lihu určeného pro zvláštní účely, jehož vlastníkem je stát34), umístěného v tomto
daňovém skladu.
(4) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu
množství lihu obecně denaturovaného podle zákona o lihu52) umístěného v tomto daňovém
skladu.
§ 78
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Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh
(1) Pokud je lihovar56) pod stálým daňovým dozorem a jeho výrobní a skladovací
zařízení je zajištěno úředními závěrami správce daně, zajištění daně se nevyžaduje.
(2) Stálým daňovým dozorem se rozumí zejména zajištění výrobního a skladovacího
zařízení závěrami správce daně, stálá přítomnost úřední osoby správce daně nebo umožnění
přímého nepřetržitého přístupu do evidencí uložených tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy57).
(3) Daňovým skladem podle § 3 písm. g) nemůže být pěstitelská pálenice55).
(4) Na líh vyráběný v pěstitelské pálenici se nevztahuje ustanovení § 19 odst. 3.
(5) Líh, jehož vlastníkem je stát a je určen pro zvláštní účely34), musí být umístěn
v režimu podmíněného osvobození od daně.
(6) Správce daně může v odůvodněných případech povolit v daňovém skladu zpracování
lihu již uvedeného do volného daňového oběhu. Takový líh se považuje za opětovně uvedený
do režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem
opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně.
Nárok na vrácení daně se uplatňuje podle § 14 odst. 5 až 8 a zaniká ve lhůtě uvedené v § 16.
(7) Správce daně v povolení podle odstavce 6 určí množství lihu, které lze opětovně
přijmout ke zpracování v daňovém skladu, způsob zpracování a vedení evidence tohoto lihu.
§ 79
Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky
(1) Líh nedenaturovaný, osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. a) a d) na základě
zvláštního povolení podle § 13, lze dopravovat pouze
a)
b)
c)
d)

z daňového skladu uživateli,
od jednoho uživatele jinému uživateli podle § 72 odst. 2 a 3,
při dovozu uskutečňovaném uživatelem, nebo
z jedné organizační složky do jiné organizační složky téhož uživatele.

(2) Při dopravě lihu podle odstavce 1 je jeho odesílatel povinen poskytnout zajištění daně
způsobem uvedeným v § 21, a to ve výši daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit, kdyby
tento líh nebyl osvobozen od daně. Pokud je odesílatelem provozovatel daňového skladu,
který poskytl zajištění daně pro provozování daňového skladu podle § 21, může být toto
zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu nedenaturovaného lihu. O použití
zajištění daně pro provozování daňového skladu pro dopravu nedenaturovaného lihu rozhodne
správce daně místně příslušný daňovému skladu. Správce daně může na žádost odesílatele
udělit souhlas, aby zajištění poskytl dopravce nebo vlastník tohoto lihu, pokud s tím dopravce
nebo jeho vlastník písemně souhlasí.
(3) Dopravovaný líh podle odstavce 1 musí být po ukončení dopravy bezodkladně
umístěn v prostorách určených ve zvláštním povolení podle § 13. Pokud bylo poskytnuto
zajištění daně pro dopravu nedenaturovaného lihu a doprava tohoto lihu byla řádně ukončena,
správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl
předložen doklad o osvobození od daně (§ 6) potvrzený správcem daně místně příslušným
místu užívání vybraných výrobků.
(4) Líh obecně denaturovaný podle zákona o lihu52) určený pro výrobu minerálních olejů
uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru se na daňovém území České
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republiky dopravuje se zjednodušeným průvodním dokladem (§ 30) vystaveným
odesílatelem.
§ 79a
Oznamování prodeje lihovin
(1) Osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do
volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí
odpovídají částky daně z přidané hodnoty, je povinna 15 dnů před zahájením prodeje takový
prodej oznámit správci daně.
(2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo právnické osoby, hodlá-li
lihoviny prodávat právnická osoba,
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která hodlá
prodávat lihoviny,
b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo
fyzické osoby, hodlá-li lihoviny prodávat fyzická osoba,
c)b) množství a objem jednotkových balení lihovin s uvedením objemového procenta lihu,
v členění podle
1. jednotlivých druhů a skupin podle právního předpisu upravujícího potraviny a
tabákové výrobky,
2. kategorií podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a
popis lihovin,
d)c) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo právnické osoby, od které
byly lihoviny nakoupeny,
c) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, od které byly
lihoviny nakoupeny,
e)d) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo
fyzické osoby, od které byly lihoviny nakoupeny,
f)e)d)označení výrobce lihovin,
g)f)e)místo a den zahájení prodeje,
h)g)f)důvody pro prodej lihovin.
HLAVA III
DAŇ Z PIVA
§ 80
Plátce daně z piva
(1) Plátcem není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní společně
hospodařící domácnost33) vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro
spotřebu členů její společně hospodařící domácnosti, osob jí blízkých33) nebo jejích hostů,
pivo v celkovém množství nepřesahujícím 200 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k
jeho prodeji.
(2) Fyzická osoba, která vyrábí pivo podle odstavce 1, je povinna bezodkladně oznámit
správci daně datum zahájení výroby, místo výroby a předpokládané množství vyrobeného
piva za kalendářní rok.
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(3) Pokud fyzická osoba poruší podmínky stanovené v odstavci 1, je povinna se
zaregistrovat jako plátce nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne porušení těchto
podmínek.
§ 81
Předmět daně z piva
(1) Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí
a)

výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových
alkoholu, nebo
b) směsi výrobku uvedeného v písmenu a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem
nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu.
(2) Koncentrace piva se vyjadřuje v hmotnostních procentech jako procentní obsah
extraktu původní mladiny, který se stanoví výpočtem podle velkého Ballingova vzorce.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví velký Ballingův vzorec a metody určení extraktu
původní mladiny.
§ 82
Malý nezávislý pivovar
(1) Malým nezávislým pivovarem je pivovar, jehož roční výroba piva, včetně piva
vyrobeného v licenci, není větší než 200 000 hl a splňuje tyto podmínky:
a) není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru,
b) nadzemní ani podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky, či jinak
propojeny s prostorami jiného pivovaru.
(2) Pivovar je právně nebo hospodářsky závislý, pokud
a)

vlastní více než 50 % podílu na čistém obchodním majetku nebo disponuje více než 50
% hlasovacích práv jiného pivovaru,
b) chybí některý hlavní výrobní provozní soubor v pivovaru, nebo
c) byla uzavřena jakákoliv dohoda, z níž lze dovodit přímou nebo nepřímou hospodářskou
nebo právní závislost na jiném pivovaru.58)
(3) Hlavním výrobním provozním souborem se pro účely tohoto zákona rozumí varna,
spilka a ležácký sklep, případně cylindrokonické tanky.
(4) Malý nezávislý pivovar může vyrábět pivo v licenci za podmínky, že:

a)
b)
c)

společná roční výroba pivovarů nepřevýší 200 000 hl,
výroba piva v licenci nepřekročí 49 % jeho roční výroby,
pivo vyráběné v licenci je vždy zdaněno základní sazbou daně.

(5) Spolupracují-li dva nebo více malých nezávislých pivovarů a jejich společná roční
výroba nepřevýší 200 000 hektolitrů, považují se tyto pivovary za jeden malý nezávislý
pivovar.
(6) Roční výrobou piva se pro účely tohoto zákona rozumí veškeré pivo, které bylo v
daném kalendářním roce vyrobeno.
§ 83
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Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit
(1) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také plátci podle § 80 odst. 3 dnem porušení
podmínek stanovených v § 80 odst. 1 a týká se množství piva vyrobeného od 1. ledna
kalendářního roku, ve kterém povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla.
(2) Pokud je pivo určeno pro přímou spotřebu v prostorách pivovaru nebo místech k
němu přilehlých, musí být z daňového skladu podle 19 odst. 2 písm. a) dopravováno do místa
přímé spotřeby pouze v přepravních nebo spotřebitelských obalech. Pokud je pivo do místa
přímé spotřeby dopravováno přímo z výčepního tanku, je celní úřad oprávněn stanovit další
podmínky pro vedení evidence.
§ 84
Základ daně z piva
Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech.
§ 85
Sazby a výpočet daně z piva
(1) Základní sazba daně z piva a snížené sazby daně z piva pro malé nezávislé pivovary
za 1 hektolitr a každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny, které bylo
stanoveno podle § 81 odst. 2, jsou stanoveny takto:
Sazba daně v Kč/hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny
Kód
nomenklatury
Základní sazba
Velikostní skupina podle výroby v hl ročně
Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary

2203, 2206

32, 00 Kč

do 10 000 nad
včetně
10 000 do
50 000
včetně

nad
50 000 do
100 000
včetně

16, 00 Kč

22, 40 Kč

19, 20 Kč

nad
100 000
do
150 000
včetně
25, 60 Kč

nad
150 000
do
200 000
včetně
28, 80 Kč

(2) Ke zlomkům procent (desetinným místům) extraktu původní mladiny se nepřihlíží.
(3) Výše daně u piva konkrétní koncentrace, které bylo uvedeno do volného daňového
oběhu, se vypočítá jako součin množství tohoto piva v hektolitrech, příslušné výše procenta
koncentrace piva a základní nebo snížené sazby.
(4) Koncentrace piva vyjádřená v hmotnostních procentech extraktu původní mladiny je
pro účely tohoto zákona považována za koncentraci vyjádřenou ve stupních Plato (st.P).
§ 86
Osvobození od daně z piva
(1) Od daně je také osvobozeno pivo
a) pro výrobu octa uvedeného pod kódem nomenklatury 2209,
b) pro výrobu a přípravu léčiv,
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c) pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 %
objemových, nebo
d) pro výrobu potravinářských výrobků, pokud obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru
alkoholu ve 100 kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg
výrobku u ostatních výrobků.
(2) Od daně je dále osvobozeno pivo ve výši technicky zdůvodněných skutečných
výrobních ztrát. Správce daně je oprávněn posoudit, zda tyto ztráty odpovídají charakteru
činnosti plátce a obvyklé výši ztrát obdobných jiných plátců při stejné činnosti, a vyžadovat
prokázání ztrát a o zjištěný rozdíl upravit základ daně.
(3) Od daně je dále osvobozeno pivo, které je vyrobeno fyzickou osobou v zařízení pro
domácí výrobu piva výhradně pro vlastní spotřebu její a osob s ní tvořících společně
hospodařící domácnost33), osob jí blízkých33) nebo jejích hostů, až do množství, které
nepřesáhne 200 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.
(4) Od daně je dále osvobozeno pivo určené k použití jako vzorky pro povinné
rozbory53), nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky odebrané správcem daně.
(5) Evidence piva osvobozeného od daně dle tohoto ustanovení se vede odděleně.
Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato
evidence vyhotovena.
§ 87
Zvláštní povolení na přijímaní a užívání piva osvobozeného od daně
Pivo osvobozené od daně podle § 86 odst. 3 a 4 se přijímá a užívá bez zvláštního
povolení.
§ 87a
Prokázání zdanění piva
V daňovém dokladu podle § 5 odst. 2 musí být uvedeno množství piva v členění podle
jednotlivých sazeb spotřební daně z piva a příslušné koncentrace piva vyjádřené
v hmotnostních procentech extraktu původní mladiny.
§ 88
Zařazení do velikostní skupiny
(1) Malý nezávislý pivovar, který zahájí výrobu v průběhu kalendářního roku, oznámí
správci daně své zařazení do velikostní skupiny do konce měsíce, v němž zahájil výrobu.
Předpokládaná roční výroba se vypočítá jako dvanáctinásobek podílu předpokládané výroby
od zahájení činnosti do konce roku a počtu měsíců výroby v kalendářním roce včetně měsíce,
v němž zahájí výrobu.
(2) Pokud dojde ke změně zařazení do velikostní skupiny, je povinen malý nezávislý
pivovar oznámit tuto skutečnost do 31. ledna kalendářního roku správci daně.
(3) Zařazení malého nezávislého pivovaru do velikostní skupiny může být nejvýše o
jeden stupeň nižší, než odpovídá skutečné výrobě v předchozím kalendářním roce.
(4) Jestliže skutečná výroba za kalendářní rok je vyšší než horní mez velikostní skupiny,
do níž byl malý nezávislý pivovar zařazen, předloží plátce dodatečné daňové přiznání za
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každé zdaňovací období daného kalendářního roku. Na dodatečném daňovém přiznání uvede
rozdíl mezi daňovou povinností podle sazby daně za velikostní skupinu, která odpovídá
skutečné výrobě, a daňovou povinností uvedenou na řádném daňovém přiznání za stejné
zdaňovací období. Současně v tomto přiznání uplatní nárok na vrácení daně, pokud vznikl.
Nárok na vrácení daně, ve smyslu tohoto odstavce, lze uplatnit za celý kalendářní rok. Z daně
doměřené podle dodatečného daňového přiznání úrok z prodlení nevzniká.
(5) Jestliže skutečná výroba za kalendářní rok je nižší než dolní mez velikostní skupiny,
do níž byl malý nezávislý pivovar zařazen, předloží plátce správci daně nejpozději do
25. února následujícího kalendářního roku dodatečné daňové přiznání za každé zdaňovací
období kalendářního roku. Na dodatečném daňovém přiznání uvede rozdíl mezi daňovou
povinností podle sazby daně za velikostní skupinu, která odpovídá skutečné výrobě, a
daňovou povinností uvedenou na řádném daňovém přiznání za stejné zdaňovací období.
Současně v tomto přiznání uplatní nárok na vrácení daně, pokud vznikl. Nárok na vrácení
daně ve smyslu tohoto odstavce lze uplatnit za celý kalendářní rok. Z daně doměřené podle
dodatečného daňového přiznání úrok z prodlení nevzniká.
§ 89
Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo
(1) Daňovým skladem podle § 19 odst. 2 písm. b) může být jen sklad, jehož roční odbyt
piva, případně předpokládaný roční odbyt piva je nejméně 5 000 hl piva.
(2) Ročním odbytem piva se pro účely tohoto zákona rozumí množství piva, které
opustilo v kalendářním roce sklad podle odstavce 1.
(3) Pivo osvobozené od daně podle § 86 odst. 3 nemusí být vyrobeno v podniku na
výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)].
§ 90
Zajištění daně z piva
Celkové zajištění daně za jeden daňový sklad činí nejvýše 80 000 000 Kč, jestliže
provozovatel daňového skladu poskytne zajištění daně složením nebo převodem finančních
prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
§ 90a
Evidence piva v daňových skladech
Správce daně může rozhodnout o tom, že evidence piva vedená podle § 37 a 38 bude
vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný provozovatel a pro které je
místně příslušný.
§ 91
Prokazování původu dováženého piva
(1) Pokud je pivo dováženo, je zdaňováno základní sazbou daně.
(2) Při dovozu piva vyrobeného v malém nezávislém pivovaru je pivo zdaňováno
sníženou sazbou daně, pokud je prokázáno potvrzením vydaným příslušnými úřady státu
původu piva, že pivo bylo vyrobeno v malém nezávislém pivovaru s roční výrobou
nepřesahující 200 000 hl. Na tomto potvrzení se uvede roční výroba piva v hektolitrech.
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Pokud není původ piva z malého nezávislého pivovaru prokázán, pivo je zdaňováno základní
sazbou daně.
(3) Koncentrace dovážených piv vyjádřená ve stupních Plato (st.P) je pro účely tohoto
zákona považována za koncentraci piva vyjádřenou v hmotnostních procentech extraktu
původní mladiny.
HLAVA IV
DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ
§ 92
Plátce daně z vína a meziproduktů

(1) Plátcem není fyzická osoba, která na daňovém území České republiky vyrábí
výhradně tiché víno (§ 93 odst. 3), za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého
vína za kalendářní rok nepřesáhne 2 000 litrů.
(2) Tiché víno vyrobené fyzickou osobou na daňovém území České republiky za
podmínky uvedené v odstavci 1 nemůže být dopravováno do jiného členského státu pro účely
podnikání (§ 31).
(3) Tiché víno vyrobené fyzickou osobou na daňovém území České republiky za
podmínky uvedené v odstavci 1 nemůže být uvedeno do režimu podmíněného osvobození od
daně.
(4) Pokud fyzická osoba poruší podmínky stanovené v odstavcích 1 až 3, je povinna se
zaregistrovat jako plátce nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne porušení těchto
podmínek.
§ 93
Předmět daně z vína a meziproduktů
(1) Předmětem daně pro účely tohoto zákona jsou vína a fermentované nápoje (dále jen
"vína") a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, které obsahují
více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu.
(2) Šumivým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky, které jsou
plněny do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno, která je upevněná zvláštním úchytným
zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C mají přetlak 3 bary a více, který lze
odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého, a které jsou uvedené pod následujícími
kódy nomenklatury:
a) 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu60) přesahuje 1,2
% objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v
hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,
b) 2206 00 31, 2206 00 39 a pod kódy nomenklatury 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10,
2205, pokud nejsou zahrnuty pod písmenem a), jejichž skutečný obsah alkoholu
přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 13 % objemových, nebo
c) 2206 00 31, 2206 00 39, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 13 % objemových,
ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku,
plně kvasného původu bez přídavku lihu.
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(3) Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým
vínem vymezeným v odstavci 2 a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury:
a) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale
nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně
kvasného původu bez přídavku lihu,
b) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale
nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoliv obohacování a je-li
alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,
c) 2204 a 2205, nejsou-li uvedeny v písmenu a) nebo b), a 2206, nepodléhají-li dani z piva,
jestliže skutečný obsah alkoholu u takových výrobků přesahuje 1,2 % objemových, ale
nepřesahuje 10 % objemových, nebo
d) 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10 %
objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v
hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.
(4) Meziprodukty se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky, které jsou
uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205 a 2206, jejichž skutečný obsah alkoholu
přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových, které nejsou šumivým ani
tichým vínem nebo nepodléhají dani z piva.
§ 94
Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit
(1) Při uvedení tichého vína vyrobeného fyzickou osobou na daňovém území České
republiky do volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká, pokud jsou
splněny podmínky uvedené v § 92 odst. 1 až 3.
(2) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také fyzické osobě, která se stala plátcem
podle § 92 odst. 4, dnem porušení podmínek stanovených v § 92 odst. 1 až 3, a týká se
množství tichého vína vyrobeného od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém povinnost daň
přiznat a zaplatit vznikla.
§ 95
Základ daně z vína a meziproduktů
Základem daně je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech.
§ 96
Sazby daně z vína a meziproduktů
Sazby daně jsou stanoveny takto:
Text
Šumivá vína podle § 93 odst. 2
Tichá vína podle § 93 odst. 3
Meziprodukty podle § 93 odst. 4

Sazba daně
2 340 Kč/hl
0 Kč/hl
2 340 Kč/hl
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§ 97
Osvobození od daně z vína a meziproduktů
(1) Od daně je také osvobozeno víno a meziprodukty
a) pro výrobu octa uvedeného pod kódem nomenklatury 2209,
b) pro výrobu a přípravu léčiv,
c) pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 %
objemových, nebo
d) pro výrobu potravinářských výrobků, pokud obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru
alkoholu ve 100 kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg
výrobku u ostatních výrobků.
(2) Od daně jsou dále osvobozena vína a meziprodukty ve výši technicky zdůvodněných
skutečných výrobních ztrát. Správce daně je oprávněn posoudit, zda tyto ztráty odpovídají
charakteru činnosti plátce a obvyklé výši ztrát obdobných jiných plátců při stejné činnosti, a
vyžadovat prokázání ztrát a o zjištěný rozdíl upravit základ daně.
(3) Od daně je dále osvobozeno víno a meziprodukty určené k použití jako vzorky pro
povinné rozbory53), nezbytné výrobní zkoušky, nebo jako vzorky odebrané správcem daně.
(4) Evidence vína a meziproduktů osvobozených od daně dle tohoto ustanovení se vede
odděleně. Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla
tato evidence vyhotovena.
§ 98
Zvláštní povolení na přijímání a užívání vína osvobozeného od daně
(1) Tiché víno podle § 93 odst. 3, osvobozené od daně podle § 97 odst. 1, se přijímá a
užívá bez zvláštního povolení.
(2) Víno a meziprodukty osvobozené podle § 97 odst. 3 se přijímají a užívají bez
zvláštního povolení.
§ 98a
Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně
(1) Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit právnické nebo fyzické osobě, která
vyrábí tiché víno (§ 93 odst. 3) podle § 99 odst. 3 nebo § 100a, daňové přiznání se podává do
25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, a daň je splatná
jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 40 dnů po skončení tohoto zdaňovacího období.
(2) Nevznikne-li právnické nebo fyzické osobě, která vyrábí tiché víno (§ 93 odst. 3)
podle § 99 odst. 3, ve zdaňovacím období daňová povinnost (§ 8 odst. 2), nejsou tyto osoby
povinny sdělit tuto skutečnost správci daně.
§ 99
Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty
(1) Daňovým skladem podle § 19 odst. 2 písm. b) může být jen sklad, jehož roční odbyt,
případně předpokládaný roční odbyt vína je nejméně 100 hl nebo roční odbyt, případně
předpokládaný roční odbyt meziproduktů je nejméně 100 hl. Toto omezení neplatí pro sklady,
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které víno a meziprodukty odesílají do jiného členského státu, popřípadě tyto výrobky
z jiného členského státu přijímají.
(2) Ročním odbytem vína nebo meziproduktů se pro účely tohoto zákona rozumí
množství vína nebo meziproduktů, které opustilo v kalendářním roce sklad podle odstavce 1.
(3) Právnická nebo fyzická osoba, která není malým výrobcem vína podle § 100a a která
vyrábí v jednom prostorově ohraničeném místě tiché víno (§ 93 odst. 3), nemusí toto víno
vyrábět v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)], pokud zároveň
v tomto místě nevyrábí šumivé víno nebo meziprodukty a pokud toto tiché víno není určeno
pro dopravu do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně nebo
pokud nejsou do tohoto místa z jiného členského státu víno nebo meziprodukty v režimu
podmíněného osvobození od daně přijímány.
(4) Pokud právnická nebo fyzická osoba podle odstavce 3 nebo podle § 100a podá návrh
na vydání povolení k provozování daňového skladu podle § 20, je povinna provést inventuru
zásob tichého vína za přítomnosti úřední osoby správce daně. V den, kdy rozhodnutí o
povolení k provozování daňového skladu nabude právní moci, se tyto zásoby tichého vína
(§ 93 odst. 3) považují za uvedené do režimu podmíněného osvobození od daně.
(5) Tiché víno (§ 93 odst. 3) vyrobené fyzickou osobou uvedenou v § 92 odst. 1 není
vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)].
(6) Vedlejší produkty60d), které jsou předmětem daně, vznikající při výrobě tichého vína
právnickou nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3 nebo podle § 100a, a mají být odstraněny
v souladu se zvláštním právním předpisem60e), se na daňovém území České republiky
dopravují do daňového skladu s dokladem podle § 100a odst. 4. Osoba dopravující vedlejší
produkty je povinna tento doklad na vyžádání předložit správci daně.
(7) V daňovém skladu mohou být společně s vínem a meziprodukty umístěny tiché víno
(§ 93 odst. 3) nebo vedlejší produkty podle odstavce 6 vyrobené malým výrobcem vína podle
§ 100a nebo právnickou nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3, dále tiché víno vyrobené
malým výrobcem vína v jiném členském státě. Takové tiché víno nebo vedlejší produkty se
považují za uvedené do režimu podmíněného osvobození od daně.
(8) Provozovatel daňového skladu, který přijme do daňového skladu tiché víno vyrobené
malým výrobcem vína z jiného členského státu, je povinen takové přijetí oznámit do 5 dní
správci daně místně příslušnému přijímajícímu daňovému skladu zasláním kopie dokladu
podle § 100a odst. 4.
§ 100
Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území
České republiky
(1) Tiché víno podle § 93 odst. 3 lze v režimu podmíněného osvobození od daně na
daňovém území České republiky dopravovat bez dokladu uvedeného v § 27 nebo 27c, pokud
se nejedná o dopravu mezi členskými státy (§ 25).
(2) Při dopravě tichého vína (§ 93 odst. 3) v režimu podmíněného osvobození od daně
bez dokladu podle odstavce 1 je právnická nebo fyzická osoba dopravující tiché víno povinna
na vyžádání předložit správci daně doklady provázející tiché víno při dopravě podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího průvodní doklady pro přepravu vinařských
produktů.
§ 100a
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Malý výrobce vína
(1) Malým výrobcem vína se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická
osoba, která vyrábí výhradně tiché víno (§ 93 odst. 3), přičemž průměrná roční výroba podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího průvodní doklady pro přepravu
vinařských produktů tohoto vína nepřevýší 1000 hl a toto víno není vyráběno v podniku na
výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)].
(2) Pokud je tiché víno vyrobené malým výrobcem vína dopravováno do daňového
skladu na daňovém území České republiky, nepoužije se doklad prokazující zdanění podle §
5, ale doklad podle odstavce 4.
(3) Pokud je tiché víno vyrobené malým výrobcem vína dopravováno do daňového
skladu v jiném členském státě, použije se doklad podle odstavce 4.
(4) Při dopravě tichého vína do daňového skladu podle odstavců 2 a 3 se použije doklad o
dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího průvodní doklady pro
přepravu vinařských produktů. Malý výrobce tichého vína je povinen tento doklad na
vyžádání předložit správci daně.
(5) Malý výrobce vína je povinen před zahájením dopravy tichého vína do daňového
skladu uvědomit správce daně místně příslušného místu, kde se tiché víno vyrábí, skladuje,
zpracovává, přijímá nebo odesílá.
(6) Nevznikne-li malému výrobci vína ve zdaňovacím období daňová povinnost (§ 8
odst. 2), není tento malý výrobce vína povinen sdělit tuto skutečnost správci daně.
§ 100b
Evidence vína v daňových skladech
Správce daně může rozhodnout o tom, že evidence vína vedená podle § 37 a 38 bude
vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný provozovatel a pro které je
místně příslušný.
HLAVA V
DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 100c
Plátce daně z tabákových výrobků
Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret
konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na
tabákové nálepce (§ 112).
§ 101
Předmět daně z tabákových výrobků
(1) Předmětem daně jsou tabákové výrobky.
(2) Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona rozumí cigarety, doutníky, cigarillos
a tabák ke kouření.
(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí
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a)

cigaretami
1. tabákové provazce, které se kouří v nezměněném stavu a nejsou doutníky ani
cigarillos podle písmene b),
2. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do
dutinek z cigaretového papíru, nebo
3. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do
cigaretového papíru,
b) doutníky a cigarillos tabákové smotky, které se kouří v nezměněném stavu a s ohledem
na jejich vlastnosti a očekávaní běžného spotřebitele jsou v nezměněném stavu určeny
výhradně ke kouření a obsahují
1. krycí list ze surového tabáku, nebo
2. trhanou tabákovou náplň, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z
rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak nikoli
náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru
nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky
alespoň 34 mm,
c) tabákem ke kouření
1. tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, a který je
možné kouřit bez dalšího průmyslového zpracování,
2. tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá pod
písmeno a) nebo b) a který je možné kouřit, nebo
3. tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic s šířkou řezu
menší než 1,5 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret.
(4) Cigaretami se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky, které obsahují zcela
nebo částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v odstavci 3
písm. a) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 8.
(5) Doutníky a cigarillos se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky, které obsahují
částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 písm. b).
(6) Tabákem ke kouření se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobek, který obsahuje
zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a který splňuje ostatní podmínky uvedené v odstavci
3 písm. c) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 8, nebo výrobek neuvedený v odstavci 3
písm. c), pokud je určen k jinému účelu než ke kouření a současně je možné tento výrobek
kouřit a je upravený pro prodej konečnému spotřebiteli.
(7) Tabákovým odpadem se pro účely tohoto zákona rozumí zbytky z tabákových listů a
zbytky vzniklé při zpracování a výrobě tabákových výrobků.
(8) Za tabákové výrobky se nepovažují výrobky, které neobsahují tabák, splňují
podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo c), používají se výlučně k lékařským účelům a
potvrzení o této skutečnosti vydá Ministerstvo zdravotnictví České republiky nebo jím
pověřená instituce.
§ 101a
Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit
Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem porušení zákazu prodeje cigaret
konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na
tabákové nálepce (§ 112).
§ 102
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Základ daně z tabákových výrobků
(1) Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele
podle § 103.
(2) Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech.
(3) Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke
kouření množství vyjádřené v kilogramech.
§ 103
Cena pro konečného spotřebitele
(1) Cenou pro konečného spotřebitele se rozumí cena, která je stanovena cenovým
rozhodnutím podle zákona o cenách61) jako cena pro konečného spotřebitele jednotkového
balení určeného k přímé spotřebě, nestanoví-li tento zákon jinak. Tato cena obsahuje i daň z
přidané hodnoty.
(2) Výrobce, oprávněný příjemce nebo dovozce podá Celnímu úřadu pro Středočeský
kraj (dále jen „pověřený správce daně“) návrh na stanovení ceny pro konečného spotřebitele.
Výrobce nebo dovozce se sídlem, popřípadě místem pobytu v jiném státě, může k podání
návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele pověřit osobu se sídlem, organizační
složkou svého podniku obchodního závodu, popřípadě místem pobytu na daňovém území
České republiky, která je oprávněna dopravovat tabákové výrobky v režimu podmíněného
osvobození od daně z jiného státu.
(3) Pro cigarety se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v jednotkovém
balení musí být stanovena stejná cena pro konečného spotřebitele.
(4) Váženým cenovým průměrem se pro účely tohoto zákona rozumí vážený průměr cen
cigaret pro konečného spotřebitele přepočtený na jeden kus, který stanoví Ministerstvo financí
na základě výsledků inventur tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.
(5) Pro cigarety, které nejsou značeny tabákovými nálepkami, je cena pro konečného
spotřebitele totožná s cenou stanovenou pro cigarety, které musí být značeny tabákovou
nálepkou, se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v jednotkovém balení.
Nelze-li určit cenu pro konečného spotřebitele podle věty první, je cenou pro konečného
spotřebitele vážený cenový průměr.
(6) Vážený cenový průměr slouží k výpočtu výše sazeb daně z cigaret v souladu s
právním předpisem Evropského společenství Evropské unie61a).
(7) Cena pro konečného spotřebitele musí být uvedena na tabákové nálepce.
(8) Cigarety lze uvádět do volného daňového oběhu pouze s tabákovou nálepkou s
uvedenou cenou pro konečného spotřebitele platnou od data účinnosti cenového rozhodnutí
do posledního dne účinnosti tohoto cenového rozhodnutí.
§ 104
Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
Text
Procentní část

Sazba daně
Pevná část
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Minimální

cigarety

27 %

1,16 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,30 Kč/kus

tabák
ke kouření

1635,00 Kč/kg

celkem nejméně
však
2,18 Kč/kus

Účinnost od 1. 1. 2013.
Text

cigarety

Procentní část

Sazba daně
Pevná část

27 %

1,19 Kč/kus

doutníky,
cigarillos

1,34 Kč/kus

tabák
ke kouření

1800,00 Kč/kg

Minimální
celkem nejméně
však
2,25 Kč/kus

Účinnost od 1. 1. 2014.
(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.
(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.
§ 105
Osvobození od daně z tabákových výrobků
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(1) Od daně jsou osvobozeny tabákové výrobky určené k použití pro zkoušky týkající se
kvality výrobku a zkoušky související se zabezpečením kvality měření, nebo nezbytné
výrobní zkoušky za podmínky, že tyto tabákové výrobky budou v průběhu zkoušek
prokazatelně spotřebovány, zničeny nebo znehodnoceny, a to v technologicky odůvodněném
množství. Zkoušky mohou být prováděny pouze v laboratořích akreditovaných
podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro předmět zkoušení tabák nebo tabákové
výrobky.
(2) Od daně jsou osvobozeny také tabákové výrobky
a) odebrané jako vzorky správcem daně, nebo
b) znehodnocené podle pokynů a za přítomnosti úředních osob správce daně, nebo za jejich
přítomnosti zničené; to se týká pouze tabákových výrobků určených pro vývoz nebo pro
dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského státu, které
současně nejsou způsobilé pro uvedení do volného daňového oběhu na území jiného
členského státu nebo třetí země.
(3) O odebrání nebo znehodnocení tabákových výrobků podle odstavce 2 sepíše správce
daně protokol.
(4) Evidence tabákových výrobků osvobozených od daně podle tohoto ustanovení se
vede odděleně. Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
byla tato evidence vyhotovena.
§ 105a
Zvláštní povolení na přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně
Tabákové výrobky osvobozené od daně podle § 105 odst. 2 se přijímají a užívají bez
zvláštního povolení.
§ 106
Prokázání zdanění tabákových výrobků
Právnická nebo fyzická osoba vystavující daňový doklad podle § 5 odst. 2, doklad o
prodeji podle § 5 odst. 3 nebo doklad o dopravě podle 5 odst. 4 je povinna uvést na těchto
dokladech cenu pro konečného spotřebitele u cigaret a neuvádí výši spotřební daně celkem.
§ 107
Jednotkové balení
(1) pozbyl platnosti
(2) Tabákové výrobky musí být uvedeny do volného daňového oběhu, dovezeny na
daňové území České republiky nebo dopraveny na daňové území České republiky z jiného
členského státu v uzavřeném jednotkovém balení, které je určeno pro přímou spotřebu, pokud
není tímto zákonem stanoveno jinak.
(3) pozbyl platnosti
(4) Tabákové výrobky nemusí být dovezeny na daňové území České republiky nebo
dopraveny z jiného členského státu na daňové území České republiky v uzavřeném
jednotkovém balení, pokud jsou určeny pro osobní spotřebu nebo pokud jsou dopravovány
v režimu podmíněného osvobození od daně s následným umístěním v daňovém skladu.
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Tabákové výrobky nemusí být uvedeny do volného daňového oběhu v uzavřeném
jednotkovém balení, pokud jsou osvobozeny od daně podle § 105.
(5) Uzavřené jednotkové balení cigaret musí obsahovat nejméně 20 kusů cigaret s
výjimkou uzavřených jednotkových balení cigaret osvobozených od daně podle § 105.
Jednotkové balení smí obsahovat pouze takové tabákové výrobky, které podléhají stejné sazbě
daně61b).
(6) Tabákové výrobky lze prodávat pouze v uzavřeném jednotkovém balení s
neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému
spotřebiteli, u kterých je povolen kusový prodej.
(7) Prodej jednotlivých doutníků a cigarillos se smí uskutečňovat pouze z otevřeného
jednotkového balení určeného pro konečného spotřebitele, které je označeno tabákovou
nálepkou.
§ 108
Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti
(1) Dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, je
povinen tuto skutečnost písemně ohlásit správci daně nejpozději tři týdny před uskutečněním
prvního dovozu. Pokud má dovozce sídlo nebo trvalý pobyt mimo daňové území České
republiky, je povinen podat písemné ohlášení u pověřeného správce daně.
(2) Dovozce se sídlem nebo trvalým pobytem na daňovém území České republiky uvede
v ohlášení obchodní firmu nebo název a sídlo, je-li právnickou osobou, jméno a příjmení,
popřípadě obchodní firmu a místo pobytu, je-li fyzickou osobou jméno a sídlo, právní formu,
výši obchodního jmění a zákonného zástupce. Dále je dovozce povinen v ohlášení uvést, zda
existuje dohoda o jednání ve shodě, a případně uvést výši podílu na obchodním jmění.
Dovozce připojí k ohlášení soupis tabákových výrobků členěný podle druhů, obchodních
názvů, druhu obalů, s uvedením počtu kusů, popřípadě kilogramů v jednotkovém balení.
§ 109
Oprávněný příjemce tabákových výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22 a
oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 mohou přijímat
pouze tabákové výrobky označené tabákovou nálepkou s výjimkou tabákových výrobků
osvobozených od daně podle § 105.
(2) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty
tabákových nálepek podle § 119 odst. 4 písm. a) nebo b) je považováno za zajištění daně v
případě, že oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22
přijímá výhradně tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových nálepek podle §
118 odst. 3.
(3) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty
tabákových nálepek podle § 119 odst. 4 písm. b) je považováno za zajištění daně v případě, že
oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 přijímá výhradně
tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3.
(4) Přijímá-li oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle §
22 výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3,
postupuje se ve věci zajištění daně podle § 22 odst. 9.
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(5) Přijímá-li oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23
výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3,
postupuje se ve věci zajištění daně podle § 23 odst. 4.
(6) Návrh na vydání povolení pro opakované nebo jednorázové přijímání tabákových
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně musí dále obsahovat soupis tabákových
výrobků členěný podle druhů, obchodních názvů, druhu obalů, s uvedením počtu kusů,
popřípadě kilogramů v jednotkovém balení.
§ 109a
zrušen
§ 110
Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele
(1) Prodejce nesmí prodávat cigarety konečnému spotřebiteli za cenu nižší, než je cena
pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nestanoví-li tento zákon jinak. To
neplatí při bezúplatném poskytnutí cigaret jako zkušebních vzorků nebo k reklamním účelům.
(2) Prodejce nesmí při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytnout žádnou slevu z
ceny pro konečného spotřebitele včetně slevy poskytované na základě odbytu.
(3) Pokud je k cigaretám přidán nebo přibalen jiný předmět, nesmí být při prodeji
konečnému spotřebiteli celková cena odlišná od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na
tabákové nálepce. Prodej cigaret nesmí být vázán na prodej jiných předmětů.
§ 111
Snížení ceny pro konečného spotřebitele
(1) Odchylně od § 110 se mohou v nezbytně nutných případech prodávat cigarety
konečnému spotřebiteli za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na
tabákové nálepce, aby výrobci, dovozci nebo prodejci bylo umožněno vyprodání zásob v
případě prohlášení konkursu, ukončení výroby, ukončení prodeje nebo ukončení
podnikatelské činnosti a v případě exekuce.
(2) V případě uvedeném v odstavci 1 je vyžadován k prodeji cigaret konečnému
spotřebiteli za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové
nálepce, souhlas pověřeného správce daně.
(3) Prodej za nižší cenu nevede k nároku na snížení a vrácení daně.
§ 111a
Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele
Konečný spotřebitel nesmí nakupovat cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného
spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 112
Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele
Prodejce nesmí prodávat cigarety konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro
konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce. Pokud prodejce prodá cigarety za cenu
Stránka 228 z 518

vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, vzniká povinnost
přiznat a zaplatit daň ve výši součinu procentní části sazby daně podle § 104 odst. 1 a rozdílu
ceny, za kterou byly cigarety prodány, a ceny uvedené na tabákové nálepce.
§ 113
Zvláštní ustanovení
Tabákové výrobky nesmí být výhrou v loterii nebo v podobné sázkové hře.62)
§ 114
Značení tabákovými nálepkami
(1) pozbyl platnosti
(2) Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území České republiky, na daňové území
České republiky dovezené nebo na daňové území České republiky dopravené z jiného
členského státu musí být značeny tabákovou nálepkou62a), pokud nejsou dopravovány v
režimu podmíněného osvobození od daně s následným umístěním v daňovém skladu nebo
pokud není v odstavci 6 nebo 7 stanoveno jinak.
(3) Značit tabákové výrobky tabákovými nálepkami je povinen výrobce, oprávněný
příjemce nebo dovozce tabákových výrobků nebo dodavatel se sídlem mimo daňové území
České republiky.
(4) Tabákové výrobky značené poškozenou tabákovou nálepkou nebo značené jiným
způsobem, než je stanoveno, se považují za neznačené. Tabákové nálepky zeslabené
naseknutím se nepovažují za poškozené.
(5) pozbyl platnosti
(6) Tabákovou nálepkou nesmí být značeny tabákové výrobky, které
a) jsou určeny pro vývoz, nebo
b) jsou určeny pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského
státu.
(7) Tabákovou nálepkou nemusí být značeny tabákové výrobky, které pokud jsou
osvobozeny od daně podle § 11 odst. 1 nebo § 105, nebo pokud jsou dovezeny na daňové
území České republiky nebo dopraveny z jiného členského státu na daňové území České
republiky pro osobní spotřebu (§ 32 odst. 4).
§ 115
Porušení povinností při značení tabákových výrobků
(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků,
sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování plnění povinností
při značení tabákových výrobků.
(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České
republiky, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků,
a) postupuje podle daňového řádu a
b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.
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(3) Zjistí-li správce daně nebo jiný příslušný orgán neznačené tabákové výrobky, zajistí
je, přičemž bez zbytečného odkladu předá rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových
výrobků jejich držiteli. Nelze-li rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků takto
doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.
§ 116
Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně
(1) Objednávka tabákových nálepek plní funkci daňového přiznání s výjimkou
tabákových výrobků, u kterých vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3
písm. e), § 9 odst. 3 písm. f) nebo § 101a.
(2) Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky. Tabákové nálepky musí být použity v
okamžiku, kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.
(3) Tabákové výrobky lze značit tabákovými nálepkami pouze v daňovém skladu nebo
mimo daňové území České republiky.
(4) Použitím tabákové nálepky se rozumí umístění tabákové nálepky na jednotkovém
balení a pod průhledný přebal, pokud se tento používá, tak, aby při otevření jednotkového
balení došlo k jejímu poškození.
§ 116a
(1) Pokud provozovatel daňového skladu provozuje pouze jeden daňový sklad, zajištění
daně poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro
zajištění daně zřízený správcem daně činí nejvýše 50 000 000 Kč.
(2) Pokud provozovatel daňového skladu provozuje více než jeden daňový sklad,
zajištění daně poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet
pro zajištění daně zřízený správcem daně činí, bez ohledu na to, kolik daňových skladů
provozuje, nejvýše 100 000 000 Kč.
§ 117
Povolení k provozování daňového skladu pro tabákové výrobky
Návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu musí dále obsahovat soupis
tabákových výrobků členěný podle druhů, obchodních názvů, druhu obalů, s uvedením počtu
kusů, popřípadě kilogramů v jednotkovém balení.
§ 118
Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek
(1) pozbyl platnosti
(2) Nákup tabákových nálepek od jejich výrobce, jejich přepravu od výrobce tabákových
nálepek k pověřenému správci daně a jejich odběr na daňovém území České republiky
výrobcem, oprávněným příjemcem nebo dovozcem zajišťuje pověřený správce daně, který
zároveň prověřuje přepravu, uložení a užití tabákových nálepek u výrobce nebo dovozce.
(3) Výrobce nebo dovozce se sídlem, popřípadě místem pobytu v jiném státě, může
pověřit osobu se sídlem, organizační složkou svého podniku obchodního závodu, popřípadě
místem pobytu na daňovém území České republiky, která je oprávněna dopravovat tabákové
výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z jiného státu, k odběru tabákových
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nálepek. U tabákových nálepek pro cigarety může být touto pověřenou osobou pouze osoba,
která byla stejným výrobcem nebo dovozcem zároveň pověřena k podání návrhu na stanovení
ceny pro konečného spotřebitele (§ 103 odst. 2). Nákup a přepravu tabákových nálepek od
jejich výrobce k pověřenému správci daně, jejich odběr na daňovém území České republiky
osobou pověřenou k odběru tabákových nálepek a prověření přepravy, uložení a užití
tabákových nálepek u této osoby zajišťuje pověřený správce daně.
(4) Výrobce, oprávněný příjemce, dovozce nebo osoba pověřená k odběru tabákových
nálepek podle odstavce 3 (dále jen „odběratel“) jsou povinni si v objednávce sami vypočítat
hodnotu odpovídající výši daňové povinnosti objednaných tabákových nálepek.
(5) Odběratel je povinen objednávat a odebírat tabákové nálepky výhradně u pověřeného
správce daně.
(6) Pokud odběratel neodebere objednané tabákové nálepky do 75 dní ode dne doručení
objednávky, pověřený správce daně za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného
správce daně neodebrané tabákové nálepky zničí a sepíše o tom protokol. Odběratel je
povinen nahradit náklady spojené s výrobou a zničením těchto tabákových nálepek.
(7) Výrobce tabákových nálepek smí prodávat tabákové nálepky výhradně pověřenému
správci daně.
(8) pozbyl platnosti
(9) Odběratel nesmí obdržené tabákové nálepky prodat nebo jakýmkoliv způsobem
bezúplatně předat jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou pověřeného správce
daně. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy tabákové nálepky jsou předány výrobcům
nebo dodavatelům tabákových výrobků v jiném členském státě nebo ve třetí zemi za účelem
označení tabákových výrobků pro uvedení do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky.
(10) Odběratel je povinen uhradit cenu tabákových nálepek. Přepravu tabákových nálepek
od pověřeného správce daně k odběrateli a jejich uložení a užití u odběratele zajišťuje tento
odběratel na své vlastní náklady.
(11) Tabákové nálepky musí být objednány
a) dva týdny před odběrem v obvyklých případech,
b) nejméně šest týdnů před prvním odběrem tabákových nálepek v případě změny sazby
daně, nebo
c) nejméně šest týdnů před prvním odběrem tabákových nálepek nového vzoru.
(12) Pokud se změní sazba daně, lze objednat tabákové nálepky obsahující současně
platnou sazbu daně, nejpozději šest týdnů před účinností změny sazby daně s uvedením
termínů odběru. Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objednávky
pověřenému správci daně.
(13) Pokud se změní sazba daně, lze odebrat tabákové nálepky obsahující novou sazbu
daně nejdříve šest týdnů před nabytím účinnosti nové sazby daně. Tabákové výrobky s
tabákovými nálepkami obsahujícími novou sazbu daně lze uvádět do volného daňového
oběhu na daňovém území České republiky nejdříve dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.
(14) pozbyl platnosti
(15) Pokud se změní sazba daně, mohou být tabákové výrobky s tabákovými nálepkami
obsahujícími současně platnou sazbu daně vyrobeny, dovezeny a dopraveny na daňové území
České republiky z jiného členského státu a uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém
území České republiky nejpozději do dne nabytí účinnosti nové sazby daně.
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(16) Pokud se změní vzor tabákové nálepky, lze objednat tabákové nálepky starého vzoru
nejpozději šest týdnů před účinností změny vzoru tabákové nálepky s uvedením termínů
odběru. Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objednávky
pověřenému správci daně.
§ 118a
zrušen
§ 119
Hodnota tabákové nálepky
(1) Povinnost uhradit hodnotu tabákové nálepky vzniká odběrem těchto nálepek.
Hodnota tabákových nálepek odpovídá výši daňové povinnosti tabákového výrobku za
jednotkové balení určené k přímé spotřebě.
(2) Hodnotu tabákových nálepek je odběratel povinen uhradit do 60 dní ode dne jejich
odebrání od pověřeného správce daně.
(3) pozbyl platnosti
(4) Odběratel je povinen poskytnout zajištění hodnoty tabákových nálepek objednaných u
pověřeného správce daně, pokud není hodnota tabákových nálepek uhrazena již při jejich
odběru. Zajištění se poskytuje
a) ve formě bankovní záruky, která je vystavena ve prospěch pověřeného správce daně a
neobsahuje výhrady banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, pokud takovou záruku
pověřený správce daně povolí,
a) finanční zárukou vystavenou ve prospěch pověřeného správce daně, kterou tento
správce daně přijal,
b) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně
zřízený pověřeným správcem daně, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na
úrok z částky složené na depozitním účtu pro zajištění daně zřízeném pověřeným
správcem daně, nebo
c) pojištěním záruky poskytnutým pojišťovnou, pokud tento způsob zajištění povolí
pověřený správce daně; na pojištění záruky se přiměřeně použije § 21 odst. 2 až 6.
(5) Odběrateli tabákových nálepek, který předloží doklad o tom, že byla uhrazena
hodnota tabákových nálepek odebraných pro tabákové výrobky na daňovém území České
republiky, vzniká nárok na vrácení této hodnoty tabákových nálepek za podmínek, že
a) během dopravy těchto značených tabákových výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně (§ 28
odst. 1) v jiném členském státě a v tomto členském státě byla daň za tyto tabákové
výrobky zaplacena; hodnota použitých tabákových nálepek se vrátí nejpozději do 60
kalendářních dnů po předložení dokladu o zaplacení daně v jiném členském státě, nebo
b) během dopravy těchto značených tabákových výrobků v režimu podmíněného
osvobození od daně došlo ke ztrátě nebo znehodnocení těchto tabákových výrobků
prokazatelně v důsledku ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)
nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení; hodnota použitých tabákových nálepek se
vrátí nejpozději do 60 kalendářních dnů po zúčtování takové ztráty nebo takového
znehodnocení tabákových výrobků a po prokázání, že ke ztrátě nebo znehodnocení
tabákových výrobků došlo v ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)
nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení.

Stránka 232 z 518

§ 120
Zástavní právo
K zajištění úhrady hodnoty tabákových nálepek vzniká na základě tohoto zákona zástavní
právo podle občanského zákoníku63) k odebraným tabákovým nálepkám dosud nepoužitým na
jednotkovém balení.
§ 121
Evidence a inventura tabákových nálepek
(1) Odběratel je povinen vést evidenci odebraných, použitých a vrácených tabákových
nálepek a uchovávat evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci provedeny,
po dobu deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.
(2) Odběratel je povinen provést inventuru tabákových nálepek za každý kalendářní rok.
Dále je povinen nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku oznámit pověřenému
správci daně výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok. Pověřený
správce daně zašle souhrnné údaje o výsledcích inventur za všechny odběratele Ministerstvu
financí nejpozději do 15. února každého kalendářního roku.
§ 122
Vracení tabákových nálepek
(1) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně poškozené nebo znečištěné tabákové
nálepky, pokud prokáže, že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s tímto zákonem. U
poškozených tabákových nálepek musí jejich nepoškozená část činit alespoň 60 % celkové
plochy tabákové nálepky. Je-li poškozená tabáková nálepka složena z více částí, musí být
zřejmé, že jednotlivé části patří k sobě. U poškozených a znečištěných tabákových nálepek
pro cigarety musí být výše ceny pro konečného spotřebitele a počet kusů, které jsou natištěny
na tabákové nálepce, prokazatelné. U poškozených a znečištěných tabákových nálepek pro
doutníky, cigarillos a tabák ke kouření musí být počet kusů, popřípadě kilogramů, které jsou
natištěny na tabákové nálepce, prokazatelný.
(2) Za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky, které splňují podmínky uvedené v
odstavci 1, vrátí pověřený správce daně hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota
tabákových nálepek uhrazena. Pověřený správce daně vrácené poškozené nebo znečištěné
tabákové nálepky zničí za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně. O
zničení vrácených poškozených nebo znečištěných tabákových nálepek sepíše protokol.
(3) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky.
Pověřený správce daně vrátí odběrateli hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota
tabákových nálepek uhrazena. Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky zničí za
účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně. O zničení vrácených
tabákových nálepek sepíše protokol.
(4) Pokud Ministerstvo financí vydá vyhlášku, kterou se změní vzor tabákové nálepky, je
odběratel povinen vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru
nejpozději do 30 dní ode dne nabytí účinnosti vyhlášky. V případě, že byly tabákové nálepky
vyvezeny do třetích zemí, vrátí odběratel nepoužité tabákové nálepky starého vzoru
pověřenému správci daně nejpozději do 80 dní ode dne nabytí účinnosti vyhlášky.
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(5) Za vrácené tabákové nálepky starého vzoru, pokud nedošlo ke změně sazby daně,
vydá pověřený správce daně bezúplatně tabákové nálepky nového vzoru do 30 dní ode dne,
kdy mu byly tabákové nálepky vráceny. Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky
starého vzoru zničí za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně. O
zničení vrácených tabákových nálepek sepíše protokol.
(6) Odběratel je povinen bezodkladně vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové
nálepky, včetně tabákových nálepek poškozených nebo znečištěných podle odstavce 1, v
případě ukončení své činnosti. Pokud odběratel již uhradil hodnotu tabákových nálepek, vrátí
mu pověřený správce daně tuto částku.
(7) Odběratel může požádat pověřený správce daně o úřední dozor nad zničením
tabákových nálepek nalepených na jednotkových baleních. Žádost se může vztahovat pouze
na výrobky, které odběratel vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného členského státu. Úředním
dozorem se rozumí účast úřední osoby pověřeného správce daně, při zničení tabákových
nálepek nalepených na jednotkových baleních, které na své náklady zajistí odběratel. Zničení
tabákových nálepek pod úředním dozorem lze provést pouze na daňovém území České
republiky. Pověřený správce daně je povinen této žádosti vyhovět. Odběrateli vzniká nárok na
vrácení hodnoty tabákových nálepek dnem zničení tabákových nálepek pod úředním
dozorem. Nárok na vrácení lze uplatnit pouze tehdy, jestliže byla hodnota tabákových nálepek
již uhrazena.
(8) Za ztracené tabákové nálepky a za tabákové nálepky poškozené z více než 40 % se
náhrada neposkytuje.
(9) Dojde-li ke změně sazby daně, může odběratel nepoužité tabákové nálepky vrátit
pověřenému správci daně. Pokud odběratel již uhradil hodnotu tabákových nálepek, vrátí mu
pověřený správce daně tuto částku.
§ 123
Žádost o snížení úhrady nebo zajištění
(1) Odběratel může požádat pověřeného správce daně o snížení úhrady nebo zajištění.
(2) Snížením úhrady nebo zajištění se pro účely tohoto zákona rozumí snížení úhrady
hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo snížení zajištění hodnoty tabákových
nálepek při jejich odběru.
(3) Žádost o snížení úhrady nebo zajištění může podat odběratel, který v průběhu 2 let
přede dnem podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění
a) odebíral tabákové nálepky pravidelně a
b) hradil hodnotu tabákových nálepek tak, že mu v případě prodlení s touto úhradou
nevznikla povinnost uhradit úrok z prodlení.
(4) Odběratel odebírá tabákové nálepky pravidelně, pokud doba mezi jednotlivými
odběry nepřesáhne 90 dní.
(5) Odběratel může o vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění, které má
bezprostředně navazovat na stávající rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění, požádat
nejdříve 4 a nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou bylo původní rozhodnutí
o snížení úhrady nebo zajištění vydáno; tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.
(6) V případě zamítnutí žádosti o snížení úhrady nebo zajištění lze novou žádost podat
nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto zamítavého rozhodnutí.
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§ 124
Podmínky pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění
Pověřený správce daně rozhodne o snížení úhrady nebo zajištění, pokud odběratel
a) v průběhu 2 let přede dnem podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění plnil řádně
povinnosti odběratele a řádně značil tabákové výrobky tabákovými nálepkami způsobem
stanoveným právními předpisy a
b) splňuje podmínky, za nichž může správce daně povolit snížení zjištění daně nebo povolit
upuštění od zajištění daně.
§ 125
Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění
(1) Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění se vydává na dobu 1 roku počínaje
prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícím po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(2) Pověřený správce daně rozhodne o žádosti o snížení úhrady nebo zajištění do 60 dní
od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne do 90 dní.
(3) V případě, že rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění má bezprostředně navazovat
na stávající rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění, nelze toto nové rozhodnutí vydat před
uplynutím lhůty pro podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění.
§ 126
Výše snížení úhrady nebo zajištění
(1) Pověřený správce daně v rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění uvede výši
tohoto snížení pro jednotlivý odběr ve výši 10 % hodnoty tabákových nálepek.
(2) Pověřený správce daně v rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění uvede výši
tohoto snížení pro jednotlivý odběr ve výši 20 % hodnoty tabákových nálepek, trvá-li snížení
úhrady nebo zajištění nepřetržitě po dobu 9 měsíců před vydáním tohoto rozhodnutí.
(3) Pověřený správce daně v rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění uvede výši
tohoto snížení pro jednotlivý odběr ve výši 40 % hodnoty tabákových nálepek, trvá-li snížení
úhrady nebo zajištění nepřetržitě po dobu 21 měsíců před vydáním tohoto rozhodnutí.
(4) Snížení úhrady nebo zajištění lze použít v daném kalendářním čtvrtletí pouze na ty
bezprostředně po sobě jdoucí odběry tabákových nálepek, jejichž celková hodnota nepřesáhne
50 % celkové hodnoty tabákových nálepek odebraných za bezprostředně předcházející
kalendářní rok.
§ 127
Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění
(1)Pověřený správce daně zruší rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění v případě, že
a) je ohroženo zaplacení hodnoty tabákových nálepek, nebo
b) odběratel pro vydání tohoto rozhodnutí přestal splňovat podmínky pro
1. podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění, nebo
2. vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění.
§ 128
Stránka 235 z 518

Povinnosti odběratele v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění
(1) Odběratel je povinen oznámit pověřenému správci daně všechny skutečnosti, které
mají vliv na splnění podmínek pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění, a to do
5 dní od jejího vzniku.
(2) Odběratel je do 5 dní ode dne zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění
povinen
a) uhradit hodnotu tabákových nálepek ve výši snížení úhrady nebo zajištění uvedené
v tomto rozhodnutí, nebo
b) poskytnout zajištění hodnoty tabákových nálepek ve výši snížení úhrady nebo zajištění
uvedené v tomto rozhodnutí.
(3) Jestliže na stávající rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění nenavazuje
bezprostředně nové rozhodnutí, je odběratel povinen nejpozději následující pracovní den po
uplynutí doby, na kterou bylo stávající rozhodnutí vydáno,
a) uhradit hodnotu tabákových nálepek ve výši snížení úhrady nebo zajištění uvedené ve
stávajícím rozhodnutí, nebo
b) poskytnout zajištění hodnoty tabákových nálepek ve výši snížení úhrady nebo zajištění
uvedené ve stávajícím rozhodnutí.
§ 129
zrušen
§ 130
zrušen
§ 131
Prováděcí právní předpis stanoví
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

vzor a rozměry tabákové nálepky a způsob jejího umístění na jednotkovém balení,
způsob objednávání, odběru a distribuce tabákových nálepek,
vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek,
podrobnosti ke způsobu přepravy a uchovávání tabákových nálepek,
vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek,
podrobnosti ke způsobu inventury tabákových nálepek,
podrobnosti ke způsobu evidence a vracení poškozených tabákových nálepek,
vzor oprávnění úřední osoby pověřeného správce daně ke vstupu do objektů odběratele,
vzor oprávnění úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně pověřené dozorem podle
§ 118 odst. 6 a § 122 odst. 2, 3 a 5,
postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách
těchto cen.
ČÁST TŘETÍ
OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 132
Vymezení pojmů
Pro účely této části zákona se rozumí
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a) stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, nebo
obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží,
b) stánkem s prodejem denního a periodického tisku stánek pevné konstrukce, který se
nenachází na tržišti (tržnici), a mimo širokého sortimentu denního a periodického tisku
nabízí jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky,
c) stánkem s občerstvením stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti nebo v
tržnici, a mimo sortimentu občerstvení nabízí jako doplňkový sortiment i tabákové
výrobky a lihoviny,
d) tržištěm (tržnicí) neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený
prostor, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn
více než jeden stánek,
e) pojízdnou prodejnou mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a
samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních
předpisů65a) a zároveň odpovídá hygienickým předpisům65b),
f) lihovinami alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, kromě piva
(§ 81) a vína (§ 93).
§ 133
Zákaz prodeje
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, je na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech,
které nesplňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické
řešení staveb36) a které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských
služeb, zakázáno prodávat lihoviny a tabákové výrobky.
(2) Tabákové výrobky lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s prodejem
denního a periodického tisku [§ 132 písm. b)]. Tabákové výrobky a lihoviny lze jako
doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s občerstvením [§ 132 písm. c)].
(3) Tabákové výrobky a lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách při prodeji zboží
v místech, kde není zajišťován prodej v prodejnách, které splňují technické požadavky na
územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které jsou zkolaudovány
k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb.
(4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis65c) nestanoví
jinak.
(5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3
pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat správce daně, v jehož
územní působnosti bude prodej uskutečňovat. Písemná informace musí obsahovat údaje o
osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a
množství prodávaných lihovin.
(6) Zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin stanovený zvláštním právním
předpisem65d) zůstává tímto ustanovením nedotčený.
§ 134
Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků
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(1) Zjistí-li správce daně, že byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků,
sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování dodržování
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České
republiky, že byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků,
a) postupuje podle daňového řádu a
b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.
(3) Lihoviny a tabákové výrobky zjištěné na místě, kde je zákaz jejich prodeje, správce
daně nebo jiný příslušný orgán zajistí, přičemž bez zbytečného odkladu předá rozhodnutí o
zajištění lihovin a tabákových výrobků jejich držiteli. Nelze-li rozhodnutí o zajištění lihovin a
tabákových výrobků takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.
ČÁST ČTVRTÁ
ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ
§ 134a
Vymezení pojmu značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Značkováním a barvením vybraných minerálních olejů se rozumí rovnoměrné
přimíchávání značkovací látky a barviva do těchto olejů.
(2) Druh značkovací látky a druh barviva, jejich minimální množství v 1 litru
značkovaných a barvených minerálních olejů a způsob jejich evidence stanoví prováděcí
právní předpis.
§ 134b
Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Předmětem značkování a barvení jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2
a 4, minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41,
2710 19 45 a 2710 19 49.
(2) Značkovány a barveny podle pravidel stanovených v § 134c až 134k nesmějí být
a) jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,
b)
minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty a maziva podle
zvláštního právního předpisu65e), s výjimkou minerálních olejů, na které se vztahuje
osvobození od daně podle § 49 odst. 8,
c) minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty pro plavby na vodách
na daňovém území České republiky, na které se nevztahuje osvobození od daně podle
§ 49 odst. 8,
d) petroleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21,
e) složky pro výrobu těch minerálních olejů, které jsou uvedeny v písmenech a) až d),
f) minerální oleje uvedené v odstavci 1, u nichž je značkování a barvení na závadu jejich
použití.
(3) Seznam minerálních olejů podle odstavce 2 písm. f), u nichž je značkování a barvení
na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Značkovány a barveny nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou
nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od
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daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do třetích
zemí.
§ 134c
Zásady značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 musí být označkovány a obarveny po celou
dobu, kdy se nacházejí na daňovém území České republiky, pokud tento zákon nestanoví
jinak (§ 134b odst. 4 a § 134e odst. 1).
(2) Na daňovém území České republiky se mohou minerální oleje uvedené v § 134b
odst. 1 značkovat a barvit výhradně v daňovém skladu podle § 19 odst. 2, který je vybaven
dávkovacím a mísicím zařízením pro značkování a barvení těchto olejů. Značkování a barvení
minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 mimo daňový sklad podle § 19 odst. 2, který je
vybaven dávkovacím a mísicím zařízením pro značkování a barvení těchto olejů, se považuje
za závažné porušení tohoto zákona.
(3) Minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 se posuzují z hlediska obsahu značkovací
látky a barviva formou certifikace podle zvláštního právního předpisu65f).
(4) Na minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkované a barvené jinak, než stanoví
tento zákon, se pohlíží jako na minerální oleje neznačkované a nebarvené.
§ 134d
Vývoz vybraných minerálních olejů
Právnické a fyzické osoby, pro které jsou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 určené
pro vývoz uvedeny do volného daňového oběhu, jsou okamžikem uvedení do volného
daňového oběhu povinny podat celnímu úřadu celní prohlášení na propuštění těchto olejů do
režimu vývozu nebo do tranzitního režimu Evropských společenství. V případě neuskutečnění
vývozu nebo zrušení tranzitního režimu Evropských společenství jsou uvedené osoby povinny
tyto oleje, pokud již nebyly označkovány a obarveny, označkovat a obarvit, a to výhradně v
daňovém skladu. Tyto oleje jsou dnem přijetí do daňového skladu opětovně uvedeny do
režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem
jejich přijetí nárok na vrácení daně.
Povinnosti a zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 134e
(1) Značkovat a barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 je na daňovém území
České republiky povinen provozovatel daňového skladu nejpozději před jejich uvedením do
volného daňového oběhu.
(2) Při dopravě minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 z jiného členského státu
v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo při jejich
dovozu ze třetí země je povinen značkování a barvení těchto olejů zajistit jejich příjemce nebo
dovozce, a to ještě před jejich vstupem na daňové území České republiky. To se nevztahuje na
případy, kdy jsou minerální oleje dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně do
daňového skladu podle § 19 odst. 2.
(3) Výrobce a uživatel směsi značkovací látky a barviva uvedených v prováděcím
právním předpisu podle § 134a odst. 2, který má sídlo nebo místo pobytu na daňovém území
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České republiky, je povinen vést evidenci značkovací látky a barviva podle prováděcího
právního předpisu.
(4) Provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce, který je povinen značkovat a
barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 nebo který je povinen takové značkování a
barvení zajistit, je na žádost správce daně nebo příslušného orgánu povinen předložit certifikát
podle zvláštního právního předpisu65f).
(5) Právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo jinak nabudou neznačkované a
nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného
členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu
nebo vyvézt do třetí země, jsou povinny bezodkladně zajistit značkování a barvení těchto
olejů, jestliže se tato doprava nebo vývoz neuskuteční. Pro uvedené právnické a fyzické osoby
platí povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 obdobně. Pokud jsou tyto výrobky již uvedeny
do volného daňového oběhu, musí být označkovány a obarveny v daňovém skladu.
V takovém případě jsou tyto oleje opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od
daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem přijetí nárok na vrácení daně.
(6) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují
nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti6) minerální
oleje uvedené v § 134b, jsou povinny
a) vyrábět, zpracovávat, dopravovat, skladovat, nakupovat nebo jinak nabývat, prodávat
nebo spotřebovávat tyto oleje jen na základě živnostenského oprávnění pro tyto činnosti
podle zvláštního právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání; to se netýká
osob, které nakupují, prodávají, dopravují nebo skladují tyto oleje výhradně
v jednotkovém balení do 20 litrů,
b) umožnit správci daně nebo příslušnému orgánu přístup do objektů, prostor a zařízení
používaných při výrobě, zpracování, dopravě, skladování, nákupu nebo jiném nabývání,
prodeji nebo spotřebě těchto olejů,
c) na vyžádání předložit správci daně nebo příslušnému orgánu příslušnou dokumentaci a
poskytnout jim pravdivé a úplné informace související s výrobou, zpracováním,
dopravou, skladováním, nákupem nebo jiným nabýváním, prodejem nebo spotřebou
těchto olejů,
d) umožnit správci daně nebo příslušnému orgánu bezplatně odebrat v potřebném množství
vzorky těchto olejů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
e) uhradit nezbytné náklady spojené s provedením analýzy odebraného vzorku
akreditovanou osobou65f), bylo-li na základě této analýzy zjištěno porušení povinností
stanovených tímto zákonem.
(7) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují
nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti6) minerální
oleje uvedené v § 134b, vedou a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem evidenci o druzích a množství těchto olejů a o uvedených způsobech nakládání
s nimi.
(8) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální
oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. f) značkovány a barveny, způsobem
uvedeným v odstavci 6, jsou povinny
a) v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených tímto zákonem pro tyto
oleje výslovně uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) mít v evidenci prohlášení kupujícího, s výjimkou prodeje minerálních olejů nepodnikající
fyzické osobě v jednotkovém balení do 20 litrů, o tom, že
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1.
2.

splňuje podmínky podle odstavce 10,
značkování a barvení těchto olejů je na závadu jejich použití a
3.
tyto minerální oleje nebudou použity pro jiné účely, než pro které nesmějí být
značkovány a barveny,
c) uchovávat technickou dokumentaci a doklady k těmto olejům po dobu 10 let ode dne, kdy
s nimi začaly nakládat způsobem uvedeným v odstavci 6.
(9) Právnické a fyzické osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2
písm. f), jsou na žádost prodávajícího povinny vystavit mu nejpozději přede dnem vydání
těchto olejů prohlášení podle odstavce 8 písm. b). To se nevztahuje na nepodnikající fyzické
osoby nakupující tyto minerální oleje v jednotkovém balení do 20 litrů.
(10) Odběratelem minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 2 písm. f) může být pouze
osoba, která
a) je vybavená prokazatelně některou z technologií, pro niž je značkování nebo barvení
minerálních olejů na závadu jejich použití, nebo
b) tyto minerální oleje prodává nebo dodává osobě uvedené v písmeni a).
(11) Seznam technologií podle odstavce 10 stanoví prováděcí právní předpis.
(12) Ustanovení odstavce 8 písm. a) se nepoužije pro minerální oleje, které
a) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu
podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu, prokazatelně jsou
nebo mají být vyváženy do třetích zemí, nebo
b) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány mezi daňovými sklady v režimu
podmíněného osvobození od daně.
§ 134f
Je zakázáno
c) ředit, odstraňovat nebo jinak měnit značkování a barvení minerálních olejů uvedených v
§ 134b odst. 1 mimo daňový sklad nacházející se na daňovém území České republiky,
který má povolení ke značkování a barvení těchto olejů podle § 134g,
d) uvádět do volného daňového oběhu neznačkované a nebarvené minerální oleje uvedené v
§ 134b odst. 1,
e) nabízet k prodeji nebo používat značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b
odst. 1 pro pohon motorů s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbin určených
pro výrobu elektrické a tepelné energie a s výjimkou motorů používaných při plavbách na
vodách na daňovém území České republiky, pokud se na minerální oleje použité pro tyto
plavby vztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 8,
f) dopravovat a skladovat značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1
v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčet,
g) nabízet k prodeji nebo používat minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. e) a f) pro
jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.
Povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 134g
(1) Provozovatel daňového skladu na daňovém území České republiky může značkovat a
barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 pouze na základě povolení ke značkování a
barvení těchto olejů (dále jen „povolení k barvení“). O vydání povolení k barvení rozhoduje
správce daně na návrh podaný uvedeným provozovatelem daňového skladu.
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(2) Značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 bez povolení
k barvení podle odstavce 1 se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) V návrhu na vydání povolení k barvení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo
pobytu a daňové identifikační číslo navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel
fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,
b) místo daňového skladu, ve kterém budou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1
značkovány a barveny,
c) název, popřípadě obchodní označení, minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1, které
budou značkovány a barveny,
d) předpokládané roční množství minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1, které budou
značkovány a barveny,
e) údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování a barvení
minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1,
f) evidenční číslo daňového skladu navrhovatele, které bylo přiděleno podle § 20 odst. 12.
(4) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje týkající se
značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1.
§ 134h
(1) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti a úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a
zároveň stanoví lhůtu, ve které je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném
uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh odloží. O odložení návrhu správce daně
navrhovatele vyrozumí.
(2) Správce daně v povolení k barvení uvede skutečnosti podle § 134g odst. 3 písm. a) až
c) a e) až f).
(3) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení k barvení do 60 kalendářních dní
od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní;
nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit
nejblíže nadřízený správce daně. Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní,
popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu
uvědomit.
(4) Rozhodnutí o vydání povolení k barvení vyhotoví správce daně ve dvou stejnopisech,
z nichž jedno je určeno navrhovateli a druhé správci daně.
(5) V rozhodnutí o povolení k barvení stanoví správce daně dobu jeho platnosti, která
počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Správce daně stanoví dobu platnosti
povolení k barvení tak, aby toto povolení platilo nejméně do konce kalendářního roku, v němž
nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, nejdéle však do konce třetího kalendářního
roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno.
§ 134i
(1) O vydání nového povolení k barvení je jeho držitel povinen požádat nejpozději tři
kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení k barvení, pokud
hodlá nepřerušeně barvit a značkovat minerální oleje, kterých se předchozí povolení k barvení
týká.
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(2) Držitel povolení k barvení je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů
uvedených v § 134g odst. 3 písm. a) do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku. Změnu
údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. b), c) a e) je držitel povolení k barvení povinen
oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. a), správce daně vydá
rozhodnutí o změně původního povolení k barvení. Dojde-li ke změně ostatních skutečností a
údajů uvedených v povolení k barvení, správce daně rozhodne o vydání nového povolení
k barvení a o odejmutí povolení k barvení předchozího.
§ 134j
(1) Povolení k barvení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení k barvení právnickou osobou,
c) úmrtím smrtí držitele povolení k barvení nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu
o prohlášení držitele povolení k barvení za mrtvého,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení k barvení, nebo
e) dnem zániku nebo odejmutí povolení k provozování daňového skladu podle § 20 odst. 18
nebo 19.
(2) Správce daně povolení k barvení odejme, jestliže
a) držitel povolení k barvení porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134e a 134f,
b) se změnily skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení k barvení vydáno, a držitel
povolení k barvení nepožádal o jeho změnu, nebo
c) držitel povolení k barvení o to požádá.
§ 134k
Porušení povinností při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značkování nebo barvení
vybraných minerálních olejů, sdělí tuto skutečnost bezodkladně České obchodní inspekci.
(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České
republiky při výkonu své působnosti, že byla porušena povinnost při značkování nebo barvení
vybraných minerálních olejů,
a) postupuje podle daňového řádu a
b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně.
ČÁST PÁTÁ
ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ65g)
§ 134l
Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Značkováním některých dalších minerálních
přimíchávání značkovací látky do těchto olejů.
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olejů se rozumí

rovnoměrné

(2) Druh značkovací látky a její minimální množství v 1 litru některých dalších
minerálních olejů neuvedených v části čtvrté a způsob její evidence stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 134m
Předmět značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Předmětem značkování jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4,
následující minerální oleje:
a) benzol, toluol, xylol, ostatní směsi aromatických uhlovodíků a surové lehké oleje
uvedené pod kódy nomenklatury 2707 10 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50 a 2707 99 11,
b) střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11 a 2710 19 15,
c) těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31 a 2710 19 35
d) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61,
2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 mající alespoň dvě z těchto vlastností:
1. kinematická viskozita při 40 oC je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,
2. hustota při 15 oC je vyšší než 784 kg . m-3 včetně a nižší než 913 kg . m-3 včetně,
3. při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně
20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C s výjimkou těžkých topných olejů
určených k použití pro pohon motorů,
e) mazací oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710
19 83, 2710 19 87, 2710 19 91 a 2710 19 99 mající tyto vlastnosti:
1. kinematická viskozita při 40 oC je nižší než 12 mm2. s-1 včetně,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném
kelímku je nižší než 150 oC včetně,
3. při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně
20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C,
přičemž postačí, aby takový olej měl vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
z vlastností uvedených v bodech 2 a 3,
f)

acyklické nasycené uhlovodíky a acyklické uhlovodíky ostatní uvedené pod kódy
nomenklatury 2901 10 10, 2901 29 20 a 2901 29 80,
g) toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen a směsi xylenů uvedené pod kódy nomenklatury 2902
30 00 a 2902 41 až 44,
h) složená organická rozpouštědla uvedená pod kódem nomenklatury 3814 00 90.
(2) Značkovány podle pravidel stanovených v § 134n až 134v nesmějí být
a) jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,
b) petrolej (kerosen) uvedený pod kódem nomenklatury 2710 19 21,
c) minerální oleje pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11,
2710 19 31, 2710 19 51 a 2710 19 71,
d) minerální oleje pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15,
2710 19 35, 2710 19 55 a 2710 19 75; za takové chemické zpracování se však nepovažuje
využití těchto minerálních olejů jako složky pro výrobu minerálních olejů mísením,
e) bílé a medicinální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 85,
f) elektroizolační oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 93,
g) minerální oleje uvedené v odstavci 1 používané jako složky pro výrobu minerálních olejů
určených k použití pro pohon motorů,
h) minerální oleje uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), u nichž je značkování na závadu
jejich použití,
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i)
j)

minerální oleje uvedené v odst. 1 písm. a) a f) až h), u nichž je značkování na závadu
jejich použití,
minerální oleje uvedené v odstavci 1 v jednotkovém balení do 20 litrů.

(3) Seznam minerálních olejů uvedených v odstavci 2 písm. h) a i), u nichž je značkování
na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Značkovány nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají
být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně, ve
volném daňovém oběhu nebo mimo tyto režimy, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do
třetích zemí.
§ 134n
Zásady značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 musí být označkovány po celou dobu, kdy
se nacházejí na daňovém území České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 134m
odst. 4 a § 134p odst. 1).
(2) Na daňovém území České republiky smí minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1
značkovat výhradně výrobce, který je vybaven dávkovacím a mísicím zařízením pro
značkování těchto olejů, nebo provozovatel daňového skladu v případě, že tyto vybrané
výrobky podléhají režimu podmíněného osvobození od daně podle § 59 odst. 1 a dosud
nebyly uvedeny do volného daňového oběhu.
(3) Minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 se posuzují z hlediska obsahu značkovací
látky formou certifikace podle zvláštního právního předpisu65f).
(4) Na minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkované jinak, než stanoví tento
zákon, se pohlíží jako na minerální oleje neznačkované.
§ 134o
Vývoz některých dalších minerálních olejů
Právnické a fyzické osoby, pro které jsou minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1
určené pro vývoz vyrobeny nebo uvedeny do volného daňového oběhu, jsou okamžikem
ukončení výroby nebo uvedení do volného daňového oběhu povinny podat celnímu úřadu
celní prohlášení na propuštění těchto olejů do režimu vývozu nebo do tranzitního režimu
Evropských společenství. V případě neuskutečnění vývozu nebo zrušení tranzitního režimu
Evropských společenství jsou uvedené osoby povinny tyto oleje, pokud již nebyly
označkovány, označkovat. Jestliže jsou tyto oleje uvedené do volného daňového oběhu přijaty
k označkování provozovatelem daňového skladu, jsou dnem přijetí do daňového skladu
opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.
Povinnosti a zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů
§ 134p
(1) Značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 je na daňovém území České
republiky povinen jejich výrobce nejpozději při výstupu z výrobního zařízení nebo
provozovatel daňového skladu nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu.
(2) Při dopravě minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 z jiného členského státu
v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volném daňovém oběhu či mimo tyto režimy
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nebo při jejich dovozu ze třetí země je povinen značkování těchto olejů zajistit jejich příjemce
nebo dovozce, a to ještě před jejich vstupem na daňové území České republiky. To se
nevztahuje na případy, kdy jsou minerální oleje dopravovány v režimu podmíněného
osvobození od daně do daňového skladu podle § 19 odst. 2.
(3) Výrobce a uživatel značkovací látky uvedené v prováděcím právním předpisu podle
§ 134l odst. 2, který má sídlo nebo místo pobytu na daňovém území České republiky, je
povinen vést evidenci značkovací látky podle prováděcího právního předpisu.
(4) Výrobce, příjemce nebo dovozce, který je povinen značkovat minerální oleje uvedené
v § 134m odst. 1 nebo který je povinen takové značkování zajistit, je na žádost správce daně
nebo příslušného orgánu povinen předložit certifikát podle zvláštního právního předpisu65f).
(5) Právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo jinak nabudou neznačkované
minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu
v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volném daňovém oběhu či mimo tyto režimy
nebo vyvézt do třetí země, jsou povinny bezodkladně zajistit značkování těchto olejů, jestliže
se tato doprava nebo vývoz neuskuteční. Pro uvedené právnické a fyzické osoby platí
povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 obdobně. Pokud se na tyto výrobky vztahuje režim
podmíněného osvobození od daně a přitom jsou již uvedeny do volného daňového oběhu,
musí být označkovány v daňovém skladu. V takovém případě jsou tyto oleje opětovně
uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu
vzniká dnem přijetí nárok na vrácení daně.
(6) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují
nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti6) minerální
oleje uvedené v § 134m, jsou povinny
a) vyrábět, zpracovávat, dopravovat, skladovat, nakupovat nebo jinak nabývat, prodávat
nebo spotřebovávat tyto oleje jen na základě živnostenského oprávnění pro tyto činnosti
podle zvláštního právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání; to se netýká
osob, které nakupují, prodávají, dopravují nebo skladují tyto oleje výhradně
v jednotkovém balení do 20 litrů,
b) umožnit správci daně nebo příslušnému orgánu přístup do objektů, prostor a zařízení
používaných při výrobě, zpracování, dopravě, skladování, nákupu nebo jiném nabývání,
prodeji nebo spotřebě těchto olejů,
c) na vyžádání předložit správci daně nebo příslušnému orgánu příslušnou dokumentaci a
poskytnout jim pravdivé a úplné informace související s výrobou, zpracováním,
dopravou, skladováním, nákupem nebo jiným nabýváním, prodejem nebo spotřebou
těchto olejů,
d) umožnit správci daně nebo příslušnému orgánu bezplatně odebrat v potřebném množství
vzorky těchto olejů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
e) uhradit nezbytné náklady spojené s provedením analýzy odebraného vzorku
akreditovanou osobou65f), bylo-li na základě této analýzy zjištěno porušení povinností
stanovených tímto zákonem.
(7) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují
nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti minerální
oleje uvedené v § 134m vedou a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem evidenci o druzích a množství těchto olejů a o uvedených způsobech nakládání
s nimi.
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(8) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální
oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. c) až i) značkovány způsobem uvedeným
v odstavci 6, jsou povinny
a) v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených tímto zákonem pro tyto
oleje výslovně uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že značkování těchto
olejů je na závadu jejich použití nebo že nebudou použity pro pohon motorů nebo
k výrobě pohonné hmoty či maziva podle zvláštního právního předpisu65e),
c) mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že splňuje podmínky
podle odstavce 10; to se nevztahuje na nákup a prodej minerálních olejů uvedených v §
134m odst. 2 písm. i),
d) uchovávat technickou dokumentaci a doklady k těmto olejům po dobu 10 let ode dne, kdy
s nimi začaly nakládat způsobem uvedeným v odstavci 6.
(9) Právnické a fyzické osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2
písm. c) až i), jsou na žádost prodávajícího povinny vystavit mu nejpozději přede dnem
vydání těchto olejů prohlášení podle odstavce 8 písm. b). To se nevztahuje na nepodnikající
fyzické osoby nakupující tyto minerální oleje v jednotkovém balení do 20 litrů.
(10) Odběratelem minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 2 písm. h) může být pouze
osoba, která
a) je vybavena prokazatelně některou z technologií, pro niž je značkování minerálních olejů
na závadu jejich použití, nebo
b) tyto minerální oleje prodává nebo dodává osobě uvedené v písmeni a).
(11) Seznam technologií podle odstavce 10 stanoví prováděcí právní předpis.
(12) Osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) jsou
povinny na žádost prodávajícího vystavit prohlášení podle odstavce 8 písm. c), a to přede
dnem vydání těchto olejů. To se nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby nakupující tyto
minerální oleje v jednotkovém balení do 20 litrů.
(13) Ustanovení odstavce 8 písm. a) se nepoužije pro minerální oleje, které
a) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu
podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu, prokazatelně jsou
nebo mají být vyváženy do třetích zemí, nebo
b) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány mezi daňovými sklady v režimu
podmíněného osvobození od daně.
§ 134q
Je zakázáno
a) ředit, odstraňovat nebo jinak měnit značkování minerálních olejů uvedených v § 134m
odst. 1,
b) uvádět do volného daňového oběhu či prodávat neznačkované minerální oleje uvedené v
§ 134m odst. 1,
c) nabízet k prodeji nebo používat značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 pro
pohon motorů,
d) dopravovat a skladovat značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 v nádobě,
která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčet,
e) nabízet k prodeji nebo používat pro pohon motorů minerální oleje, které nesmějí být
značkovány podle § 134m odst. 2 písm. c) až j),
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f)

nabízet k prodeji nebo používat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) a i)
pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány.
Povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
§ 134r

(1) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 134p odst. 1 na daňovém území České
republiky může značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 pouze na základě
povolení ke značkování těchto olejů (dále jen „povolení ke značkování“). O vydání povolení
ke značkování rozhoduje správce daně na návrh podaný touto osobou.
(2) Značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 bez povolení ke
značkování podle odstavce 1 se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) V návrhu na vydání povolení ke značkování musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo
pobytu a daňové identifikační číslo navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel
fyzickou osobou,
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,
b) místo, ve kterém budou minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovány,
c) název, popřípadě obchodní označení, minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1,
které budou značkovány,
d) předpokládané roční množství minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1, které
budou značkovány,
e) údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování
minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1,
f) evidenční číslo daňového skladu navrhovatele, pokud bylo přiděleno podle § 20 odst. 12.
(4) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje týkající se
značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1.
§ 134s
(1) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti a úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a
zároveň stanoví lhůtu, ve které je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném
uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh odloží. O odložení návrhu správce daně
navrhovatele vyrozumí.
(2) Správce daně v povolení ke značkování uvede skutečnosti podle § 134r odst. 3 písm.
a) až c) a e) až f).
(3) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení ke značkování do 60
kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90
kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji
přiměřeně prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. Nemůže-li správce daně rozhodnout do
60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele
s uvedením důvodu uvědomit.
(4) Rozhodnutí o vydání povolení ke značkování vyhotoví správce daně ve dvou
stejnopisech, z nichž jedno je určeno navrhovateli a druhé správci daně.
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(5) V rozhodnutí o povolení ke značkování stanoví správce daně dobu jeho platnosti,
která počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Správce daně stanoví dobu platnosti
povolení ke značkování tak, aby toto povolení platilo nejméně do konce kalendářního roku,
v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, nejdéle však do konce třetího
kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno.
§ 134t
(1) O vydání nového povolení ke značkování je jeho držitel povinen požádat nejpozději
tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení ke značkování,
pokud hodlá nepřerušeně značkovat minerální oleje, kterých se předchozí povolení ke
značkování týká.
(2) Držitel povolení ke značkování je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů
uvedených v § 134r odst. 3 písm. a) do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku. Změnu
údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. b), c) a e) je držitel povolení ke značkování povinen
oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. a), správce daně vydá
rozhodnutí o změně původního povolení ke značkování. Dojde-li ke změně ostatních
skutečností a údajů uvedených v povolení ke značkování, správce daně rozhodne o vydání
nového povolení ke značkování a o odejmutí povolení ke značkování předchozího.
§ 134u
(1) Povolení ke značkování zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení ke značkování právnickou osobou,
c) úmrtím smrtí držitele povolení ke značkování nebo dnem nabytí právní moci rozsudku
soudu o prohlášení držitele povolení ke značkování za mrtvého, nebo
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení ke značkování.
(2) Správce daně povolení ke značkování odejme, jestliže
a) držitel povolení ke značkování porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134p a
134q,
b) se změnily skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení ke značkování vydáno, a držitel
povolení ke značkování nepožádal o jeho změnu, nebo
c) držitel povolení ke značkování o to požádá.
§ 134v
Porušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značkování některých dalších
minerálních olejů, sdělí tuto skutečnost bezodkladně České obchodní inspekci.
(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České
republiky při výkonu své působnosti, že byla porušena povinnost při značkování nebo barvení
vybraných minerálních olejů,
a) postupuje podle daňového řádu a
b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně.
ČÁST ŠESTÁ
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SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
PŘESTUPKY
Díl 1
Přestupky na úseku správy daně z minerálních olejů
§ 135
Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45
odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu
a) skladuje společně ve stejném zásobníku,
b) skladuje odděleně v zásobnících, které
1. nejsou technologicky odděleny, nebo
2. jsou vzájemně propojeny,
c) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se
zemí, nebo
d) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí,
který není užíván v souladu se stavebním zákonem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 135a
Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny
uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího
prodeje, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(2) Fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny
uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 10 tun za
jeden kalendářní rok, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) vydá osobě bez povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu,
b) v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1
písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně, nebo
c) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)
bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.
(4) Fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45
odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí
přestupku tím, že
a) nepoužívá hmotnostní průtokoměr,
b) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo
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c) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po
celou dobu opatřen závěrami správce daně.
(5) Za přestupek podle odstavce 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 2
Přestupky na úseku správy daně z piva
§ 135b
Přestupky proti oznamovací povinnosti osoby vyrábějící pivo pro vlastní spotřebu
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí pivo podle § 80 odst. 1, dopustí přestupku
tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně
a) datum zahájení výroby,
b) místo výroby, nebo
c) předpokládané množství vyrobeného piva za kalendářní rok.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
Díl 3
Přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků
§ 135c
Přestupek proti jednotkovému balení
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v
uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 135d
Přestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele
(1) Fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety
za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 135e
Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky
neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou
tabákovou nálepkou.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 4
Přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků
§ 135f
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Přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz
prodeje tabákových výrobků podle § 133.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 135g
Přestupky proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných
akcích
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která prodává lihoviny na veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, dopustí přestupku tím,
že
a) o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní
působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo
b) písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o
1. osobě, která lihoviny prodává,
2. časovém vymezení prodeje lihovin,
3. druhu prodávaných lihovin, nebo
4. množství prodávaných lihovin.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 5
Přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135h
Přestupky proti zákazu při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1,
které jsou
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení
mimo daňový sklad s povolením k barvení těchto olejů,
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem,
nebo je do takové nádoby stáčí.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2
písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje
nesmějí být značkovány a barveny.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 6
Přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135i
Přestupky proti zákazu při značkování některých dalších minerálních olejů
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(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1,
které jsou
a)
b)
c)
d)

značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,
neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,
značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do
takové nádoby stáčí.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje, které nesmějí být
značkovány podle § 134m odst. 2 písm. c) až j), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon
motorů.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2
písm. h) a i) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí
být značkovány.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Hlava II
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Díl 1
Správní delikty na úseku správy spotřebních daní
§ 135j
Správní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu
tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě,
které je uvedeno ve zvláštním povolení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 135k
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů uvedených ve zvláštním
povolení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu
tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na
vydání zvláštního povolení a které správce daně v tomto povolení uvedl.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135l
Správní delikt proti podmíněnému osvobození od daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu
podmíněného osvobození od daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
§ 135m
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Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů nebo skutečností
v povoleních nebo rozhodnutích
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu
dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí prostřednictvím správce daně
místně příslušného daňovému skladu změnu skutečností a údajů uvedených v povolení
k provozování daňového skladu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako oprávněný příjemce dopustí
správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně každou změnu údajů
uvedených v povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo
oprávněný příjemce dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci
daně změnu skutečností, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o snížení zajištění daně
nebo rozhodnutí o upuštění od jeho poskytnutí.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 135n
Správní delikty proti zajištění daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu
nebo oprávněný příjemce dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost
a) průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo
b) předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové
povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
§ 135o
Správní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy
vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných výrobků
přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí správního deliktu tím, že
a) ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí
elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných
výrobků, nebo
b) v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo
v průběhu dopravy.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.
§ 135p
Správní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového
oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky
z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před odebráním
těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě
a) neoznámí správci daně jejich množství, nebo
Stránka 254 z 518

b) neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 135q
Správní delikty proti odesílání vybraných výrobků do jiného členského státu pro účely
podnikání
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel vybraných výrobků
uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a dopravovaných
do jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že
a) písemně neuvědomí správce daně o zahájení dopravy vybraných výrobků před jejím
zahájením, nebo
b) v písemném oznámení neuvede datum zahájení dopravy.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.
§ 135r
Správní delikty proti zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako daňový zástupce pro zasílání
vybraných výrobků dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků
z jiného členského státu
a) neoznámí místně příslušnému správci daně zákonem požadované údaje, nebo
b) neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135s
Správní delikty proti oznamovací povinnosti při změně údajů uvedených v povolení k
ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako daňový zástupce pro zasílání
vybraných výrobků dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci
daně každou změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání povolení k ustanovení daňového
zástupce pro zasílání vybraných výrobků a které správce daně v tomto povolení uvedl, a to o
osobě
a) odesílající vybrané výrobky, nebo
b) daňového zástupce.
(2) Osoba, která vypověděla plnou moc k zastupování, se dopustí správního deliktu tím,
že ve stanovené lhůtě neoznámí tuto skutečnost správci daně.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135t
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů uvedených v povolení k
prodeji za ceny bez daně
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k prodeji za ceny
bez daně dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu
skutečností nebo údajů uvedených v návrhu na toto povolení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
Díl 2
Správní delikty na úseku správy daně z minerálních olejů
Oddíl 1
Správní delikty proti nákupu, prodeji a dopravě zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu
§ 135u
Správní delikty proti skladování zkapalněných ropných plynů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného
daňového oběhu
a) skladuje společně ve stejném zásobníku,
b) skladuje odděleně v zásobnících, které
1. nejsou technologicky odděleny, nebo
2. jsou vzájemně propojeny,
c) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se
zemí, nebo
d) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí,
který není užíván v souladu se stavebním zákonem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.
§ 135v
Správní delikty proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém
území České republiky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů
osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6 nebo 8 dopustí správního deliktu tím, že při
dopravě těchto olejů neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel zkapalněných ropných
plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) osvobozených od daně dopustí správního
deliktu tím, že při dopravě těchto plynů neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která
by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů, které
jsou osvobozeny od daně, dopustí správního deliktu tím, že
a) ve stanovené lhůtě neuvědomí správce daně, který je místně příslušný podle místa
zahájení dopravy, o zahájení dopravy těchto olejů,
b) navzdory námitkám správce daně zahájí dopravu těchto olejů,
c) nedodrží správcem daně stanovenou
1. lhůtu, v níž má být doprava těchto olejů ukončena, nebo
2. trasu, po které mají být tyto oleje dopravovány, nebo
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d) v případě změny místa určení nebo příjemce, ke které došlo v průběhu dopravy těchto
olejů, ve stanovené lhůtě
1. neoznámí tuto změnu správci daně, nebo
2. nezajistí zaznamenání této změny v dokladu o osvobození vybraných výrobků
od daně.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3.
Správní delikty proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny
§ 135w
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g), ve volném daňovém oběhu
za účelem dalšího prodeje, dopustí správního deliktu tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny
bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se
spotřebou přesahující 10 tun za jeden kalendářní rok, dopustí správního deliktu tím, že přijímá
nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do
volného daňového oběhu.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)
a) vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu, nebo
b) při dovozu po propuštění do režimu volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do režimu
podmíněného osvobození od daně.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm.
e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně.
(5) Za správní delikt podle odstavce 1 až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.
§ 135x
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) dopravuje zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) s rozdílnou
sazbou daně, po jejich uvedení do volného daňového oběhu, společně v jednom
dopravním prostředku nebo v jejich soupravě, nebo
b) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)
bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné
ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly
uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, se dopustí správního deliktu
tím, že neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a
zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
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(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné
plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40
kg včetně, dopustí správního deliktu tím, že
a) nepoužívá hmotnostní průtokoměr,
b) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo
c) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných
zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není
po celou dobu opatřen závěrami správce daně.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč
do 1 000 000 Kč.
§ 135y
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů uvedených v povolení k
nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu dopustí správního
deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu
na vydání tohoto povolení a které správce daně v tomto povolení uvedl.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
Díl 3
Správní delikty na úseku správy daně z lihu
§ 135z
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při nákupu nebo dovozu výrobků
obsahujících líh
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo doveze
výrobky obsahující líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c), dopustí správního
deliktu tím, že v daném kalendářním roce neoznámí správci daně první nákup nebo dovoz
výrobků obsahujících tento líh.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 135za
Správní delikty proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území
České republiky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného od
daně podle § 71 odst. 1 písm. a) nebo d) dopustí správního deliktu tím, že při dopravě tohoto
lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že na
daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona
upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro
výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
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a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.
§ 135zb
Správní delikty proti oznamování prodeje lihovin
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své
podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší,
než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané
hodnoty, dopustí správního deliktu tím, že
a) ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo
b) v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 500 000 Kč.
Díl 4
Správní delikty na úseku správy daně z piva
§ 135zc
Správní delikty proti oznamovací povinnosti při zařazení do velikostní skupiny
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako malý nezávislý pivovar dopustí
správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně
a) své zařazení do velikostní skupiny, nebo
b) změnu svého zařazení do velikostní skupiny.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 250 000 Kč.
Díl 5
Správní delikty na úseku správy daně z vína a meziproduktů
§ 135zd
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při přijetí tichého vína z jiného členského
státu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu,
který přijme do daňového skladu tiché víno vyrobené malým výrobcem vína z jiného
členského státu, dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě zákonem stanoveným
způsobem neoznámí správci daně místně příslušnému přijímajícímu daňovému skladu toto
přijetí.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135ze
Správní delikt proti oznamovací povinnosti malého výrobce vína
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako malý výrobce vína dopustí
správního deliktu tím, že neuvědomí správce daně místně příslušného místu, kde se tiché víno
vyrábí, skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá, o zahájení dopravy tichého vína do
daňového skladu před jejím zahájením.
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(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
Díl 6
Správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků
§ 135zf
Správní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede
do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného
spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 135zg
Správní delikty proti jednotkovému balení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede
do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného
členského státu
a) tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo
b) jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že prodá
tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou
nálepkou.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, nebo
b) od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.
§ 135zh
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet
tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí správního deliktu tím, že ve
stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč.
§ 135zi
Správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí správního deliktu
tím, že
c) prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena
pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,
d) při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného
spotřebitele.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
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a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět,
za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové
nálepce, nebo
b) váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí
správního deliktu tím, že
a) spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele,
nebo
b) nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená
na tabákové nálepce.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.
§ 135zj
Správní delikt proti předmětu výhry v loterii a jiné podobné hře
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že učiní
tabákové výrobky předmětem výhry v loterii nebo jiné podobné hře.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč.
§ 135zk
Správní delikty proti značení tabákovými nálepkami
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) umožní skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území
České republiky, nebo
b) neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).
§ 135zl
Správní delikty proti značení a použití tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny
údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková
nálepka umístěna,
b) značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České
republiky než v daňovém skladu, nebo
c) řádně nepoužije tabákovou nálepku.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.
§ 135zm
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Správní delikt proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu
tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.
§ 135zn
Správní delikty proti evidenci a inventuře tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu
tím, že
a) nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,
b) po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených
tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci
provedeny,
c) neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo
d) ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových
nálepek za předchozí kalendářní rok.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d).
§ 135zo
Správní delikty proti vracení tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu
tím, že
a) nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého
vzoru, nebo
b) v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně
nepoužité tabákové nálepky.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 135zp
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně podmínek uvedených
v rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu
tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně změnu všech skutečností, které
mají vliv na splnění podmínek pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
Díl 7
Správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků
§ 135zq
Správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší
zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 135zr
Správní delikty proti oznamovací povinnost při prodeji lihovin na veřejnosti
přístupných akcích
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává lihoviny na
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték,
dopustí správního deliktu tím, že
a) o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní
působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo
b) písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o
1. osobě, která lihoviny prodává,
2. časovém vymezení prodeje lihovin,
3. druhu prodávaných lihovin, nebo
4. množství prodávaných lihovin.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
Díl 8
Správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů
Oddíl 1
Správní delikty proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních
olejů
§ 135zs
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu
dopustí správního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo
nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních
olejů uvedených v § 134b odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že nezajistí značkování nebo
barvení těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel směsi
značkovací látky a barviva se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky
dopustí správního deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky a barviva.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu,
příjemce nebo dovozce s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje uvedené v § 134b
odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo barvení zajistit, dopustí správního deliktu
tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.
(5) Za správní delikt podle odstavce 1 až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč
do 50 000 000 Kč.
§ 135zt
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak
nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem
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dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném
daňovém oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v případě
neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo
barvení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává,
dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci
podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů,
bez živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto
olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává
nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. f) značkovány a
barveny, způsobem uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí správního deliktu tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje
nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8
písm. b), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50
000 000 Kč.
Oddíl 2
Správní delikty proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135zu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení
mimo daňový sklad s povolením k barvení těchto olejů,
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem,
nebo je do takové nádoby stáčí.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné
účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
Oddíl 3
Další správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 135zv
Správní delikt proti povolení k barvení vybraných minerálních olejů
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu
dopustí správního deliktu tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst.
1 bez povolení k barvení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
§ 135zw
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení k barvení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k barvení dopustí
správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl
v návrhu na vydání povolení k barvení a které správce daně v tomto povolení uvedl,
s výjimkou evidenčního čísla daňového skladu navrhovatele.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
Díl 9
Správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů
Oddíl 1
Správní delikty proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135zx
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel
daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede
neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních
olejů uvedených v § 134m odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že nezajistí značkování
těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel značkovací
látky se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky dopustí správního
deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo dovozce s
povinností značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo s povinností takové
značkování zajistit, dopustí správního deliktu tím, že na žádost správce daně nebo příslušného
orgánu nepředloží certifikát.
(5) Za správní delikt podle odstavce 1, až 4 se uloží pokuta od 50 000 Kč
do 50 000 000 Kč.
§ 135zy
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak
nabude neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do
jiného členského státu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že
v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává,
dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci
podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí správního deliktu tím, že
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a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů,
bez živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto
olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává
nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. c) až i) značkovány,
způsobem uvedeným v § 134p odst. 6, značkovány, dopustí správního deliktu tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje
nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p odst. 8
písm. b) nebo c), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč
do 50 000 000 Kč.
Oddíl 2
Správní delikty proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135zz
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou
a)
b)
c)
d)

značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,
neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,
značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je
do takové nádoby stáčí.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. c) až j), nabízí k
prodeji nebo je používá pro pohon motorů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) a i) nabízí k prodeji nebo je používá pro
jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 až 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
Oddíl 3
Další správní delikty na úseku značkování některých dalších minerálních olejů
§ 135zza
Správní delikt proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel
daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že značkuje minerální oleje uvedené v §
134m odst. 1 bez povolení ke značkování.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
§ 135zzb
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Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení ke značkování
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení ke značkování
dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů,
které uvedl v návrhu na vydání povolení ke značkování a které správce daně v tomto povolení
uvedl, s výjimkou evidenčního čísla daňového skladu navrhovatele.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
Hlava III
Propadnutí a zabrání zajištěných lihovin a tabákových výrobků
§ 135zzc
Propadnutí lihovin a tabákových výrobků
(1) Správní orgán uloží propadnutí
a) neznačených tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením povinnosti
při značení tabákových výrobků,
b) lihovin nebo tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením zákazu prodeje
lihovin a tabákových výrobků.
(2) Propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků podle odstavce 1 lze uložit, pokud
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.
§ 135zzd
Zabrání lihovin a tabákových výrobků
Správní orgán, který neuložil propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků, rozhodne
o jejich zabrání, pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám.
§ 135zze
Společná ustanovení o propadlých a zabraných lihovinách a tabákových výrobcích
(2) Propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky připadají státu.
(3) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky
zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená ze zaměstnanců v Generálním ředitelství
cel.
(4) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí lihovin nebo
tabákových výrobků, nebo osobě, u které byly zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky
zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.
(5) Proti rozhodnutí o zabrání lihovin nebo tabákových výrobků nebo o povinnosti
nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.
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(6) Nepropadnou-li nebo nebudou-li lihoviny nebo tabákové výrobky zabrány, musí být
bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly
zajištěny.
Hlava IV
Společná ustanovení
§ 135zzf
Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
§ 135zzg
Příslušnost k projednání správního deliktu
(7) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad.
(8) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
c) přestupky na úseku
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
2. značkování některých dalších minerálních olejů,
d) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1. správní delikty proti jednotkovému balení,
2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného
spotřebitele,
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,
d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
e) správní delikty na úseku
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů, s výjimkou správního deliktu
proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení k barvení,
2. značkování některých dalších minerálních olejů, s výjimkou správního deliktu proti
oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení ke značkování.
(9) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
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c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1. správní delikty proti jednotkovému balení,
2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného
spotřebitele,
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,
d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
(10) Obecní živnostenský úřad projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání
s tabákovými výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti
značení tabákovými nálepkami,
d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
§ 135zzh
Výše a splatnost pokuty
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(2) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 135zzi
Zvláštní ustanovení o blokovém řízení
V blokovém řízení lze za přestupky podle tohoto zákona uložit pokutu do 5 000 Kč.
§ 139
(1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k ustanovením § 21 odst. 2 a 12, § 26, 56, 81 a
131.
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 49 odst. 16, § 134a
odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 písm. d), § 134e odst. 7, § 134l odst. 2,
§ 134m odst. 3, § 134p odst. 3, § 134p odst. 6 písm. d) a § 134p odst. 7.
____________________
1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových
výrobků, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování
daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních
jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, a směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února
2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z
tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29.
července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z
jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu
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tabákových výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a
95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5.
prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené
uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice.
Směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret, ve znění
směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret,
směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než
daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se
mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a
směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit
Francouzské republice prodloužené uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na
Korsice.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických
nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o
zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se
mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a
elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna
2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a
elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.
Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře
a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES.
1a) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice
92/12/EHS.
2)§ 128 a násl. zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č.
63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.
Článek 79 a násl. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
3) § 163 a násl. zákona č. 13/1993 Sb.
Článek 114 a násl. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
3b) Článek 4 odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
3c) Článek 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex
Společenství.
4) § 214 a násl. zákona č. 13/1993 Sb.
Článek 161 a násl. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
5) § 197 a násl. zákona č. 13/1993 Sb.
Článek 145 a násl. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
6) § 2 zákona č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č.
370/2000 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.
6a) Článek 12 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení
směrnice 92/12/EHS.
8) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním
sazebníku.
9) § 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb.
10) Zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10a) § 2 písm. d) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
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13) Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 6 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.
15) 488 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.
16) § 476 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.
17) § 59 a 223 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb.,
zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.
17a) Nařízení komise (ES) č. 31/96 o osvědčení o osvobození od spotřební daně.
19) § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
19a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
21) § 57 a 58 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
22) Například vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška
ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška
ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č.
40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé
republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace
spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v
Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2001 Sb.m.s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické
smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.
23) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
24) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
24a) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
27c) Článek 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického
systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.
27d) Článek 23 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice
92/12/EHS.
27e) Článek 12 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o
zrušení směrnice 92/12/EHS.
28) Nařízení Komise č. 684/2009 ze dne 24. července 2009 kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních
daní.
28a) Článek 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
30) Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků
podléhajících spotřební dani, které byly uvolněny ke spotřebě v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství.
31a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
32) § 107 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.
Čl. 5 a čl. 64 Nařízení Rady č. 2913/1992/EHS, kterým se vydává celní zákoník Společenství.
33) § 115 až 117 občanského zákoníku.
34) § 4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákonů č. 272/1996 Sb., č. 189/1999
Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 241/2000 Sb.
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35) § 13 odst. 3 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).
35a) ČSN EN 228.
35b) ČSN 65 6512 Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
35c) ČSN 65 6513 Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
35d) § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 191/2008 Sb.
36) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
36a) Nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické
klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství.
37) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
41) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.Čl. II bod 1 zákona č. 85/2004 Sb., kterým se
mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
45)§ 9 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č.
13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.
46) § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 61/1997 Sb.
47) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb.
47a) Čl. 27 bod 5 směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a
alkoholických nápojů.
48) § 3 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
49) § 2 odst. 1 písm. o) a § 4 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.
50) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
51) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
52) § 10 odst. 2 zákona č. 61/1997 Sb.
53) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
53a) § 12 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb.
54)§ 21 odst. 2 písm. j) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
55) § 2 odst. 1 písm. l) bod 7 zákona č. 61/1997 Sb.
56) § 2 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 61/1997 Sb.
57)§ 15 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
58) Například § 190b zákona č. 513/1991 Sb., § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
60) § 2 písm. v) zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve
znění zákona č. 216/2000 Sb.
60b) Čl. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví pravidla pro průvodní
doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína.
60d) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise
(ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES) č.
1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001, nařízení
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Rady (ES) č. 527/2003, nařízení Rady (ES) č. 806/2003, nařízení Komise (ES) č. 1687/2003, nařízení Komise (ES) č.
1793/2003, nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 a nařízení Komise (ES) č. 709/2004. Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze
dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s
vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001,
nařízení Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003, nařízení Komise (ES) č. 1203/2003 a nařízení
Komise (ES) č. 1841/2003. Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, ve znění
nařízení Komise (ES) č. 2409/2000, nařízení Komise (ES) č. 2786/2000, nařízení Komise (ES) č. 545/2001, nařízení Komise
(ES) č. 1282/2001, nařízení Komise (ES) č. 1660/2001, nařízení Komise (ES) č. 2022/2001, nařízení Komise (ES) č.
2047/2001, nařízení Komise (ES) č. 2429/2001, nařízení Komise (ES) č. 2464/2001, nařízení Komise (ES) č. 1315/2002,
nařízení Komise (ES) č. 1795/2002, nařízení Komise (ES) č. 2224/2002, nařízení Komise (ES) č. 625/2003, nařízení Komise
(ES) č. 1183/2003, nařízení Komise (ES) č. 1411/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1710/2003.
60e) § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů.
61) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
61a) Článek 2 odst. 3 směrnice Rady 92/79/EHS, ve znění směrnice Rady 2010/12/EU.
Článek 16 odst. 1 a 2 směrnice Rady 95/59/ES, ve znění směrnice Rady 2010/12/EU.
61b) Ustanovení § 107 odst. 5 bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22.
června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti,
ve znění směrnice 98/48/ES.
62) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
62a) Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků.
63) § 152 až 172 občanského zákoníku.
65a) Například § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
65b) Například § 11 a 19 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
65c) Například § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č.
320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č.
22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č.
626/2004 Sb.
65d) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.
65e) § 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 311/2006
Sb.
65f) § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.
65g) Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998
o postupu poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění
směrnice 98/48/ES.
67) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
68) Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky
č. 569/2006 Sb.
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K části sedmé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. …/2013 Sb., o povinném značení lihu, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 18
Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou
a)
b)
c)
d)

spolehlivost,
bezdlužnost,
oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby povinné značit líh,
skutečnost, že nebyl osobě povinné značit líh vysloven zákaz činnosti znemožňující
výkon její činnosti,
e) skutečnost, že osoba povinná značit líh není v likvidaci nebo v úpadku,
f) poskytnutí kauce,
g) vhodnost místa značení lihu a
h) vybavenost sledovacím zařízením.
(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat
a) osoba povinná značit líh,
b) fyzická osoba, která je v právnické osobě, která je osobou povinnou značit líh,
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo zástupcem právnické
osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c) odpovědný zástupce.
(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce osoby povinné
značit líh nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jinou osobu povinnou značit líh.
(4) Podmínkou registrace je v případě dovozce lihu, který dodává líh pořízený, vyrobený
nebo umístěný v členském státě na daňové území České republiky, také skutečnost, že je
současně provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem podle zákona o
spotřebních daních.
(5) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.
§ 35
Zajištění ochrany kontrolních pásek
(1) Držitel je povinen
a) zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich poškození, zničení, ztrátě, zneužití nebo
odcizení,
b) skladovat kontrolní pásky pouze na místě značení lihu, anebo v sídle nebo místě
podnikání nebo v sídle držitele,
c) skladovat kontrolní pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti
neoprávněnému vniknutí cizí osoby.
(2) Držitel je povinen oznámit správci daně zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních
pásek s uvedením důvodů zničení, ztráty nebo odcizení, a to nejpozději následující den po
zjištění takové skutečnosti.
(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky.
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(4) Kontrolní páska se považuje za zničenou, pokud neobsahuje celé evidenční označení
nebo toto označení není čitelné.
§ 36
Záznamní povinnost
(1) Držitel je povinen vést průběžně evidenci kontrolních pásek.
(2) Držitel je povinen uchovávat zápis v evidenci kontrolních pásek po dobu 3 let od
konce kalendářního roku, ve kterém byl vystaven doklad, na jehož základě byl zápis v
evidenci kontrolních pásek proveden, nejdéle však po dobu 10 let od provedení zápisu v
evidenci kontrolních pásek.
(3) Evidence kontrolních pásek se musí nacházet na místě značení lihu; to neplatí, pokud
se na místě značení lihu nenachází z důvodu plnění povinností stanovených jiným právním
předpisem.
(4) Pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí se
evidence kontrolních pásek nacházet v sídle nebo místě podnikání držitele.
§ 40
Registr kontrolních pásek
(1) Generální ředitelství cel vede registr kontrolních pásek, ve kterém shromažďuje údaje
potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje
z registru kontrolních pásek:
a) evidenční označení kontrolních pásek, které byly převzaty držitelem,
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název držitele, který kontrolní pásky
převzal, jeho sídlo nebo místo podnikání a jeho daňové identifikační číslo,
b) obchodní firmu nebo jméno držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho sídlo a jeho
daňové identifikační číslo,
c) skutečnost, že kontrolní páska převzatá držitelem byla vrácena, zničena, ztracena nebo
odcizena.
(3) Generální ředitelství cel údaje podle odstavce 2 zveřejní nejpozději následující
pracovní den po dni, ve kterém držitel převzal kontrolní pásky.
§ 46
Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou
a)
b)
c)
d)

spolehlivost,
bezdlužnost,
oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti distributora lihu,
skutečnost, že nebyl distributorovi lihu vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho
činnosti,
e) skutečnost, že distributor lihu není v likvidaci nebo v úpadku, a
f) poskytnutí kauce.
(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat
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a) distributor lihu,
b) fyzická osoba, která je v právnické osobě, která je distributorem lihu, statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo zástupcem právnické osoby, která je
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c) odpovědný zástupce.
(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce distributora lihu
nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora lihu.
(4) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.
§ 57
Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu
(1) Generální ředitelství cel vede registr osob povinných značit líh a distributorů lihu, ve
kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje
z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název,
b) sídlo nebo místo podnikání,
c) umístění organizační složky podniku pobočky nebo jiné organizační složky
obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,
d) daňové identifikační číslo,
e) registrační odběrné číslo nebo registrační distribuční číslo,
f) místo značení lihu uvedené v registraci,
g) den registrace,
h) den zrušení registrace,
i) údaj o tom, zda byla registrace zrušena na návrh nebo z moci úřední,
j) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu a
den této změny.
(3) Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu obsahuje údaje podle odstavce 1 i
v případě, že registrace byla zrušena; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode
dne zrušení registrace.
§ 62
Správní delikty na úseku držení kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí správního deliktu
tím, že
a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14,
b) v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě,
c) v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu označené
zahraničním dodavatelem,
d) v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,
e) nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání
zahraničnímu dodavateli podle § 34,
f) v rozporu s § 36 odst. 1
1. nevede evidenci kontrolních pásek, nebo
2. ji vede v neúplném rozsahu,
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g) v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej
neuchovává po stanovenou dobu,
h) v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na místě
značení lihu,
i) v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle
nebo místě podnikání držitele,
j) v rozporu s § 37
1. neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury,
nebo
2. neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura
provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,
k) neoznámí správci daně údaje podle § 38, nebo
l) v rozporu s § 39 odst. 1, 2 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i)
nebo j),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), nebo
c) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající
fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh
označený kontrolní páskou
1. předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li o
správní delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 1, 2 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jdeli o správní delikt podle odstavce 1 písm. l).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze spolu s pokutou uložit zákaz
činnosti.

Stránka 277 z 518

K části osmé návrhu zákona
Platné znění zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ
Čl. LXXII
§1
Předmět úpravy
(1) V této části jsou zapracovány příslušné předpisy Evropských společenství Evropské
unie1) a upraveny podmínky zdaňování zemního plynu a některých dalších plynů (dále jen
„plyn“) daní z plynu (dále jen „daň“).
(2) Správu daně vykonávají celní orgány orgány Celní správy České republiky.
§2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této části se rozumí
a) daňovým územím území České republiky,
b) dodavatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nabývá plyn bez daně za
účelem jeho dalšího prodeje,
c) konečným spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení k
nabytí plynu bez daně; konečným spotřebitelem není provozovatel distribuční soustavy2),
provozovatel přepravní soustavy3) a provozovatel podzemního zásobníku plynu4),
d) výrobou vtláčení plynu do podzemního zásobníku plynu nebo těžba,
e) klasifikací NACE odvětvová klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Rady
(EHS) č. 3037/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 29/2002 o statistické klasifikaci
ekonomických činností v Evropském společenství,
e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění
nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických
oblastech, v platném znění,
f) metalurgickými procesy tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního
produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem DJ 27
"výroba základních kovů a hutních výrobků" C 24 „výroba základních kovů“,
g) mineralogickými postupy procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem DI 26
"výroba ostatních nekovových minerálních výrobků"C 23,
h) kódem nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a
statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku5), ve znění platném k 1. lednu
2002,
i) i) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu; jméno a příjmení, popřípadě obchodní
firma, adresa místa trvalého pobytu státního občana České republiky nebo adresa místa
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j)

pobytu cizince v České republice a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li
se o fyzickou osobu.
identifikačními údaji
1. obchodní firma nebo jméno,
2. sídlo nebo místo pobytu,
3. daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
(2) Pro účely této části se považuje za

a) bezúhonného ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za hospodářský trestný čin, nebo ten,
na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen,
(3) den dodání první den, kdy může nabyvatel nakládat s plynem jako vlastník, nebo den
odečtu z měřicího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby plynu dodaného
prostřednictvím plynárenského zařízení6).
§3
Plátce daně
(1) Plátcem daně je
a)
b)

dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli,
provozovatel distribuční soustavy2), provozovatel přepravní soustavy3) a provozovatel
podzemního zásobníku plynu4),
c) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu,
kterému odpovídá vyšší sazba daně,
d) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům,
než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
e) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu
osvobozeného od daně.
(2) Plátce daně podá návrh na registraci k dani u celního úřadu správce daně nejpozději
v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

(3) Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel a výrobce plynu,
kterému nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.
§8
Osvobození od daně
(1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy
nomenklatury 2711 11 a 2711 21,
k výrobě elektřiny,
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,
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),
v metalurgických procesech,
k mineralogickým postupům, nebo
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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.
(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. Celní úřad 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.
(8)
Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně
§9
(1) O vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně rozhoduje celní úřad
správce daně.
(2) Návrh na vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně obsahuje
a) identifikační údaje navrhovatele,
b) předpokládané roční množství odebraného plynu osvobozeného od daně v MWh
spalného tepla,
c) typ a výrobní číslo měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo8), určené pro
odběr plynu osvobozeného od daně, je-li plyn nabýván prostřednictvím plynárenského
zařízení6),
d) výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z živnostenského rejstříku10) nebo výpis z
jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatel zahraniční osobou; výpis nesmí být v den
podání návrhu starší více než 30 dnů.
(3) Návrh na vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně rovněž obsahuje
popis účelu a způsobu použití plynu osvobozeného od daně, včetně odkazu na ustanovení této
části, podle něhož je plyn osvobozen od daně. Pokud je plyn nabýván prostřednictvím
plynárenského zařízení6), musí návrh obsahovat také schéma zobrazující odběrné plynové
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zařízení instalované v odběrném místě navrhovatele odpovídající skutečnému stavu, včetně
zařízení pro konečné využití plynu osvobozeného od daně.
§ 10
(1) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního
orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle § 9 odst. 2
doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba
občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu
více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v
posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li
se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad
správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů. V případě právnické osoby si celní úřad
správce daně vyžádá současně výpis z evidence Rejstříku trestů.
(2) Celní úřad Správce daně vydá povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, jsouli splněny následující podmínky:
a)
b)
c)
d)

návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 9 odst. 2 a 3,
navrhovatel je bezúhonný,
navrhovatel není v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkurzním řízení a
navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle § 11 odst. 4 písm. b) nebo
c).
(3) Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně se vydává na dobu 5 let.
§ 11

(1) Držitel povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně je povinen oznámit celnímu
úřadu správci daně každou změnu údajů uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) a d) a v § 9 odst. 3
do 15 dnů ode dne jejich změny.
(2) Dojde-li ke změně typu a čísla měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo8)
určené pro odběr plynu osvobozeného od daně, celní úřad správce daně na základě oznámení
rozhodne do 30 dnů o změně původního povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.
(3) Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně zanikne
a)
b)
c)

uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění11) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(4) Celní úřad Správce daně zruší povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně,
jestliže
a)
b)

držitel povolení o zrušení povolení požádá,
držitel povolení použil plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vztahuje, a nepřiznal daň odpovídající jinému účelu použití plynu,
nebo
c) držiteli povolení byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle §
27 odst. 1 písm. d).
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d)
Povolení k nabytí plynu bez daně
§ 13
(1) O vydání povolení k nabytí plynu bez daně rozhoduje celní úřad správce daně.
(2) Návrh na vydání povolení k nabytí plynu bez daně obsahuje
a) identifikační údaje navrhovatele,
b) předpokládané roční množství odebraného plynu bez daně v MWh,
c) výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku10), nebo výpis z jiného
obdobného rejstříku, je-li navrhovatelem zahraniční osoba; výpis nesmí být v den podání
návrhu starší více než 30 dnů,
d) doklad prokazující, že navrhovatel je držitelem licence na obchod s plynem, pokud bude
plyn odebírán převážně prostřednictvím plynárenského zařízení6).
§ 14
(1) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního
orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle § 13 odst.
2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba
občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu
více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v
posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li
se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad
správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů. V případě právnické osoby si celní úřad
správce daně vyžádá současně výpis z evidence Rejstříku trestů.
(2) Celní úřad Správce daně vydá povolení k nabytí plynu bez daně, jsou-li splněny
následující podmínky:
a)
b)
c)
d)

návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 13 odst. 2,
navrhovatel je bezúhonný,
navrhovatel není v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkurzním řízení a
navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle § 15 odst. 2 písm. b) nebo
c).
(3) Povolení k nabytí plynu bez daně se vydává na dobu 5 let.
§ 15
(1) Povolení k nabytí plynu bez daně zanikne

a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku držitele povolení,
e) dnem zániku nebo zrušení licence podle § 13 odst. 2 písm. d), nebo
f) dnem zániku živnostenského oprávnění11) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(2) Celní úřad Správce daně zruší povolení k nabytí plynu bez daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
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b) držitel povolení nabývá plyn bez daně převážně za jiným účelem než za účelem jeho
dalšího prodeje, nebo
c) držitel povolení opakovaně porušil zákaz stanovený v § 16, nebo povinnost stanovenou v
§ 17, nebo mu byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 27
odst. 1 písm. c).
§ 22
(1) Pro účely této části se osobou požívající výsad a imunit podle mezinárodních smluv,
které jsou součástí českého právního řádu14) (dále jen "osoba požívající výsad a imunit"),
rozumí
a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky, akreditované pro Českou republiku jako orgány
cizích států,
b) zvláštní mise,
c) zastupitelství mezinárodní organizace,
d) orgány Evropských společenství Evropské unie,
e) člen diplomatické mise nebo konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena
služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou
republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,
f) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu na daňovém
území České republiky a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen
k výkonu svých úředních funkcí na daňovém území, a státní úředník cizího státu, který je
členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo pobytu na
daňovém území,
g) rodinný příslušník člen rodiny osoby uvedené v písmenu e) nebo f), pokud s ní žije ve
společné společně hospodařící domácnosti na daňovém území, dosáhl věku 15 let, není
státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.
(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství
fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
(3) (2)(3) Osobám požívajícím výsad a imunit vzniká nárok na vrácení daně dnem dodání
zdaněného plynu.
(4) (3)(4) Zaplacená daň se vrací na základě uplatňování principu vzájemnosti, který
potvrzuje Ministerstvo zahraničních věcí, nebo v souladu s mezinárodními smlouvami,
kterými je Česká republika vázána a které upravují postavení mezinárodních organizací a
jejich úředníků.
§ 23
(1) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem.
(2) Osoba požívající výsad a imunit uplatní nárok na vrácení daně v daňovém přiznání.
Daňové přiznání se podává do konce zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím
období, ve kterém nárok vznikl.
(3) Orgány Evropských společenství Evropské unie se sídlem na daňovém území
podávají daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí celnímu úřadu správci daně
místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území.
(4) Osobě požívající výsad a imunit se vrátí zaplacená daň do 30 dnů ode dne, kdy byl
nárok na vrácení daně vyměřen.
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(5) Osoby požívající výsad a imunit mají pro účely vrácení daně procesní postavení
plátce bez povinnosti se registrovat.
§ 24
(6) Nárok na vrácení daně zanikne uplynutím 1 roku od konce zdaňovacího období, ve
kterém nárok na vrácení daně vznikl. Nárok na vrácení daně orgánům Evropských
společenství Evropské unie nezaniká.
§ 26
Daňové přiznání a splatnost daně
(1) Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit
daňové přiznání a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období, ve
kterém tato povinnost vznikla.
(2) Daňové přiznání se podává i v průběhu konkursního nebo insolvenčního řízení.
(3) (2) Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost může plátce daně uplatnit
nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za
zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav.
§ 28
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle této části v prvním stupni projednává celní úřad správní orgán,
který je správcem daně.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 29
Společná ustanovení
Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a Správce daně zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, konečných spotřebitelů, kteří
jsou držiteli povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, a držitelů povolení k nabytí
plynu bez daně. Seznam obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje,
b) typ a výrobní číslo měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo8) určené pro odběr
plynu osvobozeného od daně, které je uvedeno v povolení k nabytí plynu osvobozeného
od daně, je-li plyn nabýván prostřednictvím plynárenského zařízení6),
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c) adresu příslušného celního úřadu,
c) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,
d) datum vydání, zániku a zrušení povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně a
povolení k nabytí plynu bez daně.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
DAŇ Z PEVNÝCH PALIV
Čl. LXXIII
§1
Předmět úpravy
(1) V této části jsou zapracovány příslušné předpisy Evropských společenství Evropské
unie1) a upraveny podmínky zdaňování pevných paliv daní z pevných paliv (dále jen „daň“).
(2) Správu daně vykonávají celní orgány orgány Celní správy České republiky.
§2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této části se rozumí
a) daňovým územím území České republiky,
b) dodavatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nabývá pevná paliva bez
daně za účelem jejich dalšího prodeje,
c) konečným spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení k
nabytí pevných paliv bez daně,
d) kódem nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v nařízení Rady celní a
statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku2), ve znění platném k 1. lednu
2002,
e) klasifikací NACE odvětvová klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Rady
(EHS) č. 3037/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 29/2002 o statistické klasifikaci
ekonomických činností v Evropském společenství,
e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění
nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických
oblastech, v platném znění,
f) metalurgickými procesy tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního
produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem DJ 27
"výroba základních kovů a hutních výrobků" C 24 „výroba základních kovů“,
g) mineralogickými postupy procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem DI 26 C 23
"výroba ostatních nekovových minerálních výrobků",
h) výrobou i těžba,
i) i) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu; jméno a příjmení, popřípadě obchodní
firma, adresa místa trvalého pobytu státního občana České republiky nebo adresa místa
pobytu cizince v České republice a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li
se o fyzickou osobu.
j) identifikačními údaji
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1.
2.
3.

obchodní firma nebo jméno,
sídlo nebo místo pobytu,
daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

(2) Pro účely této části se považuje za
a) bezúhonného ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za hospodářský trestný čin, nebo ten,
na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen,
b) den dodání první den, kdy může nabyvatel s pevnými palivy nakládat jako vlastník.
§3
Plátce daně
(1) Plátcem daně je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli,
b) fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným
účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
c) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou
pevných paliv osvobozených od daně.
(2) Plátce daně podá návrh na registraci k dani u celního úřadu správce daně nejpozději
v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.
(3) Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel, kterému nevznikla
povinnost daň přiznat a zaplatit.
§8
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozena pevná paliva určená k použití, nabízená k prodeji nebo
použitá
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

k výrobě elektřiny,
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,
jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby po vodách na daňovém území. Toto
osvobození se netýká pevných paliv používaných pro soukromá rekreační plavidla
vymezená v zákoně o spotřebních daních3),
v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích,
v metalurgických procesech,
k mineralogickým postupům,
k výrobě koksu,
k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití
vzniká technologické teplo, nebo
k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena.

(2) Nabýt pevná paliva osvobozená od daně podle odstavce 1 jinak než výrobou může
pouze konečný spotřebitel, který je držitelem povolení k nabytí pevných paliv osvobozených
od daně.
(3) Od daně jsou dále osvobozena pevná paliva maximálně do výše technicky
zdůvodněných skutečných ztrát při dopravě a skladování. Celní úřad Správce daně je
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oprávněn posoudit, zda vzniklé ztráty pevných paliv odpovídají charakteru činnosti plátce
daně a obvyklé výši ztrát jiných plátců daně při stejné nebo obdobné činnosti, a o zjištěný
rozdíl upravit základ daně.
(4)
Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně
§9
(1) O vydání povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně rozhoduje celní
úřad správce daně.
(2) Návrh na vydání povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně obsahuje
a) identifikační údaje navrhovatele,
b) předpokládané roční množství odebraných pevných paliv osvobozených od daně v GJ
spalného tepla v původním vzorku,
c) výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z živnostenského rejstříku4), nebo výpis z
jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatel zahraniční osobou; výpis nesmí být v den
podání návrhu starší více než 30 dnů.
(3) Návrh na vydání povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně musí
rovněž obsahovat popis účelu a způsob použití pevných paliv osvobozených od daně včetně
odkazu na ustanovení této části, podle něhož jsou pevná paliva osvobozena od daně.
§ 10
(1) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního
orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle § 9 odst. 2
doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba
občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu
více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v
posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li
se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad
správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů. V případě právnické osoby si celní úřad
správce daně vyžádá současně výpis z evidence Rejstříku trestů.
(2) Celní úřad Správce daně vydá povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od
daně, jsou-li splněny následující podmínky:
a)
b)
c)
d)

návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 9 odst. 2 a 3,
navrhovatel je bezúhonný,
navrhovatel není v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkurzním řízení a
navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle § 11 odst. 3 písm. b) nebo
c).
e) Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně se vydává na dobu 5 let.
§ 11
(1) Držitel povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně je povinen oznámit
celnímu úřadu správci daně každou změnu údajů uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) do 15 dnů
ode dne jejich změny.
(2) Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
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b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění5) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(3) Celní úřad Správce daně zruší povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od
daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení použil pevná paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vztahuje, a nepřiznal daň odpovídající jinému účelu použití pevných
paliv, nebo
c) držiteli povolení byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle
§ 26 odst. 1 písm. d).
d)
Povolení k nabytí pevných paliv bez daně
§ 13
(1) O vydání povolení k nabytí pevných paliv bez daně rozhoduje celní úřad správce
daně.
(2) Návrh na vydání povolení k nabytí pevných paliv bez daně obsahuje
a) identifikační údaje navrhovatele,
b) předpokládané roční množství odebraných pevných paliv bez daně v GJ spalného tepla v
původním vzorku,
c) výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku4), nebo výpis z jiného
obdobného rejstříku, je-li navrhovatelem zahraniční osoba; výpis nesmí být v den podání
návrhu starší více než 30 dnů.
§ 14
(1) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního
orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle § 13 odst.
2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba
občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu
více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v
posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li
se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad
správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů. V případě právnické osoby si celní úřad
správce daně vyžádá současně výpis z evidence Rejstříku trestů.
(2) Celní úřad Správce daně vydá povolení k nabytí pevných paliv bez daně, jsou-li
splněny následující podmínky:
a)
b)
c)
d)

návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 13 odst. 2,
navrhovatel je bezúhonný,
navrhovatel není v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkurzním řízení a
navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle § 15 odst. 2 písm. b) nebo
c).
e) Povolení k nabytí pevných paliv bez daně se vydává na dobu 5 let.
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§ 15
(1) Povolení k nabytí pevných paliv bez daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění5) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(2) Celní úřad Správce daně zruší povolení k nabytí pevných paliv bez daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení nabývá pevná paliva bez daně převážně za jiným účelem než za účelem
jejich dalšího prodeje, nebo
c) držitel povolení opakovaně porušil zákaz stanovený v § 16, nebo povinnost stanovenou v
§ 17, nebo mu byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 26
odst. 1 písm. c).
§ 21
(1) Pro účely této části se osobou požívající výsad a imunit podle mezinárodních smluv,
které jsou součástí českého právního řádu8) (dále jen "osoba požívající výsad a imunit"),
rozumí
a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky, akreditované pro Českou republiku jako orgány
cizích států,
b) zvláštní mise,
c) zastupitelství mezinárodní organizace,
d) orgány Evropských společenství Evropské unie,
e) člen diplomatické mise nebo konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena
služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou
republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,
f) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu na daňovém
území České republiky a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen
k výkonu svých úředních funkcí na daňovém území, a státní úředník cizího státu, který je
členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo pobytu na
daňovém území,
g) rodinný příslušník člen rodiny osoby uvedené v písmenu e) nebo f), pokud s ní žije ve
společné společně hospodařící domácnosti na daňovém území, dosáhl věku 15 let, není
státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.
(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství
fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
(3) (2)(3) Osobám požívajícím výsad a imunit vzniká nárok na vrácení daně dnem dodání
zdaněných pevných paliv.
(4) (3)(4) Zaplacená daň se vrací na základě uplatňování principu vzájemnosti, který
potvrzuje Ministerstvo zahraničních věcí, nebo v souladu s mezinárodními smlouvami,
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kterými je Česká republika vázána a které upravují postavení mezinárodních organizací a
jejich úředníků.
§ 22
(1) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem.
(2) Osoba požívající výsad a imunit uplatní nárok na vrácení daně v daňovém přiznání.
Daňové přiznání se podává do konce zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím
období, ve kterém nárok vznikl.
(3) Orgány Evropských společenství Evropské unie se sídlem na daňovém území
podávají daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí celnímu úřadu správci daně
místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území.
(4) Osobě požívající výsad a imunit se vrátí zaplacená daň do 30 dnů ode dne, kdy byl
nárok na vrácení daně vyměřen.
(5) Osoby požívající výsad a imunit mají pro účely vrácení daně procesní postavení
poplatníka bez povinnosti se registrovat.
§ 23
Nárok na vrácení daně zaniká uplynutím jednoho roku od konce zdaňovacího období,
ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Nárok na vrácení daně orgánům Evropských
společenství Evropské unie nezaniká.
§ 25
Daňové přiznání a splatnost daně
(1) Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit
daňové přiznání a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období, ve
kterém tato povinnost vznikla.
(2) Daňové přiznání se podává i v průběhu konkursního nebo insolvenčního řízení.
(3) (2) Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost může plátce daně uplatnit
nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za
zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav.
§ 27
(4) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(5) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(6) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(7) Správní delikty podle této části v prvním stupni projednává celní úřad správní orgán,
který je správcem daně.
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(8) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(9) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 28
Společná ustanovení
Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce Správce daně zveřejní a
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, konečných spotřebitelů, kteří
jsou držiteli povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně, a držitelů povolení k
nabytí pevných paliv bez daně. Seznam obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje,
b) adresu příslušného celního úřadu,
b) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,
c) datum vydání, zániku a zrušení povolení k nabytí pevných paliv bez daně nebo povolení
k nabytí pevných paliv osvobozených od daně.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
DAŇ Z ELEKTŘINY
Čl. LXXIV
§1
Předmět úpravy
(1) V této části jsou zapracovány příslušné předpisy Evropských společenství Evropské
unie1) a upraveny podmínky zdaňování elektřiny daní z elektřiny (dále jen „daň“).
(2) Správu daně vykonávají celní orgány orgány Celní správy České republiky.
§2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této části se rozumí
a) daňovým územím území České republiky,
b) dodavatelem obchodník s elektřinou2), výrobce3) podle energetického zákona a operátor
trhu s elektřinou4),
c) konečným spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení k
nabytí elektřiny bez daně; konečným spotřebitelem není provozovatel distribuční
soustavy5), provozovatel přenosové soustavy6),
d) ekologicky šetrnou elektřinou elektřina
1. pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie,
2. vyrobená ve vodních elektrárnách,
3. vyrobená z biomasy7) nebo produktů vyrobených z biomasy,
4. vyrobená z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo
5. vyrobená z palivových článků,
e) klasifikací NACE odvětvová klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Rady
(EHS) č. 3037/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 29/2002 o statistické klasifikaci
ekonomických činností v Evropském společenství,
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e) klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění
nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických
oblastech, v platném znění,
f) metalurgickými procesy tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního
produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem DJ 27
"výroba základních kovů a hutních výrobků" C 24 „výroba základních kovů“,
g) mineralogickými postupy procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem DI 26 C23
"výroba ostatních nekovových minerálních výrobků",
h) kódem nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a
statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku8), ve znění platném k 1. lednu
2002,
i) i) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu; jméno a příjmení, popřípadě obchodní
firma, adresa místa trvalého pobytu státního občana České republiky nebo adresa místa
pobytu cizince v České republice a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li
se o fyzickou osobu.
j) identifikačními údaji
1. obchodní firma nebo jméno,
2. sídlo nebo místo pobytu,
3. daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
(2) Pro účely této části se považuje za
a) bezúhonného ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za hospodářský trestný čin, nebo ten,
na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen,
b) den dodání den odečtu z měřicího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby
elektřiny.
§3
Plátce daně
(1) Plátcem daně je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli,
b) provozovatel distribuční soustavy5) a provozovatel přenosové soustavy6),
c) fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně podle
§ 8 odst. 2 k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
d) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou
elektřiny osvobozené od daně.
(2) Plátce daně podá návrh na registraci k dani u celního úřadu správce daně nejpozději
v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.
(3) Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel, kterému nevznikla
povinnost daň přiznat a zaplatit.
(4)
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Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně
§9
(1) O vydání povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně rozhoduje celní úřad
správce daně.
(2) Návrh na vydání povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně obsahuje
a)
b)
c)
d)

identifikační údaje navrhovatele,
předpokládané roční množství odebrané elektřiny osvobozené od daně v MWh,
registrační číslo11) odběrného místa10) určeného pro odběr elektřiny osvobozené od daně,
rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, výpis z obchodního rejstříku, nebo
výpis z živnostenského rejstříku12), nebo výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li
navrhovatel zahraniční osobou; výpis nesmí být v den podání návrhu starší více než 30
dnů.

(3) Návrh na vydání povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně musí rovněž
obsahovat
a) popis účelu a způsobu použití elektřiny osvobozené od daně včetně odkazu na ustanovení
této části, podle něhož je elektřina osvobozená od daně,
b) schéma zobrazující odběrné elektrické zařízení v odběrném místě navrhovatele
odpovídající skutečnému stavu, včetně zařízení využívajících elektřinu osvobozenou od
daně.
§ 10
(1) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního
orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle § 9 odst. 2
doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba
občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu
více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v
posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li
se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad
správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů. V případě právnické osoby si celní úřad
správce daně vyžádá současně výpis z evidence Rejstříku trestů.
(2) Celní úřad Správce daně vydá povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně, jsouli splněny následující podmínky:
a)
b)
c)
d)

návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 9 odst. 2 a 3,
navrhovatel je bezúhonný,
navrhovatel není v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkursním řízení a
navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle § 11 odst. 4 písm. b) nebo
c).
e) Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně se vydává na dobu 5 let.
§ 11

(1) Držitel povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně je povinen oznámit celnímu
úřadu správci daně každou změnu údajů uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) a d) a v § 9 odst. 3
do 15 dnů ode dne jejich změny.
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(2) Dojde-li ke změně registračního čísla11) odběrného místa10) určeného pro odběr
elektřiny osvobozené od daně, celní úřad správce daně na základě oznámení rozhodne do 30
dnů o změně původního povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně.
(3) Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění13) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(4) Celní úřad Správce daně zruší povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně,
jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení použil elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vztahuje, a nepřiznal daň odpovídající jinému účelu použití elektřiny,
nebo
c) držiteli povolení byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle §
27 odst. 1 písm. d).
Povolení k nabytí elektřiny bez daně
§ 13
(1) O vydání povolení k nabytí elektřiny bez daně rozhoduje celní úřad správce daně.
(2) Návrh na vydání povolení k nabytí elektřiny bez daně obsahuje
a) identifikační údaje navrhovatele,
b) předpokládané roční množství odebrané elektřiny bez daně v MWh,
c) výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku12), nebo výpis z jiného
obdobného rejstříku, je-li navrhovatelem zahraniční osoba; výpis nesmí být v den podání
návrhu starší více než 30 dnů,
d) doklad prokazující, že navrhovatel je držitelem licence na obchod s elektřinou.
§ 14
(1) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního
orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle § 13 odst.
2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba
občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu
více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v
posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li
se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad
správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů. V případě právnické osoby si celní úřad
správce daně vyžádá současně výpis z evidence Rejstříku trestů.
(2) Celní úřad Správce daně vydá povolení k nabytí elektřiny bez daně, jsou-li splněny
následující podmínky:
a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 13 odst. 2,
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b) navrhovatel je bezúhonný,
c) navrhovatel není v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkursním řízení a
d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle § 15 odst. 2 písm. b) nebo
c).
(3) Povolení k nabytí elektřiny bez daně se vydává na dobu 5 let.
§ 15
(1) Povolení k nabytí elektřiny bez daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku držitele povolení,
e) dnem zániku nebo zrušení licence podle § 13 odst. 2 písm. d), nebo
f) dnem zániku živnostenského oprávnění13) nebo jiného obdobného oprávnění držitele
povolení.
(2) Celní úřad Správce daně zruší povolení k nabytí elektřiny bez daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení nabývá elektřinu bez daně převážně za jiným účelem než za účelem
jejího dalšího prodeje, nebo
c) držitel povolení opakovaně porušil zákaz stanovený v § 16 nebo povinnost stanovenou v
§ 17, nebo mu byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 27
odst. 1 písm. c).
§ 22
(1) Pro účely této části se osobou požívající výsad a imunit podle mezinárodních smluv,
které jsou součástí českého právního řádu16) (dále jen "osoba požívající výsad a imunit"),
rozumí
a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky, akreditované pro Českou republiku jako orgány
cizích států,
b) zvláštní mise,
c) zastupitelství mezinárodní organizace,
d) orgány Evropských společenství Evropská unie,
e) člen diplomatické mise nebo konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena
služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou
republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,
f) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu na daňovém
území České republiky a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen
k výkonu svých úředních funkcí na daňovém území, a státní úředník cizího státu, který je
členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo pobytu na
daňovém území,
g) rodinný příslušník člen rodiny osoby uvedené v písmenu e) nebo f), pokud s ní žije ve
společné společně hospodařící domácnosti na daňovém území, dosáhl věku 15 let, není
státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.
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(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství
fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
(3) (2)(3) Osobám požívajícím výsad a imunit vzniká nárok na vrácení daně dnem dodání
zdaněné elektřiny.
(4) (3)(4) Zaplacená daň se vrací na základě uplatňování principu vzájemnosti, který
potvrzuje Ministerstvo zahraničních věcí, nebo v souladu s mezinárodními smlouvami,
kterými je Česká republika vázána a které upravují postavení mezinárodních organizací a
jejich úředníků.
§ 23
(1) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem.
(2) Osoba požívající výsad a imunit uplatní nárok na vrácení daně v daňovém přiznání.
Daňové přiznání se podává do konce zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím
období, ve kterém nárok vznikl.
(3) Orgány Evropských společenství Evropské unie se sídlem na daňovém území
podávají daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí celnímu úřadu správci daně
místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území.
(4) Osobě požívající výsad a imunit se vrátí zaplacená daň do 30 dnů ode dne, kdy byl
nárok na vrácení daně vyměřen.
(5) Osoby požívající výsad a imunit mají pro účely vrácení daně procesní postavení
poplatníka bez povinnosti se registrovat.
§ 24
a) Nárok na vrácení daně zanikne uplynutím jednoho roku od konce zdaňovacího
období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Nárok na vrácení daně orgánům
Evropských společenství Evropské unie nezanikne.
§ 26
Daňové přiznání a splatnost daně
(1) Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit
daňové přiznání a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období, ve
kterém tato povinnost vznikla.
(2) Daňové přiznání se podává i v průběhu konkursního nebo insolvenčního řízení.
(3) (2) Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost může plátce daně uplatnit
nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za
zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav.
§ 28
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle této části v prvním stupni projednává celní úřad správní orgán,
který je správcem daně.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 29
Společná ustanovení
Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a Správce daně zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, konečných spotřebitelů, kteří jsou držiteli
povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně, a držitelů povolení k nabytí elektřiny bez
daně. Seznam obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje,
b) registrační číslo11) odběrného místa10) určeného pro odběr elektřiny osvobozené od daně
uvedeného v povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně,
c) adresu příslušného celního úřadu,
d) c) správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,
e) datum vydání, zániku a zrušení povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně a
povolení k nabytí elektřiny bez daně.

Stránka 297 z 518

K části deváté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích veřejné správy,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
ČÁST I
Položka 1
1. Přijetí žádosti nebo návrhu
a) o vyslovení neúčinnosti doručení
nebo navrácení lhůty v předešlý stav
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového
přiznání, hlášení nebo vyúčtování
c) o prominutí
příslušenství daně
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň
nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení
ve splátkách
e) na delegování místní příslušnosti
na jiného správce daně
f) o vrácení daní při dovozu nebo
o prominutí celního nedoplatku
g) o povolení úlevy na dani nebo cle
h) o vydání zvláštního povolení na přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených
od spotřebních daní nebo o vydání povolení
k provozování daňového skladu anebo vydání
povolení k přijímání vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození
od spotřebních daní2)
i) o vydání povolení snížit zajištění
spotřební daně nebo upustit od jeho
poskytnutí podle zákona upravujícího
spotřební daně nebo o snížení úhrady
nebo zajištění podle zákona upravujícího
spotřební daně
j) o vydání povolení prodávat vybrané
výrobky za ceny bez spotřebních daní2)
k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky
za ceny bez spotřebních daní2)
l) o informaci pro účely exekučního řízení,
prováděného soudním exekutorem
m) o vydání povolení k zastupování daňovým
zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání
vybraných výrobků2a)
n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového
oběhu2a)
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Kč

300

Kč

300

Kč

1 000

Kč

400

Kč

300

Kč
Kč

300
1 000

Kč

1 000

Kč

1 000

Kč

2 000

Kč

200

Kč

2 000

Kč

1 000

Kč

1 000

o) o vydání povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů2a)
p) o vydání povolení ke značkování některých
dalších minerálních olejů2a)
q) o změnu povolení vydaných podle písmen
b, h), m), n), o) a p)
r) o vydání rozhodnutí o závazném
s)
posouzení podle daňového řádu
2. Vydání potvrzení
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního
daňového účtu
b) o daňovém domicilu

Kč

1 000

Kč

1 000

Kč

200

Kč

10 000

Kč
Kč

100
100

Předmětem poplatku není
Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva
činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
Poznámky
1.

2.

3.

Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního
právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní
zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000
Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona
č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o
žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona
rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů
územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu
upravujícího správu daní.
Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost
daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více
daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného
předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).
Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými
písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.
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K části desáté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, s vyznačením navrhovaných změn a
doplnění k 1. lednu 2014
§ 104
Rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o ukončení režimu
(1) Základními náležitostmi písemného rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu
nebo o ukončení režimu (dále jen „rozhodnutí o propuštění“) jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

označení celního úřadu, který rozhodnutí vydal,
evidenční číslo rozhodnutí,
datum přijetí celního prohlášení,
datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno,
označení deklaranta,
popis a název zboží,
podpoložka celního sazebníku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
vlastnoruční podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk služebního
razítka; tyto náležitosti lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb22), je-li rozhodnutí vydáno úřední osobou elektronicky, nebo elektronickou
značkou22) uznávaným elektronickým podpisem, je-li rozhodnutí vydáno úřední
osobou elektronicky, nebo uznávanou elektronickou značkou, je-li rozhodnutí vydáno
elektronicky pomocí systému automatizovaného zpracování dat.

(2) Písemné rozhodnutí o propuštění, kterým je vyměřováno clo nebo daň, kromě
náležitostí uvedených v odstavci 1 obsahuje
a)
b)
c)
d)

celní hodnotu zboží,
celní sazbu zboží podle celního sazebníku,
částku vyměřeného cla nebo daně,
číslo účtu banky, včetně zahraniční banky, na nějž mají být vyměřené částky zaplaceny,
a její označení,
e) variabilní symbol, pod nímž bude platba připsána na účet celního úřadu.
(3) Služebním razítkem se rozumí razítko přidělené úřední osobě k plnění jejích úkolů,
které není opatřeno státním znakem. Služební razítko obsahuje zejména datum, označení
celního úřadu, pořadové číslo a další rozlišovací znaky potřebné k identifikaci osoby, která v
řízení rozhodla.
(4) Rozhodnutí, kterým se zboží propouští do navrženého celního režimu, neobsahuje
odůvodnění a poučení o opravném prostředku.
(5) Bylo-li celní prohlášení podáno ústně nebo jiným úkonem, jímž držitel zboží
vyjadřuje svou vůli, aby bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu, nemusí být
rozhodnutí o propuštění vyhotoveno písemně. Toto rozhodnutí o propuštění se deklarantovi
pouze sdělí ústně nebo jiným úkonem.
(6) Je-li výrokem rozhodnutí o propuštění potvrzeno celní prohlášení podané písemně,
stávají se obsah tohoto prohlášení a skutečnosti, podle nichž se zboží propustí, součástí
rozhodnutí o propuštění.
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(7) Proti rozhodnutí o propuštění sdělenému ústně nebo jiným úkonem nelze uplatnit
opravné prostředky.
(8) Proti rozhodnutí může deklarant podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne, který
následuje po jeho doručení; ustanovení odstavce 7 tím nejsou dotčena.
(9) Nevylučuje-li to povaha věci, použijí se pro rozhodnutí vydávaná v rámci
elektronické výměny strukturovaných datových zpráv ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně.
§ 237c
(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 237b odst. 2 písm. a)
až c) za podmínky, že bude použito výlučně pro úřední potřebu těchto osob. Zbožím pro
úřední potřebu se rozumí rovněž zboží určené k výstavbě, přestavbě, údržbě a zařízení
nemovitostí nemovitých věcí, ve kterých tyto osoby sídlí.
(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 237b odst. 2 písm. d)
až f) za podmínky, že bude použito výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob. Od
dovozního cla je osvobozeno zboží jak dovezené přímo ze zahraničí, tak zboží propuštěné do
režimu volného oběhu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu nebo z režimu
uskladnění v celním skladu, anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném
systému.
§ 260f
(1) Při vystavení osvědčení nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí uživatel
osobu, která je oprávněna jednat jeho jménem. Předložením osvědčení prokazují oprávněné
osoby, že jsou oprávněny za uživatele jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a
zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou. Ministerstvo vyhláškou stanoví, při kterých
operacích může být celní a daňový dluh zajištěn soubornou jistotou.
(2) Doba platnosti osvědčení nesmí být delší než 2 roky. Platnost osvědčení lze jednou
prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.
(3) Jestliže udělené povolení zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou pozbylo
platnosti, je uživatel povinen neprodleně vrátit celnímu orgánu, který povolení vydal, všechna
osvědčení, jejichž doba platnosti dosud neuplynula.
§ 298
nadpis vypuštěn
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže celní úřad o něm
nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do šesti let
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby anebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
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(5) Správní delikt právnické osoby projedná celní úřad, v jehož obvodu má právnická
osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo. Správní delikt podnikající fyzické osoby
projedná celní úřad, v jehož obvodu má podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání
správního deliktu místo podnikání. Nenachází-li se sídlo právnické osoby nebo místo
podnikání podnikající fyzické osoby na území České republiky, projedná správní delikt celní
úřad, v jehož obvodu byl správní delikt spáchán, popřípadě zjištěn.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v
jehož územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo.
Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, projedná správní delikt celní
úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán; nelze-li místo spáchání
správního deliktu spolehlivě zjistit, projedná jej celní úřad, v jehož územním obvodu
bylo spáchání správního deliktu zjištěno.
(6) Pokuta uložená za správní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí, jímž byla uložena.
________________________
9b) § 152 až 174 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník.
22) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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K části jedenácté návrhu zákona
Platné znění částí č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§2
Plátce pojistného
(1) Plátcem pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle zákona o daních z příjmů povinen
vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
poplatníkovi, který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření.
(2) Plátcovou pokladnou pro pojistné na důchodové spoření je organizační jednotka
plátce pojistného, která je plátcovou pokladnou pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků a kde má docházet ke srážení pojistného na důchodové spoření.
§ 16
Registrace plátce pojistného
(1) Plátce pojistného je registrován k pojistnému na důchodové spoření, pokud je
registrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitků.
(2) Plátcova pokladna pro pojistné na důchodové spoření je registrována k pojistnému,
pokud je registrována jako plátcova pokladna pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků.
(3) O vzniku a zániku registrace plátce pojistného nebo plátcovy pokladny pro pojistné
na důchodové spoření učiní správce pojistného elektronicky úřední záznam; úřední záznam
není třeba podepisovat úřední osobou, která jej vyhotovila.
(4) Neprodleně poté, kdy plátce pojistného nebo jeho plátcova pokladna přestane mít
alespoň jednoho poplatníka, je plátce pojistného povinen elektronicky podat oznámení o
změně registračních údajů, ve kterém tuto skutečnost uvede.
§ 17
Obecná ustanovení o zálohách
(1) Plátce pojistného odvádí pojistné na důchodové spoření připadající na poplatníka
prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné.
(2) Plátce pojistného srazí poplatníkovi zálohu na pojistné v termínu, ve kterém se sráží
záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, a to obdobným způsobem
jako tuto zálohu na daň.
§ 19
Hlášení a splatnost zálohy
(1) Plátce pojistného na důchodové spoření je povinen elektronicky podat hlášení k
záloze na pojistné podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem.
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(3) Před uplynutím lhůty pro podání hlášení může plátce pojistného nahradit již podané
hlášení opravným hlášením; k předchozímu hlášení se dále nepřihlíží.
(4) S hlášením je spojena povinnost odvést zálohu na pojistné.
(5) Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a z funkčních požitků, podává se hlášení v této lhůtě.
(6) Částka připsaná nejvýše 20 dnů přede dnem splatnosti zálohy na osobní pojistný účet
plátce pojistného se nepoužije na úhradu nedoplatků na jiných osobních daňových účtech.
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K části dvanácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, s vyznačením navrhovaných změn a
doplnění k 1. lednu 2014
§8
(1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje
každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke
všemu, co při správě daní vyšlo najevo.
(2) Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných
případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
(3) Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního úkonu jednání nebo jiné
skutečnosti rozhodné pro správu daní.
§ 12
Úřední osoby
(1) Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob.
(2) Úřední osobou je zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci
správce daně, nebo osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně zákonem nebo na
základě zákona.
(3) Úřední osoba prokazuje svoje oprávnění k úkonům při správě daní služebním
průkazem, pokud tak stanoví zákon, popřípadě jiným způsobem.
(4) O tom, kdo je v dané věci úřední osobou, správce daně osobu zúčastněnou na správě
daní na požádání informuje. Úřední osoba na požádání osoby zúčastněné na správě daní sdělí
své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru
správce daně je zařazena.
Místní příslušnost
§ 13
(1) Místní příslušnost správce daně, není-li dále stanoveno jinak, se řídí
a) u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu fyzické
osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného
místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo
na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje,
b) u právnické osoby jejím sídlem; pro účely správy daní se sídlem právnické osoby rozumí
adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném
veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba
do těchto rejstříků nezapisuje.
(2) Je-li předmětem daně nemovitost nemovitá věc, je ke správě daní místně příslušný
správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nemovitá věc nachází.
(3) U poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu, je místně příslušným správcem
daně orgán veřejné moci, který je příslušný k provedení tohoto úkonu.
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Daňový subjekt
§ 20
(1) Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i
osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.
(2) Daňový subjekt má práva a povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení daně
po dobu běhu lhůty pro stanovení daně a při placení daně po dobu, ve které lze požadovat
placení nedoplatku, a to i v případech, kdy přestal být daňovým subjektem.
(3) Osoby ustanovené podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům,
zejména správce dědictví osoba spravující pozůstalost, svěřenský správce a insolvenční
správce, mají stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt.
§ 24
Procesní způsobilost
(1) Osoba zúčastněná na správě daní může při správě daní samostatně jednat v rozsahu,
v jakém má způsobilost k právním úkonům je svéprávná.
(2) Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo
ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního předpisu jednat3).
(3) Právnická osoba je oprávněna pověřit svého zaměstnance nebo jinou fyzickou osobu,
která vykonává činnost této právnické osoby, aby jednala jejím jménem před správcem daně
v rozsahu tohoto pověření. Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat
jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.
(4) V téže věci může jménem právnické osoby současně jednat jen jedna fyzická osoba,
pokud není pro jednání statutárního orgánu vyžadováno společné jednání více osob. Nebudeli jednající osoba určena ani na výzvu správce daně, může správce daně osobě, jejímž jménem
je jednáno, ustanovit zástupce.
(5) Odstavce 3 a 4 se použijí obdobně pro jednání jménem podnikající fyzické osoby.
(6) Ustanovení týkající se právnických osob se použijí obdobně i na organizační složky
státu nebo organizační složky podniku pobočky nebo jiné organizační složky obchodního
závodu zahraniční osoby a na jiné jednotky, kterým zákon svěřuje výkon práv a povinností
osob zúčastněných na správě daní.
§ 25
Zástupce
(1) Zástupcem osoby zúčastněné na správě daní je
a) zákonný zástupce fyzické osoby nebo opatrovník,
b) ustanovený zástupce,
c) zmocněnec,
d) společný zmocněnec, nebo
e) společný zástupce.
(2) Zastupování zástupcem nevylučuje, aby správce daně v případech, kdy je osobní účast
zastoupeného nezbytná, jednal se zastoupeným přímo, nebo aby ho vyzval k vykonání
některých úkonů. Zastoupený je povinen výzvě správce daně vyhovět. O tomto jednání nebo
výzvě správce daně bezodkladně vyrozumí zástupce.
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§ 26
Ustanovený zástupce
(1) Správce daně ustanoví zástupce
a) osobě, která nemá plnou procesní způsobilost k jednání při správě daní, pokud nemá
zákonného zástupce nebo nemůže-li ji zákonný zástupce opatrovníka nebo nemohou-li ji
zastupovat,
b) právnické osobě, která nemá osobu způsobilou jednat jejím jménem, popřípadě je-li sporné,
kdo je k tomu oprávněn,
c) osobě neznámého pobytu nebo sídla,
d) osobě stižené přechodnou duševní poruchou, která jí brání při správě daní samostatně
jednat; v těchto případech správce daně rozhoduje na základě odborného lékařského
posudku, nebo
e) osobě, které brání jiná překážka, aby při správě daní činila úkony,
pokud si nezvolila zmocněnce.
(2) Zástupcem ustanoví správce daně toho, u koho je osoba, jíž se zástupce ustanovuje,
v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Rozhodnutí o ustanovení zástupce může správce daně
vydat jen s předchozím souhlasem předpokládaného zástupce. Nelze-li takto ustanovit
zástupce, navrhne jej ze seznamu daňových poradců Komora daňových poradců na vyžádání
správce daně, a to do 30 dnů od vyžádání; předchozí souhlas se u zástupce navrženého
Komorou daňových poradců nevyžaduje.
(3) Zástupcem nelze ustanovit osobu, o níž lze mít důvodně za to, že má takový zájem na
výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy zastupovaného.
(4) Zastupování na základě ustanovení správcem daně zaniká, jestliže ustanovený
zástupce je zbaven způsobilosti k právním úkonům, je jeho způsobilost k právním úkonům
omezena přestane být plně svéprávným nebo se stane nezpůsobilým k zastupování ztrátou
profesního oprávnění.
(5) Správce daně zruší ustanovení zástupce z vlastního podnětu nebo na návrh
ustanoveného zástupce nebo zastoupeného
a) nedbá-li zástupce o ochranu práv nebo zájmů zastoupeného,
b) vyjde-li najevo, že zástupce má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu,
že nebude řádně hájit zájmy zastupovaného,
c) pominou-li důvody ustanovení, nebo
d) z jiných závažných důvodů.
Proti rozhodnutí o zrušení ustanovení zástupce se nelze odvolat.
§ 35
Zachování lhůty
(1) Lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty
a) učiněn úkon u věcně a místně příslušného správce daně,
b) podána u provozovatele poštovních služeb poštovní zásilka obsahující podání adresovaná
věcně a místně příslušnému správci daně,
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c) podána datová zpráva adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně, která je
podepsána uznávaným elektronickým podpisem 4) na technické zařízení správce daně nebo
na technické zařízení společné pro několik správců daně (dále jen „technické zařízení
správce daně“),
d) podána datová zpráva do datové schránky 5) věcně a místně příslušného správce daně.
Jde-li o lhůtu určenou dobou kratší než jeden den, je tato lhůta zachována, je-li požadovaný
úkon učiněn před jejím uplynutím.
(2) Nebyl-li úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně, je lhůta zachována,
je-li nejpozději v poslední den lhůty učiněn tento úkon u nadřízeného správce daně nebo
u jiného věcně příslušného správce daně.
(3) V pochybnostech se považuje lhůta za zachovanou, pokud se neprokáže opak.
§ 44
Doručování fyzickým osobám
(1) Fyzické osobě se doručuje na adresu jejího místa pobytu, na adresu evidovanou
v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo
na adresu jejího bydliště v cizině.
(2) Pro doručování písemnosti, která souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby, se
obdobně použije ustanovení o doručování právnickým osobám s tím, že se jim doručuje na
adresu jejich místa podnikání nebo sídla. Není-li fyzická osoba jako podnikatel zapsána ve
veřejném rejstříku, doručuje se jí na adresu jejího místa pobytu.
(3) Pokud fyzická osoba požádá správce daně o doručování na jinou adresu v České
republice, doručuje se písemnost na tuto adresu.
(4) Písemnost určená do vlastních rukou adresáta se doručuje přímo adresátovi. Nebyl-li
adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, na adrese pro doručování
zastižen, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve lhůtě 10
dnů vyzvedl.
(5) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být potvrzeno,
se doručuje přímo adresátovi nebo jiné vhodné fyzické osobě, která se na adrese pro
doručování nebo jejím blízkém okolí zdržuje, pokud souhlasí s tím, že odevzdá písemnost
adresátovi. Není-li možno takto doručit, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem
upozorní, aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl.
(6) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou nebo jejíž převzetí nemá být
potvrzeno adresátem, lze doručit též vložením do domovní nebo jiné adresátem užívané
schránky nebo na jiné vhodné místo.
§ 45
Doručování právnickým osobám
(1) Právnické osobě se doručuje na adresu jejího sídla. Zahraniční právnické osobě se
doručuje na adresu sídla organizační složky jejího podniku zřízené v České republice, týká-li
se písemnost činnosti této organizační složky podniku pobočky nebo jiné organizační
4)

5)

§ 2 a 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve
znění zákona č. 440/2004 Sb.
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
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složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti
této pobočky nebo jiné organizační složky.
(2) Pokud právnická osoba požádá správce daně o doručování na jinou adresu v České
republice, doručuje se písemnost na tuto adresu, pokud je právnická osoba na této adrese
skutečně umístěna.
(3) Je-li adresátem právnická osoba, je oprávněna písemnost převzít osoba oprávněná
jednat jménem této právnické osoby. Písemnost, která není určena do vlastních rukou, se
může doručit kterémukoliv zaměstnanci právnické osoby nebo jiné vhodné fyzické osobě,
která se v místě doručení nebo jeho blízkém okolí zdržuje, pokud souhlasí s tím, že odevzdá
písemnost adresátovi.
(4) Nebyla-li na adrese pro doručování písemnosti do vlastních rukou nebo jiné
písemnosti, jejíž převzetí má být rovněž potvrzeno, zastižena osoba oprávněná převzít
písemnost podle odstavce 3, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní,
aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl. Písemnost, která nebyla vyzvednuta ve stanovené lhůtě,
může správce daně doručit na adresu místa pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jménem
této právnické osoby podle § 24 odst. 2, pokud je mu adresa jejího místa pobytu známa.
(5) Pro doručování orgánům veřejné moci se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 1
až 4.
§ 51
(1) Doručení písemností, které se doručují do vlastních rukou nebo jejichž převzetí má
být potvrzeno adresátem, potvrdí doručující řádně vyplněnou doručenkou, která je veřejnou
listinou.
(2) Doručenka obsahuje podle zvoleného způsobu doručování a podle okolností, které
nastaly při doručování
a) označení správce daně, který písemnost doručuje,
b) označení adresáta a adresu, na kterou mu je doručováno,
c) označení doručované písemnosti,
d) způsob doručování,
e) údaje o dni a způsobu uložení písemnosti, pokud byla písemnost uložena, a o dni, kdy byla
připravena k vyzvednutí, pokud se liší ode dne uložení,
f) údaj o dni doručení písemnosti nebo o dni jejího vrácení správci daně,
g) údaj o dni, v němž bylo přijetí písemnosti odepřeno, způsob poučení o důsledcích odepření
a důvody odepření,
h) jméno, příjmení a podpis osoby, která písemnost převzala, nebo jméno a příjmení osoby,
která převzetí písemnosti odepřela; jde-li o osobu odlišnou od adresáta, uvede se její vztah
k adresátovi, a v případě doručování do vlastních rukou se uvede i způsob doložení
oprávnění k převzetí písemnosti za adresáta,
i) podpis osoby, která předala doručovanou písemnost adresátovi nebo písemnost uložila,
potvrzující správnost údajů na doručence a postupu při doručování, s uvedením jména
a příjmení.
(3) Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození doručenky nebo není-li řádně vyplněna, lze
doručení prokázat jiným způsobem, například tím, že je z postupu adresáta písemnosti zjevné,
že mu bylo doručeno.

Stránka 309 z 518

(4) V případě, že úřední osoba nedoručuje písemnost za použití zalepené obálky
s doručenkou, prokazuje se doručení písemnosti do vlastních rukou na její kopii obsahující
náležitosti podle odstavce 2 písm. a), f), h) a i).
(5) Je-li doručováno při ústním jednání, nebo při jiném úkonu učiněném v rámci správy
daní, prokazuje se doručení písemnosti do vlastních rukou podpisy úřední osoby a adresáta
v protokolu. Účinky doručení nastanou, i když adresát podpis protokolu odepřel. Odepření
podpisu a důvody tohoto odepření se zaznamenají v protokolu.
(6) Nemůže-li adresát potvrdit příjem doručované písemnosti pro tělesnou indispozici,
podepíše se jiná dospělá osoba jako svědek a připíše důvod, pro který nemohlo dojít
k potvrzení příjmu adresátem; podpis této osoby nahrazuje podpis adresáta.
§ 53
(1) O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li správce daně informace získané
při správě daní
a) Ministerstvu financí na základě zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,
b) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při plnění informační povinnosti ve věci veřejné
podpory poskytované správcem daně,
c) soudu, jde-li o
1. řízení vedené z podnětu daňového subjektu ve věci správy jeho daní,
2. uplatnění práva správcem daně při správě daní, nebo
3. údaje potřebné pro účely rozhodnutí o výživném,
d) správnímu orgánu, který vede řízení o správním deliktu, který se týká porušení povinnosti
při správě daní,
e) Ministerstvu práce a sociálních věcí při výkonu jeho působnosti a dalším orgánům
sociálního zabezpečení při výkonu jejich působnosti, jde-li o údaje, které mohou tyto úřady
vyžadovat v rozsahu nezbytném k plnění úkolů ve své působnosti,
f) zdravotním pojišťovnám, jde-li o údaje nezbytné pro stanovení platby pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění, které mohou tyto pojišťovny při výkonu své zákonné
pravomoci požadovat od plátců pojistného, kteří jsou daňovými subjekty,
g) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, jakož i dalším kontrolním orgánům, pokud provádí
v rozsahu svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti a pokud
jsou oprávněny kontrolovat správu daní,
h) Českému statistickému úřadu, jde-li o údaje nezbytné pro potřeby sestavování národních
účtů Evropských společenství a pro potřeby vedení statistických registrů,
i) Komoře daňových poradců nebo České advokátní komoře k disciplinárnímu ke kárnému
řízení s jejím členem, jakož i orgánu, který jmenoval znalce nebo tlumočníka, pro řízení o
jeho odvolání,
j) příslušnému orgánu veřejné moci pro projednání nároku podle zákona o odpovědnosti za
škodu způsobenou při správě daní výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem,
k) Veřejnému ochránci práv, pokud provádí šetření podle jiného právního předpisu.
(2) O porušení povinnosti mlčenlivosti rovněž nejde, poskytne-li správce daně informace
získané při správě daní pro účely trestního řízení, pokud je požaduje státní zástupce a po
podání obžaloby soud v souvislosti s objasněním okolností nasvědčujících tomu, že byl
spáchán
a) některý z trestných činů daňových a poplatkových, který se týká porušení povinnosti při
správě daní,
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b) trestný čin, jehož nepřekažení nebo neoznámení je trestným činem,
c) trestný čin dotačního podvodu, trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a
trestný čin poškozování finančních zájmů Evropských společenství,
d) některý z trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
některý z trestných činů úředních osob, některý z trestných činů úplatkářství a trestný čin
maření výkonu úředního rozhodnutí, nebo
e) trestný čin udávání padělaných a pozměněných peněz, padělání a pozměňování veřejné
listiny, nedovolené výroby a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka.
(3) Správce daně má oznamovací povinnost podle zákona7), pokud při své činnosti zjistí
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán některý z trestných činů uvedených
v odstavci 2.
Poskytování informací správci daně
§ 57
(1) Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně mají orgány veřejné
moci a osoby, které
a) vedou evidenci osob nebo věcí,
b) poskytují plnění, které je předmětem daně,
c) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo
d) získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní.
(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout údaje, které
jsou na základě zákona oprávněny shromažďovat.
(3) Banky, pobočky zahraniční banky a včetně zahraničních bank, spořitelní a úvěrní
družstva a platební instituce (dále jen „poskytovatel platebních služeb“) jsou povinny na
vyžádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních
prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech8).
(4) Provozovatelé poštovních služeb jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout
údaje o poštovních zásilkách, poštovních poukazech a pronajatých poštovních přihrádkách, a
to i o jejich příjemcích a pronajímatelích.
(5) Podnikatelé poskytující veřejně dostupnou telefonní službu jsou povinni na vyžádání
správce daně poskytnout údaje, které shromažďují o účastnících veřejně dostupných
telefonních služeb.
(6) Vydavatelé periodického tisku jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout
jméno nebo název a adresu objednatele inzerátu uveřejněného pod značkou.
§ 63
Úřední záznam
(1) O důležitých úkonech při správě daní, které nejsou součástí protokolu, sepíše správce
daně úřední záznam, ve kterém zachytí skutečnosti, které mají vztah ke správě daní, zjištěné
zejména z ústních sdělení, oznámení, poznámek, obsahů telefonických hovorů a jiných
spisových materiálů.
(2) Úřední záznam podepíše úřední osoba, která ho vyhotovila, s uvedením časového
údaje, kdy došlo k jeho vyhotovení; to neplatí, je-li úřední záznam vyhotoven úřední
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osobou elektronicky způsobem umožňujícím její identifikaci a zjištění změny obsahu
úředního záznamu.
§ 67
(1) Správce daně pořídí o každém nahlédnutí do spisu podle povahy věci protokol nebo
úřední záznam, ve kterém uvede, do kterých částí spisu bylo daňovému subjektu umožněno
nahlédnout.
(2) Nevidomým osobám bude spis přečten. Správní orgán Správce daně umožní
průvodci nevidomé osoby nahlédnout do spisu a na její požádání umožní též pořízení
zvukového záznamu.
(3) Na žádost daňového subjektu pořídí správce daně z části spisu, do níž lze nahlížet,
doslovné opisy, kopie, výpisy nebo potvrzení o skutečnostech v ní obsažených a vydá je
daňovému subjektu. Na žádost daňového subjektu správce daně rovněž ověří jejich shodu s
obsahem spisu. O pořízení listiny a vydání ověřovací doložky provede úřední záznam.
(4) V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede
a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen a zda tato
listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá,
b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje,
c) místo a datum ověření,
d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.
§ 69
Daňová informační schránka
(1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, může poskytovat daňovému
subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového
subjektu rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto
informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu (dále jen
„schránka“), která je zřízena na základě žádosti daňového subjektu na technickém zařízení
správce daně. Správce daně zveřejní způsobem podle § 56 odst. 2, zda je technicky vybaven
pro zřízení schránky, včetně rozsahu a členění informací v této schránce soustřeďovaných.
(2) Žádost o zřízení nebo zrušení schránky podává daňový subjekt správci daně místně
příslušnému podle § 13 odst. 1 pouze prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným
elektronickým podpisem.
(3) Správce daně zřídí nebo zruší schránku do 15 dnů od obdržení žádosti a vyrozumí o
tom žadatele spolu s uvedením technických a provozních podmínek, které je nutné dodržovat
při nahlížení do schránky. Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo po
dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem
vyrozumí.
(4) Přístup k informacím soustředěným ve schránce je umožněn fyzické osobě, která je
daňovým subjektem nebo která je oprávněna jménem daňového subjektu nebo za daňový
subjekt jednat, na základě její přihlášky. Přihlášku lze podat správci daně, který schránku
zřizuje, pouze prostřednictvím datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem
ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
(5) Správce daně do 15 dnů od obdržení přihlášky umožní přihlášené osobě přístup
k informacím ve schránce prostřednictvím jejího uznávaného elektronického podpisu. O
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vyřízení přihlášky učiní správce daně úřední záznam do spisu daňového subjektu, jehož
schránka byla předmětem přihlášky.
(6) Zmocněnec, společný zmocněnec nebo osoba oprávněná jednat jménem daňového
subjektu podle § 24 odst. 3 mohou nahlížet do schránky pouze tehdy, jsou-li oprávněni na
základě svého zmocnění nebo pověření jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se
všemi správci daně, jimiž získané informace se shromažďují na technickém zařízení správce
daně, nebo pokud jejich zmocnění nebo pověření umožňuje výslovně nahlížet do celé
schránky. Toto zmocnění nebo pověření je nutné uplatnit u správce daně, který schránku
zřizuje, a omezení podle § 24 odst. 4 a § 29 odst. 1 se na ně nevztahuje.
§ 69
Daňová informační schránka
(1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, poskytuje daňovému subjektu
informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového
subjektu rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou
tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu, která je
zřízena na technickém zařízení správce daně.
(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) skutečnost, že je technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky,
b) rozsah a členění informací soustřeďovaných v daňové informační schránce a četnost
jejich aktualizace,
c) podmínky a postup pro nahlížení do daňové informační schránky,
d) označení správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení
správce daně.
(3) Pro výkon působnosti ve věci týkající se daňové informační schránky je místně
příslušný správce daně podle § 13 odst. 1.
§ 69a
Zřízení a zrušení daňové informační schránky
(1) Správce daně zřídí nebo zruší daňovou informační schránku do 15 dnů od
obdržení žádosti daňového subjektu.
(2) Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému
subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka a kterému dosud nebyla zřízena
daňová informační schránka, a to bezodkladně po zpřístupnění datové schránky.
§ 69b
Nahlížení do daňové informační schránky
(1) Právo nahlížet do daňové informační schránky má
a) daňový subjekt,
b) zástupce daňového subjektu, a to za podmínky, že je
1. oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu u
všech správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení
správce daně, nebo
2. zmocněn k přístupu do daňové informační schránky.
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(2) Zmocnění k zastupování podle odstavce 1 písm. b) je nutné uplatnit u
příslušného správce daně; § 29 odst. 1 se nepoužije.
(3) Nahlížet do daňové informační schránky lze na základě přihlášení
prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
a) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.
§ 71
(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je
podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím
datové schránky.
(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.
(2) Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání
činí.
(3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy
bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je
správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci
daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze
prodloužit ani navrátit v předešlý stav.
§ 92
Dokazování
(1) Dokazování provádí příslušný správce daně, nebo jím dožádaný správce daně.
(2) Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně
byly zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů.
(3) Daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném
daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních.
(4) Pokud to vyžaduje průběh řízení, může správce daně vyzvat daňový subjekt
k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně, a to za předpokladu, že
potřebné informace nelze získat z vlastní úřední evidence.
(5) Správce daně prokazuje
a) oznámení vlastních písemností,
b) skutečnosti rozhodné pro užití právní domněnky nebo právní fikce,
c) skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí,
účetních záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků
uplatněných daňovým subjektem,
d) skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného obsahu právního úkonu jednání nebo jiné
skutečnosti,
e) skutečnosti rozhodné pro uplatnění následku za porušení povinnosti při správě daní.
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(6) Navrhuje-li v řízení účast třetí osoby daňový subjekt, je povinen současně s návrhem
sdělit správci daně potřebné údaje o této třetí osobě a informaci o tom, které skutečnosti hodlá
účastí této třetí osoby prokázat nebo vysvětlit, popřípadě jiný důvod účasti. Není-li návrhu
vyhověno, správce daně o tom vyrozumí daňový subjekt s uvedením důvodu.
(7) Správce daně po provedeném dokazování určí, které skutečnosti považuje za
prokázané a které nikoliv a na základě kterých důkazních prostředků; o hodnocení důkazů
sepíše úřední záznam, pokud se toto hodnocení neuvádí v jiné písemnosti založené ve spise.
§ 102
(1) Rozhodnutí obsahuje
a) označení správce daně, který rozhodnutí vydal,
b) číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru,
c) označení příjemce rozhodnutí,
d) výrok s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno, a jde-li o platební
povinnost, také částku a číslo účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, na který
má být částka uhrazena,
e) lhůtu k plnění, je-li nutné ji stanovit,
f) poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u
kterého správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení
odkladného účinku,
g) podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního
razítka; tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby,
h) datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno.
(2) Rozhodnutí obsahuje odůvodnění, nestanoví-li zákon jinak.
(3) V odůvodnění správce daně uvede důvody výroku nebo výroků rozhodnutí
a informaci o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami uplatněnými příjemcem rozhodnutí.
(4) V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně
dále uvede, které skutečnosti má za prokázané, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil,
o které důkazy opřel svá skutková zjištění, a jak věc posoudil po právní stránce.
§ 106
Zastavení řízení
(1) Správce daně rozhodnutím řízení zastaví, jestliže
a) osoba zúčastněná na správě daní vzala své podání, kterým se zahajuje řízení, zpět, pokud
zákon zpětvzetí nevylučuje,
b) jde o zjevně právně nepřípustné podání,
c) ten, o jehož právech a povinnostech má být rozhodnuto, zanikl bez právního nástupce, nebo
zemřel bez dědice,
d) bylo učiněno podání ve věci, o níž již bylo pravomocně rozhodnuto, nejde-li o rozhodnutí
prozatímní nebo předběžné povahy,
e) nelze v řízení pokračovat z důvodů, které stanoví zákon, nebo
f) řízení se stalo bezpředmětným.
(2) Týká-li se některý z důvodů zastavení řízení jen části jeho předmětu, zastaví se řízení
jen v této části.
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(3) Dojde-li k zastavení řízení podle odstavce 1 písm. c), správce daně rozhodnutí
nedoručuje a nelze vůči němu uplatnit opravné prostředky; to neplatí, pokud je ve věci více
příjemců rozhodnutí. Za den doručení rozhodnutí se považuje den založení do spisu.

Hlava I
Registrační řízení
Registrační povinnost
§ 125
Vznik registrační povinnosti
Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat
přihlášku k registraci k jednotlivé dani.
§ 126
Přihláška k registraci
V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro
správu daní.
§ 127
Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů
(1) Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je
povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat
o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.
(2) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 lze splnit pouze prostřednictvím oznámení o
změně registračních údajů.
(3) Registrovaný daňový subjekt je povinen předložit správci daně
a) příslušnou listinu prokazující jeho zrušení, popřípadě další listinu, podle které dojde k
rozhodnutí o zániku povolení nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt
registrován, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu tato listina byla doručena, nebo kdy ji
potvrdil,
b) rozhodnutí orgánu veřejné moci o jeho zrušení, popřípadě rozhodnutí o zániku povolení
nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován, a to ve lhůtě 15 dnů ode
dne, kdy mu toto rozhodnutí bylo doručeno; tento postup se neuplatní, pokud daňový
subjekt správce daně o těchto skutečnostech informoval podle písmene a),
c) smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření; tuto povinnost
plní všechny daňové subjekty, které uzavřely smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části.
c) smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření.
(4) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 3 se nevztahuje na údaje, jejichž změnu
může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní správce daně způsobem podle §
56 odst. 2.
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§ 128
Postup k odstranění pochybností v registračních údajích
(1) Správce daně prověří údaje uvedené daňovým subjektem v přihlášce k registraci nebo
v oznámení o změně registračních údajů a v případě pochybností o jejich správnosti nebo
úplnosti vyzve daňový subjekt, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a
zároveň stanoví lhůtu, v níž je daňový subjekt povinen tak učinit.
(2) Vyhoví-li daňový subjekt výzvě ve stanovené lhůtě, hledí se na přihlášku k registraci
nebo na oznámení o změně registračních údajů, jako by bylo podáno bez vady v den
původního podání. Je-li výzvě vyhověno až po uplynutí lhůty, považuje se přihláška k
registraci nebo oznámení o změně registračních údajů za podané tímto dnem.
§ 148
Lhůta pro stanovení daně
(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro
stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového
tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné
daňové tvrzení.
(2) Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před
uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k
a) podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného
daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,
b) oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
c) zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,
d) oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, nebo
e) oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.
(3) Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno
řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta
pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.
(4) Lhůta pro stanovení daně neběží po dobu
a) řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním
soudnictví a před Ústavním soudem,
b) řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné
stanovení daně,
c) od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o
jejím navrácení v předešlý stav, nebo
d) od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena
neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení., nebo
e) ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení
odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní
spolupráce při správě daní v dané věci.
(5) Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku podle
odstavce 1.
(6) V důsledku jednání, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí soudu
o spáchání daňového trestného činu, lze daň stanovit do konce druhého roku následujícího po

Stránka 317 z 518

roce, v němž nabylo rozhodnutí soudu právní moci, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta
pro stanovení daně.
(7) Pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení a
současně tvrzenou daň včetně jejího příslušenství uhradí, je-li toho třeba pro zánik trestnosti
daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti, lze daň stanovit bez ohledu na to, zda již
uplynula lhůta pro stanovení daně.
§ 155
(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně, u něhož má vratitelný přeplatek, o
použití tohoto přeplatku na úhradu nedoplatku, který má u jiného správce daně, nebo na
úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně. Je-li této
žádosti vyhověno, považuje se za den úhrady nedoplatku den, kdy došla žádost správci daně.
(2) Správce daně vrátí daňovému subjektu vratitelný přeplatek na základě žádosti
daňového subjektu o vrácení vratitelného přeplatku, nebo pokud tak stanoví zákon. Správce
daně vratitelný přeplatek nižší než 100 Kč daňovému subjektu vrátí jen ve výjimečných
případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.
(3) Pokud v době podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku dosahuje vratitelný
přeplatek nejméně částku 100 Kč, poukáže jej správce daně do 30 dnů ode dne obdržení
žádosti podle odstavce 2, v opačném případě žádosti vyhoví, pouze pokud vratitelný přeplatek
této částky dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti; lhůta pro jeho vrácení počíná běžet až
ode dne následujícího po dosažení této částky. Je-li daňový subjekt u správce daně
registrován, je povinen určit k vrácení přeplatku jeden z účtů u poskytovatelů platebních
služeb uvedených v registraci.
(4) Proti rozhodnutí správce daně o žádosti podle odstavců 1 a 2 se lze odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení. Vyhoví-li správce daně v plném rozsahu této žádosti, rozhodnutí
daňovému subjektu neoznamuje, pokud o to není v žádosti výslovně požádán. Za den vydání
rozhodnutí o žádosti, které bylo v plném rozsahu vyhověno, a současně za den jeho oznámení
daňovému subjektu se považuje den, který následuje po dni doručení žádosti správci daně;
proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.
(5) Je-li poukazován správcem daně vratitelný přeplatek na žádost po lhůtě stanovené
v odstavci 3 nebo po lhůtě stanovené zákonem pro vrácení vratitelného přeplatku, který se
vrací bez žádosti, náleží daňovému subjektu úrok z vratitelného přeplatku, který odpovídá
ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů,
platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Tento úrok daňovému subjektu náleží
ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného
přeplatku, do dne jeho poukázání daňovému subjektu. Úrok se nepřizná, nepřesahuje-li
100 Kč. O výši úroku rozhodne správce daně bezodkladně po vrácení tohoto přeplatku; § 254
odst. 3 a 6 se použije obdobně.
(6) Za den poukázání vratitelného přeplatku se považuje den, kdy došlo k jeho odepsání
z účtu správce daně. Vratitelný přeplatek poukazuje správce daně v české měně ve výši,
v jaké byl evidován, a to bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele
platebních služeb nebo poštovním poukazem; v případě bezhotovostního převodu na účet
vedený u poskytovatele platebních služeb mimo území států Evropské unie hradí náklady
převodu daňový subjekt.
(7) Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku,
ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je
hrazena činnost správce daně, který o něm evidoval.
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§ 170
Zástavní právo
(1) Správce daně může zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku daňového subjektu
k zajištění jím neuhrazené daně za podmínek stanovených občanským zákoníkem, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
(2) Rozhodnutí o zřízení zástavního práva obsahuje ve výroku kromě náležitostí podle §
102 odst. 1 výši daně zajištěné zástavním právem a označení zástavy.
(3) Správce daně může rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka,
odlišného od daňového subjektu, jehož nedoplatek je zajišťován, a to na základě předchozího
písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným podpisem.
(4) Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva daňovému
subjektu nebo osobě podle odstavce 3. Zástavní právo k nemovitosti nemovité věci evidované
v katastru nemovitostí, jakož i k dalšímu majetku, o kterém jsou vedeny veřejné registry,
vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu,
popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr.
(5) Zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně zaniká rovněž právní mocí
rozhodnutí, kterým správce daně ruší zástavní právo. O zániku zástavního práva z důvodů
stanovených občanským zákoníkem vyrozumí správce daně daňový subjekt a vlastníka
zástavy.
(6) Je-li zástavní právo zřízeno rozhodnutím správce daně, hledí se na toto právo
tak, jakoby se vlastník zástavy zavázal, že
a) zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh; tato
skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru, nebo
b) neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního práva
zapsaného ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím správce
daně; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru.
§ 170a
Výkon zástavního práva
(1) Správce daně může vykonat zástavní právo podle občanského zákoníku.
(2) Při výkonu zástavního práva se přiměřeně použije ustanovení o provádění
daňové exekuce.
§ 173
Zajištění daně ručením nebo bankovní finanční zárukou
(1) Správce daně může rozhodnout o přijetí ručení třetí osoby odlišné od daňového
subjektu k zajištění jím neuhrazené daně, a to na základě písemného prohlášení ručitele
s úředně ověřeným podpisem.
(2) Správce daně může rozhodnout o přijetí bankovní záruky k zajištění dosud
neuhrazené daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení banky v záruční listině
o tom, že na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku.
(2) Správce daně může rozhodnout o přijetí finanční záruky k zajištění dosud
neuhrazené daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení výstavce v záruční
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listině o tom, že na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku. Nejde-li o bankovní
záruku, musí být záruční listina opatřena úředně ověřeným podpisem.
(3) Při úhradě nedoplatku zajištěného podle odstavce 1 nebo 2 se postupuje obdobně
podle § 171 a § 172.
§ 175
Způsoby vymáhání
(1) Správce daně může vymáhat nedoplatek daňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhání
nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit
v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby.
(2) Správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených
s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru
k výši nedoplatku.
(3) Správce daně je při vymáhání nedoplatku příslušný i k jeho vybrání.
§ 176
Exekuční titul
(1) Exekučním titulem je
a) výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní,
b) vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, nebo
c) vykonatelný zajišťovací příkaz.
(2) Výkaz nedoplatků obsahuje
a) označení správce daně, který výkaz nedoplatků vydal,
b) číslo jednací,
c) označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek (dále jen „dlužník“),
d) údaje o jednotlivých nedoplatcích,
e) podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního
razítka; tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby,
f) potvrzení o vykonatelnosti,
g) den, k němuž je výkaz nedoplatků sestaven.
§ 178
Nařízení daňové exekuce
(1) Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, čímž je zahájeno exekuční
řízení.
(2) Výrok exekučního příkazu obsahuje kromě náležitostí podle § 102 odst. 1
a) způsob provedení daňové exekuce,
b) výši nedoplatku, pro který je exekuce nařizována,
c) výši exekučních nákladů podle § 183 odst. 1 a 2,
d) odkaz na exekuční titul.
(3) Pokud se částka, pro kterou je daňová exekuce nařizována, zvyšuje po nařízení
daňové exekuce o úrok z prodlení, správce daně nařídí ve výroku exekučního příkazu
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i exekuci tohoto úroku a uvede zde rovněž způsob jeho výpočtu; z úroku z prodlení vzniklého
po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady.
(4) Exekuční příkaz se doručuje dlužníkovi a dalším příjemcům tohoto rozhodnutí a lze
se proti němu odvolat do 15 dnů ode dne doručení nelze proti němu uplatnit opravné
prostředky.
(5) Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby
a) srážkami ze mzdy,
b) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb,
c) přikázáním jiné peněžité pohledávky,
d) postižením jiných majetkových práv,
e) prodejem movitých věcí, nebo
f) prodejem nemovitostí nemovitých věcí.
§ 180
Prohlášení o majetku
(1) Nebyl-li nebo nemohl-li být vymáhaný nedoplatek uhrazen daňovou exekucí
přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, má na výzvu správce daně
dlužník povinnost podat ve stanovené lhůtě prohlášení o majetku. Lhůta pro podání prohlášení
o majetku nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ve výzvě správce daně poučí
dlužníka o povinnostech spojených s doručením výzvy a případných následcích spojených s
nepodáním prohlášení nebo uvedením nepravdivých anebo hrubě zkreslených údajů; ohledně
nesplnění této povinnosti není správce daně vázán povinností mlčenlivosti pro účely trestního
řízení.
(2) V prohlášení o majetku je dlužník povinen uvést úplné a pravdivé údaje o svém
majetku, včetně majetku patřícího do společného jmění manželů. Podpis dlužníka na
prohlášení o majetku, které není podáno ústně do protokolu nebo prostřednictvím datové
zprávy podle § 71 odst. 1, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo
která je odeslána prostřednictvím datové schránky, musí být úředně ověřen.
(3) V prohlášení o majetku je dlužník povinen uvést
a) plátce mzdy, nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy, a výši těchto svých
nároků,
b) poskytovatele platebních služeb, u nichž má peněžní prostředky na účtech, čísla účtů a výši
peněžních prostředků na nich,
c) osoby, vůči nimž má jiné peněžité pohledávky, důvod, výši a den splatnosti těchto
pohledávek,
d) osoby, vůči nimž má jiná majetková práva nebo nárok na jiné majetkové hodnoty, jejich
důvod a hodnotu, popřípadě datum, kdy má být plněno,
e) movité věci, které vlastní, popřípadě na nichž má spoluvlastnický podíl, s výjimkou věcí,
které nepodléhají výkonu rozhodnutí, místo, popřípadě osobu, u které se nacházejí; totéž
platí i o vkladních knížkách, vkladních listech a jiných formách vkladů, cenných papírech,
včetně zaknihovaných a imobilizovaných, listinách, jejichž předložení je třeba
k uplatnění vlastnického práva k věci, ceninách, penězích a dalších platebních
prostředcích,
f) nemovitosti nemovité věci, které vlastní, popřípadě na nichž má spoluvlastnický podíl,
a jeho výši,
g) přesné označení podniku nebo jeho části obchodní závody, které vlastní, a jejich umístění,
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h) další majetek neuvedený pod písmeny a) až g),
i) právní závady, které váznou na uvedeném majetku,
j) výslovné prohlášení o tom, že o svém majetku, včetně majetku patřícího do společného
jmění manželů, uvedl úplné a pravdivé údaje.
(4) Učinil-li dlužník prohlášení o svém majetku u správce daně v uplynulých 6 měsících,
správce daně vyzve dlužníka pouze ke sdělení změn a doplnění prohlášení o majetku. Stejný
postup se uplatní, pokud dlužník předloží protokol o prohlášení o majetku spolu se seznamem
majetku, který byl v uplynulých 6 měsících sepsán soudem.
(5) Dlužník není povinen podat prohlášení o majetku, ke kterému byl správcem daně
vyzván, jestliže
a) je vůči dlužníku zahájeno insolvenční řízení,
b) je u dlužníka zavedena nucená správa, nebo
c) vymáhaný nedoplatek zanikl.
(6) Právní úkony jednání dlužníka týkající se jeho majetku, s výjimkou úkonů
spočívajících právního jednání spočívajícího v běžné obchodní činnosti, uspokojování
základních životních potřeb a správy majetku, včetně jeho běžné údržby, které dlužník učinil
poté, co mu byla doručena výzva podle odstavce 1, popřípadě výzva podle odstavce 4, jsou
vůči správci daně a dalším osobám, které mají proti dlužníkovi pohledávku vymahatelnou na
základě exekučního titulu, neúčinné.
§ 185
Společná ustanovení pro daňovou exekuci
(1) Týká-li se daňová exekuce majetku patřícího do společného jmění manželů nebo
majetku manžela dlužníka, má manžel dlužníka ohledně tohoto majetku stejné postavení
jako dlužník; v pochybnostech se má za to, že majetek patří do společného jmění manželů.
(2) Převyšují-li peněžní prostředky získané daňovou exekucí částku vymáhaných
nedoplatků, vznikne dlužníkovi vratitelný přeplatek, který správce daně vrátí i bez žádosti do
15 dnů.
(3) Dojde-li v průběhu daňové exekuce prodejem movitých věcí nebo prodejem
nemovitostí nemovitých věcí ke změně místní příslušnosti, daňovou exekuci dokončí správce
daně, který ji nařídil.
(4) Daňovou exekucí lze postihnout rovněž majetkové právo, movitou věc nebo
nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na svěřenského nástupce jako následného
dědice a se kterými dlužník nemůže volně nakládat.
(5) Stanoví-li tento zákon dlužníkovi povinnost oznámit správci daně údaje,
nevztahuje se tato povinnost na údaje, které je správce daně schopen prostřednictvím
dálkového a nepřetržitého přístupu zjistit z veřejného registru; to neplatí pro prohlášení
o majetku.
§ 190
Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
(1) Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb se
provede odepsáním peněžních prostředků dlužníka z jeho běžného, vkladového nebo jiného
účtu, vedeného v jakékoliv měně, do výše částky uvedené v exekučním příkazu a jejich
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vyplacením správci daně. Exekuční příkaz se doručí poskytovateli platebních služeb dříve než
dlužníkovi.
(2) Poskytovatel platebních služeb je povinen od okamžiku, kdy mu byl doručen
exekuční příkaz, po dobu trvání daňové exekuce nevyplácet peněžní prostředky z účtu
dlužníka, ze kterého je přikázána pohledávka, neprovádět na ně započtení a ani jinak s nimi
nenakládat, a to až do výše částky uvedené v exekučním příkazu; to se týká i peněžních
prostředků, které dojdou na tento účet do 6 měsíců ode dne vyrozumění o právní moci
exekučního příkazu.
(3) Je-li daňová exekuce nařizována na více účtů, stanoví správce daně v exekučním
příkazu pořadí účtů, v jakém je poskytovatel platebních služeb povinen z nich odepsat
peněžní prostředky.
Oddíl 3
Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí nemovitých věcí
Dražba
§ 194
(1) Správce daně může k provedení daňové exekuce prodejem movitých věcí
a nemovitostí nemovitých věcí nařídit a provést dražbu.
(2) Dražbu řídí daňový exekutor, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí úřední osoba
pověřená výkonem daňové exekuce; toto jednání je veřejné.
(3) Správce daně může pověřit další úřední osobu k provedení licitačních úkonů (dále jen
„licitátor”) a určit další úřední osoby k zajištění řádného průběhu dražby.
(4) Osobou zúčastněnou na dražbě je každý, kdo se dostaví k účasti na dražbě před jejím
zahájením a prokáže, že splňuje podmínky účastnit se dražby. Jedná-li se o dražbu
nemovitosti nemovité věci, může se jednání zúčastnit pouze osoba, která složila do zahájení
dražby dražební jistotu; složení dražební jistoty je tato osoba povinna doložit způsobem
stanoveným v dražební vyhlášce. Osoba zúčastněná na dražbě je povinna prokázat svou
totožnost. Osoba zúčastněná na dražbě je dále povinna dát se zapsat do seznamu osob
zúčastněných na dražbě, převzít a používat dražební číslo, pokud bylo přiděleno.
(5) Dražitel je osoba zúčastněná na dražbě, která učinila v průběhu dražby dražební
podání. Pokud je dražiteli udělen příklep, stává se vydražitelem.
(6) Dražbu lze uskutečnit i elektronicky. Podmínky postupu při elektronické dražbě
stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.
§ 194a
(1) Správce daně provádí dražbu elektronicky, pokud je k tomu technicky vybaven.
(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) skutečnost, že je technicky vybaven pro provádění elektronické dražby,
b) podmínky a postup pro provádění elektronické dražby.
(3) Pro elektronickou dražbu se přiměřeně použijí ustanovení o dražbě.
§ 195
(1) Konání dražby nařizuje správce daně dražební vyhláškou.
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(2) Dražební vyhláška obsahuje kromě náležitostí podle § 102 odst. 1 písm. a), b), g) a h)
a) čas a místo konání dražby,
a) datum a čas zahájení dražby, popřípadě datum a čas ukončení dražby, pokud je
dražba prováděna elektronicky,
b) místo konání dražby; to neplatí, pokud je dražba prováděna elektronicky,
b)c) označení a popis předmětu dražby,
c)d) má-li být draženo více předmětů dražby i pořadí, ve kterém budou draženy,
d)e) zjištěnou nebo výslednou cenu předmětu dražby,
e)f) výši nejnižšího dražebního podání,
f)g) způsob a lhůtu úhrady nejvyššího dražebního podání a předpoklady, za kterých
vydražitelé mohou převzít vydražené předměty a za kterých se stanou jejich vlastníky,
g)h)výzvu, aby každý, kdo má právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce, uplatnil
toto právo u správce daně, a aby takové uplatnění práva prokázal do zahájení dražby,
s upozorněním, že jinak k jeho právu nebude při provedení daňové exekuce přihlíženo,
h)i)výzvu k uplatnění pohledávek zajištěných zástavním nebo zadržovacím právem nebo
zajišťovacím převodem práva s poučením o způsobu uplatnění a o tom, že jinak se k těmto
pohledávkám nepřihlíží.
(3) Dražební vyhláška vzhledem k předmětu dražby dále obsahuje
a) výši dražební jistoty a způsob její úhrady,
b) čas a místo konání prohlídky předmětů dražby a organizační zabezpečení prohlídky,
c) práva a závady spojené s předměty dražby, s označením těch závad, o nichž bylo podle §
221 odst. 3 písm. c) rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou.
(4) Pokud je prováděna elektronická dražba, obsahuje dražební vyhláška rovněž:
a) adresu internetové stránky, na které se bude elektronická dražba provádět,
b) adresu internetové stránky, na které jsou zveřejněny podmínky a postup pro
provádění elektronické dražby.
(4)(5) Dražební vyhláška se neodůvodňuje a mohou se proti ní odvolat osoby, jimž se
doručuje dražební vyhláška do vlastních rukou. Odvolat se lze pouze proti údajům uvedeným
v odstavci 2 písm. d) a e), odstavci 3 písm. a) a c), a to do 15 dnů ode dne doručení dražební
vyhlášky. Změny v údajích uvedených v dražební vyhlášce na základě rozhodnutí o odvolání,
sdělí daňový exekutor při zahájení dražby, popřípadě konání dražby zruší. Rozhodnutí
o zrušení konání dražby se doručuje jako dražební vyhláška; proti tomuto rozhodnutí nelze
uplatnit opravné prostředky.
(5) Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Rozhodne-li správce daně o zrušení konání
dražby, doručuje se toto rozhodnutí jako dražební vyhláška. Proti těmto rozhodnutím
nelze uplatnit opravné prostředky.
§ 196
(1) Dražební vyhlášku správce daně doručí do vlastních rukou
a) dlužníkovi,
b) spoluvlastníku předmětu dražby,
c) dalším osobám, o nichž je správci daně známo, že mají k předmětu dražby předkupní,
věcné nebo nájemní právo, nájemní nebo pachtovní právo, výměnek nebo výhradu
zpětné koupě,
d) správci daně, který již přihlásil své nedoplatky vůči dlužníkovi,
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e) tomu, kdo přistoupil do daňové exekuce jako oprávněný z exekuce přerušené podle jiného
právního předpisu17).
(2) Ostatním osobám správce daně dražební vyhlášku doručí tak, že ji zveřejní způsobem
podle § 56 odst. 2, a to do zahájení dražby, nejméně však po dobu
a) 30 dnů v případě dražby nemovitostí nemovitých věcí, nebo
b) 20 dnů v případě dražby movitých věcí.
(3) Dražební vyhlášku na dožádání příslušného správce daně zveřejní způsobem
obvyklým též
a) obecní úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází, jde-li o dražbu nemovitosti,
b) katastrální úřad, popřípadě ten, kdo vede jiný veřejný registr, je-li předmět dražby v jeho
evidenci.
(3) Dražební vyhlášku na dožádání příslušného správce daně zveřejní způsobem
obvyklým též obecní úřad, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc, která je předmětem
dražby.
(4) Správce daně může rovněž dožádat zveřejnění dražební vyhlášky obecním úřadem,
v jehož obvodu má dlužník poslední známý pobyt nebo sídlo.
§ 197
(1) Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo, je povinen prokázat toto
právo správci daně nejpozději do zahájení dražby. Správce daně ještě před zahájením dražby
rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné
prostředky. Je-li předkupní právo prokázáno, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen
v dražbě jako dražitel; přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele toto právo
zaniká.
(1) Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu
zpětné koupě, je povinen prokázat toto právo správci daně ve lhůtě stanovené dražební
vyhláškou. Správce daně ještě před zahájením dražby rozhodne, zda jsou předkupní
právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit
opravné prostředky. Jsou-li tato práva prokázána, může je osoba, které svědčí, uplatnit
jen v dražbě jako dražitel; přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato
práva zanikají, nejde-li o zákonné předkupní právo.
(2) Každý, kdo má proti dlužníkovi pohledávku zajištěnou zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva váznoucím na předmětu dražby, než pro kterou je
daňová exekuce vedena, ji může přihlásit správci daně k uspokojení z rozvrhu výtěžku dražby
a prokázat příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na
přihlášení pohledávky odmítne. Obdobně se postupuje při přihlášení oprávněného z exekuce
přerušené podle jiného právního předpisu.
(3) Odmítnutí návrhu na přihlášení pohledávky, který nesplnil podmínky přihlášení,
oznámí správce daně rozhodnutím tomu, kdo návrh uplatnil; proti tomuto rozhodnutí nelze
uplatnit opravné prostředky.
(4) Daňové pohledávky vůči dlužníkovi, než pro které je daňová exekuce vedena, může
správce daně, který vede exekuční řízení, nebo jiný správce daně přihlásit k uspokojení z
rozvrhu výtěžku dražby, nejpozději však do zahájení dražby.
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§ 198
(1) Dražbu lze uskutečnit v sídle správce daně nebo tam, kde se nachází předmět dražby,
nebo na jiném vhodném místě.
(2) Daňový exekutor zahájí dražbu a před zahájením licitace oznámí
a) zda bylo prokázáno uplatněné předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě,
b) kdo přihlásil své pohledávky a v jaké výši,
c) zda někdo přistoupil do daňové exekuce jako oprávněný z exekuce přerušené podle jiného
právního předpisu,
d) změny, které nastaly v údajích uvedených v dražební vyhlášce na základě odvolání
a v důsledku uplatnění dalších práv a závad,
e) zda jsou splněny předpoklady pro její konání,
f) nejnižší dražební podání a minimální výši příhozu.
(3) Daňový exekutor
a) může vyloučit z dražby osobu zúčastněnou na dražbě a vykázat další přítomné osoby
z dražební místnosti, pokud narušují průběh jednání, popřípadě požádat příslušný
bezpečnostní sbor o jejich vyvedení a zjednání pořádku,
b) může odvolat licitátora, neplní-li povinnosti stanovené zákonem, a následně plní povinnosti
licitátora do skončení dražby osobně,
c) může přerušit nebo zastavit konání dražby, pokud z technických důvodů, pro nevhodné
chování osob zúčastněných na dražbě nebo dalších přítomných osob, nebo z jiných důvodů
nelze v dražbě pokračovat.
(4) Pokud daňový exekutor konání dražby přeruší, stanoví čas jeho pokračování na
stejném místě. Nelze-li v přerušeném konání dražby pokračovat ve stejném dni, rozhodnutí
o pokračování se oznámí stejným způsobem, jakým byla doručena dražební vyhláška.
Rozhodnutí o přerušení a pokračování v dražbě ve stejný den se nedoručuje; za den doručení
se považuje okamžik sdělení termínu pro pokračování dražby ve stejný den osobám
přítomným na dražbě. Proti rozhodnutí o přerušení a pokračování v dražbě nelze uplatnit
opravné prostředky.
§ 199
(1) Licitace jednotlivé věci trvá, dokud osoby zúčastněné na dražbě činí dražební podání.
(2) Dražební podání je nabídka určité částky vyslovená dražitelem, kterou se zavazuje za
draženou věc po příklepu uhradit.
(3) Neučiní-li dražitelé vyšší dražební podání, licitátor slovem „potřetí” udělí příklep ve
prospěch dražitele s nejvyšším dražebním podáním. Před udělením příklepu se licitátor dotáže
osob zúčastněných na dražbě, zda mají výhrady proti udělení příklepu.
(4) Jsou-li podle daňového exekutora výhrady proti příklepu důvodné, pokračuje licitátor
v dražbě vyvoláním předposledního dražebního podání. V opačném případě licitátor rozhodne
o udělení příklepu. Rozhodnutí o udělení příklepu se neodůvodňuje a nelze proti němu
uplatnit opravné prostředky, pokud nejde o příklep udělený při dražbě nemovitosti nemovité
věci.
(5) Dražitelé jsou vázáni svými dražebními podáními, pokud nebylo učiněno vyšší
dražební podání. Cena vydraženého předmětu není omezena cenovými předpisy.
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(6) Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší dražební podání, udělí se příklep nejprve tomu,
komu svědčí předkupní právo; nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší
dražební podání, licitátor určí vydražitele losem.
(6) Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší dražební podání, udělí se příklep tomu,
kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě; pokud stejné nejvyšší
dražební podání učinilo více dražitelů s předkupním právem nebo s výhradou zpětné
koupě, udělí se příklep tomu z nich, který učinil dražební podání jako první. Není-li
takto příklep udělen, udělí se příklep dražiteli, který učinil podání jako první. Nelze-li
určit, který dražitel učinil dražební podání jako první, určí licitátor vydražitele losem.
Daňová exekuce prodejem movitých věcí
§ 203
(1) Daňová exekuce prodejem movitých věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka, nebo
prodejem spoluvlastnického podílu na věci movité, se provede sepsáním věcí, které podléhají
exekuci, a jejich zpeněžením, pokud to povaha věci nevylučuje.
(2) Daňovou exekucí prodejem movitých věcí mohou být postiženy movité věci s
výjimkou věcí, které mohou být předmětem daňové exekuce postižením majetkových
práv.
(2)(3) Vyžaduje-li to účel provedení exekuce, může daňový exekutor učinit prohlídku
bytu, sídla nebo místa podnikání, popřípadě jiných místností dlužníka, jakož i jeho skříní nebo
jiných schránek v nich umístěných, v nichž se podle důvodného předpokladu nachází movitá
věc, již má dlužník vydat; za tím účelem si může daňový exekutor zjednat do těchto prostor
přístup; § 80 odst. 2 a 4 se použije obdobně.
(3)(4) Je-li důvodné podezření, že dlužník u sebe ukrývá movitou věc, která podléhá
exekuci, a jestliže je výzva k vydání ukrývané věci bezvýsledná, může daňový exekutor
provést osobní prohlídku.
(4)(5) Osobní prohlídku provádí úřední osoba stejného pohlaví.
§ 204
(1) Věci, které mají být prodány, určí daňový exekutor v soupisu věcí.
(2) Se sepsanými věcmi nesmí dlužník nakládat. Právní úkon jednání, kterým dlužník
porušil tuto povinnost, je neplatný neplatné.
(3) Při zahájení soupisu věcí oznámí daňový exekutor účel svého příchodu, vyzve
dlužníka k uhrazení vymáhaného nedoplatku a doručí dlužníkovi exekuční příkaz na prodej
movitých věcí; není-li dlužník přítomen, doručí se mu exekuční příkaz až s protokolem
o soupisu věcí.
§ 206
(1) Daňový exekutor sepíše především věci, které dlužník může nejspíše postrádat a které
se nejsnáze prodají.
(2) Věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li dostatek jiných věcí a lze-li
zajistit jejich rychlý prodej na místě, kde se nacházejí.
(3) Sepsány nemohou být věci movité, které tvoří příslušenství nemovitosti nemovité
věci.
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(4) Věci zvláštní povahy, jako jsou vkladní knížky, vkladní listy, listinné cenné papíry,
listiny, jejichž předložení je třeba k uplatnění vlastnického práva k věci, ceniny, peníze,
platební karty a další platební prostředky, drahé kovy, polodrahokamy a drahokamy
podléhající exekuci, daňový exekutor sepíše a současně odebere.
(5) Sepsány mohou být i věci, které má u sebe někdo jiný, pokud budou tyto věci
odevzdány daňovému exekutorovi.
(5) Sepsány mohou být i věci dlužníka, které má v držení jiná osoba. Tato osoba je
povinna odevzdat tyto věci daňovému exekutorovi.
(6) Daňový exekutor soupis doplní o další věci, jestliže výtěžek prodeje sepsaných věcí
nestačí k úhradě vymáhaných nedoplatků.
§ 211
(1) Nejnižší dražební podání činí nejméně jednu třetinu zjištěné ceny.
(2) Vydražitel, kterému byl udělen příklep, musí nejvyšší dražební podání ihned uhradit;
neučiní-li tak, předmět dražby se draží znovu bez jeho účasti. Pokud je prováděna
elektronická dražba, je vydražitel povinen uhradit nejvyšší dražební podání ve lhůtě
stanovené v dražební vyhlášce. Tato lhůta nesmí být delší než 10 dnů od udělení
příklepu.
(3) Správce daně vydá vydražiteli potvrzení o úhradě nejvyššího dražebního podání, které
je spolu s rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému
předmětu; pokud si vydražitel nepřevezme vydraženou věc, přiměřeně se použije § 84.
(4) Nenajde-li se vydražitel pro draženou věc, může správce daně dražbu opakovat,
pokud lze předpokládat, že věc bude prodána.
(5) Ohledně movité věci, se kterou jsou spojena věcná nebo nájemní, nájemní nebo
pachtovní práva jiných osob, nebo ohledně movité věci, jejíž ocenění provedené znalcem
přesahuje částku 500 000 Kč, se uplatní přiměřeně postup stanovený pro ocenění a prodej
v dražbě při daňové exekuci prodejem nemovitosti nemovitých věcí a postup pro rozvrhové
řízení.
§ 213
(1) Jestliže mezi sepsanými věcmi jsou
a) kulturní památky a národní kulturní památky,
b) sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, které jsou jejich součástmi, nebo
c) předměty kulturní hodnoty,
nabídne je správce daně ke koupi příslušné organizační složce státu, popřípadě na základě
stanoviska této organizační složky státu právnické osobě, jejímž posláním je péče o věci podle
písmen a) až c), a to nejméně za zjištěnou cenu.
(2) Dojde-li k prodeji způsobem podle odstavce 1, správce daně jej zaprotokoluje a
stejnopis protokolu předá nabyvateli.
(3) Jestliže ten, komu byl předmět dražby nabídnut, neodpoví na nabídku do 30 dnů ode
dne jejího doručení nebo neuhradí cenu určenou v nabídce ve lhůtě, kterou sjednali se
správcem daně, správce daně tyto věci prodá v dražbě. Výši nejnižšího dražebního podání
stanoví správce daně nejméně ve výši ceny zjištěné, a to i při opakované dražbě.
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§ 216
(1) Zpeněžení sepsaných cenných papírů vykoná správce daně podle povahy cenného
papíru prodejem cenných papírů nebo prodejem věcí, které správce daně získal uplatněním
práva z cenných papírů.
(2) Zaknihované a imobilizované cenné papíry správce daně zpeněží v souladu s
právními předpisy. Potřebné úkony provede daňový exekutor.
(3) O provedení úkonů při prodeji cenných papírů, včetně zaknihovaných a
imobilizovaných, se obdobně použije § 191.
(4) Při zpeněžení cenných papírů, se kterými je spojeno právo na výplatu na nich uvedené
částky nebo výnosů z nich, a cenných papírů, se kterými je po jejich předložení spojeno právo
na vydání věci, se použije § 125 obdobně.
Daňová exekuce prodejem nemovitostí nemovitých věcí
§ 218
Daňovou exekucí prodejem nemovitostí nemovitých věcí lze postihnout nemovitost
nemovitou věc, která je ve vlastnictví dlužníka. Tento postup se uplatní i při prodeji
spoluvlastnického podílu na nemovitosti nemovité věci.
§ 219
(1) Dlužník nesmí od okamžiku, kdy mu byl oznámen exekuční příkaz, nemovitost
nemovitou věc převést na jinou osobu nebo ji zatížit. Právní úkon jednání, kterým dlužník
porušil tuto povinnost, je neplatný neplatné.
(2) Dlužník je povinen do 15 dnů od okamžiku, kdy mu byl oznámen exekuční příkaz,
správci daně oznámit, zda a kdo má k nemovitosti nemovité věci předkupní právo, jiná práva
a závady spojené s nemovitostí nemovitou věcí; pokud dlužník tuto povinnost nesplní,
odpovídá za škodu tím způsobenou.
§ 221
(1) Po právní moci exekučního příkazu ustanoví správce daně znalce k ocenění
nemovitosti nemovité věci, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s ní spojených
s výjimkou práv a závad podle § 231 odst. 1 písm. c). Jestliže nemovitost nemovitá věc,
její příslušenství a jednotlivá práva a závady byly oceněny znalcem v době jednoho roku
přede dnem, kdy exekuční příkaz nabyl právní moci, a jestliže se nezměnily okolnosti
rozhodující pro ocenění, nové ocenění znalcem se neprovede.
(2) Dlužník, popřípadě i další osoby, jsou povinny na výzvu správce daně umožnit místní
šetření za účelem ohledání nemovitosti nemovité věci, která je předmětem daňové exekuce,
a jejího příslušenství; výzva musí být oznámena nejméně 8 dnů před stanoveným termínem
místního šetření. Neumožní-li dlužník, případně další osoby, ohledání nemovitosti nemovité
věci a nelze-li v důsledku toho stanovit cenu nemovitosti nemovité věci, může si daňový
exekutor zjednat přístup do nemovitosti nemovité věci dlužníka; § 80 odst. 2 a 4 se použije
obdobně.
(3) Na základě výsledků ocenění podle odstavce 1 správce daně stanoví
a) cenu nemovitosti nemovité věci a jejího příslušenství,
b) cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostí nemovitou věcí spojených,
c) závady, které prodejem v dražbě nezaniknou23),
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d) výslednou cenu.
(4) Správce daně stanoví rozhodnutím výslednou cenu tak, že od ceny nemovitosti
nemovité věci a jejího příslušenství a ceny práv spojených s nemovitostí nemovitou věcí
odečte cenu závad, které prodejem v dražbě nezaniknou. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15
dnů ode dne jeho doručení a dražbu lze nařídit až po právní moci tohoto rozhodnutí.
(5) Rozhodnutí o výsledné ceně správce daně doručí dlužníkovi, tomu, kdo přistoupil do
daňové exekuce jako oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu,
případným spoluvlastníkům a osobám, o nichž je mu známo, že pro ně váznou na nemovitosti
nemovité věci práva nebo závady s výjimkou práv a závad podle § 231 odst. 1 písm. c).
§ 222
(1) V případě dražby nemovitosti nemovité věci činí nejnižší dražební podání dvě třetiny
stanovené výsledné ceny.
(2) Výši dražební jistoty správce daně stanoví podle okolností, nejvýše však polovinu
nejnižšího dražebního podání; vydražitelem složená dražební jistota se započte na úhradu
vydražené věci.
(3) Lhůta k úhradě nejvyššího dražebního podání stanovená v dražební vyhlášce běží ode
dne právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a nesmí být delší než 2 měsíce.
(4) Rozhodnutí o udělení příklepu správce daně doručí vydražiteli, dražiteli, který proti
udělení příklepu vznesl výhrady, dlužníkovi, tomu, kdo přistoupil do daňové exekuce jako
oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu, a případnému
spoluvlastníkovi předmětné nemovitosti nemovité věci.
(5) Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu správce daně vyrozumí příslušný
katastrální úřad o tom, že byly splněny podmínky pro přechod vlastnictví předmětné
nemovitosti nemovité věci na vydražitele.
§ 225
(1) Opakovanou dražbu lze nařídit nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne původní dražby
z důvodu, že
a) nebylo učiněno ani nejnižší dražební podání,
b) v odvolání proti rozhodnutí o udělení příklepu bylo rozhodnuto, že se příklep neuděluje,
nebo
c) rozhodnutí o udělení příklepu bylo zrušeno pro neuhrazení nejvyššího dražebního podání.
(2) Při opakované dražbě činí nejnižší dražební podání polovinu výsledné ceny
nemovitosti nemovité věci.
(3) Došlo-li při opakované dražbě opět k jejímu neprovedení z důvodu podle odstavce 1,
lze další opakovanou dražbu nařídit za stejných podmínek, pokud lze předpokládat, že
nemovitost nemovitá věc bude prodána.
(4) Došlo-li v době od předchozího stanovení výsledné ceny nemovitosti nemovité věci,
jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s ní spojených do doby, kdy má být nařízena
opakovaná dražba, ke změně skutečností, které mohou mít vliv na její výši, může správce
daně stanovit novou výslednou cenu; odstavec 2 se nepoužije.
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Rozvrhové řízení
§ 228
(1) Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a úhradě nejvyššího dražebního podání
správce daně bezodkladně vyzve věřitele, kteří podali přihlášku a jejichž přihláška nebyla
odmítnuta, aby mu do 15 dnů ode dne doručení této výzvy sdělili výši své pohledávky a jejího
příslušenství vyčíslenou ke dni právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a skutečnosti
významné pro její pořadí. Po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě nelze přihlížet k té části
pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena.
(2) Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a úhradě nejvyššího dražebního podání
správce daně bezodkladně vyzve osoby, o kterých je známo, že v jejich prospěch váznou na
předmětu dražby závady věcná břemena, výměnek nebo nájemní nebo pachtovní práva,
s výjimkou těch, o nichž bylo podle § odst. 3 písm. c) rozhodnuto, že prodejem v dražbě
nezaniknou, aby mu do 15 dnů ode dne doručení této výzvy sdělily, zda požadují vyplacení
náhrady; jinak se má za to, že souhlasí s vyplacením náhrady vydražiteli a s pokračováním
tohoto věcného břemene, výměnku nebo nájemního nebo pachtovního práva po změně
vlastníka. K vyjádření učiněnému po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě se nepřihlíží.
§ 229
(1) Z výtěžku dražby se uspokojí nejprve exekuční náklady. Dále se uspokojí věřitelé,
jejichž pohledávka byla zajištěna zadržovacím právem. Ostatní pohledávky se uspokojí podle
jejich pořadí.
(2) Pro pořadí je rozhodující
a) u daňové pohledávky, pro kterou je nařízena daňová exekuce, den vydání exekučního
příkazu,
b) u přihlášené daňové pohledávky, den, kdy byla u správce daně přihlášena,
c) u pohledávky zajištěné zástavním právem den vzniku zástavního práva,
d) u náhrad za věcná břemena den vzniku věcného břemene,
e) u náhrad za nájemní nebo pachtovní práva den vzniku nájemního nebo pachtovního
práva.,
f) u náhrad za výměnek den vzniku výměnku.
(3) Má-li několik pohledávek stejné pořadí a výtěžek dražby nestačí k jejich úplnému
uspokojení, uspokojí se tyto pohledávky poměrně.
§ 230
(1) Správce daně na základě obdržených vyjádření podle § 228 rozhodne o rozvrhu
výtěžku dražby, v němž jednotlivým věřitelům přizná nárok na úhradu pohledávky ve výši,
která odpovídá jejich pořadí, a o případném zániku věcných nebo nájemních práv, nájemních
nebo pachtovních práv nebo jiných práv a závad k předmětu dražby; včas podané odvolání
proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.
(2) Rozhodnutí o rozvrhu správce daně doručí
a) dlužníkovi,
b) vydražiteli,
c) věřitelům, kteří podali přihlášku a jejichž přihláška nebyla odmítnuta,
d) osobám, o kterých je známo, že v jejich prospěch váznou na předmětu dražby závady
s výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto podle § 221 odst. 3 písm. c), že prodejem
v dražbě nezaniknou.
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(3) Náhradu za věcné břemeno nebo nájemní, výměnek nebo nájemní nebo pachtovní
právo správce daně přizná vydražiteli, jestliže s tím souhlasí osoba, které svědčí právo z
tohoto věcného břemene nebo nájemní, výměnek nebo nájemní nebo pachtovní právo.
(4) Přiznané částky správce daně vyplatí po právní moci rozhodnutí o rozvrhu.
(5) Po úhradě všech pohledávek, které mají být uspokojeny, se stává zbytek
rozdělovaného výtěžku dražby přeplatkem dlužníka, se kterým se naloží podle § 185 odst. 2.
Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běží ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
rozvrhu.
§ 231
(1) Dnem právní moci rozhodnutí o rozvrhu zanikají
a) zadržovací a zástavní práva váznoucí na předmětu dražby,
b) věcná břemena a nájemní, výměnky a nájemní a pachtovní práva na předmětu dražby
váznoucí; to neplatí u věcných břemen a nájemních, výměnků a nájemních a
pachtovních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u věcných břemen a
nájemních, výměnků a nájemních a pachtovních práv, za něž byla poskytnuta vydražiteli
náhrada.,
c) další práva a závady spojené s předmětem dražby.
(2) Zemědělský pacht, za nějž nebyla poskytnuta vydražiteli náhrada, zaniká
koncem pachtovního roku, ve kterém se dražba uskutečnila.
(2)(3) Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají věcná břemena váznoucí na celém
předmětu dražby a ani zástavní právo, ledaže by zatěžovalo pouze prodávaný spoluvlastnický
podíl.
(3)(4) Pravomocné rozhodnutí o rozvrhu doručí správce daně příslušnému katastrálnímu
úřadu nebo tomu, kdo vede jiný veřejný registr.
§ 234
(1) Plátce daně je povinen podat hlášení a vyúčtování o svém postupu při vybírání nebo
srážení daně vybírané srážkou, pokud tak stanoví zákon.
(2) Plátce daně je povinen do vyúčtování zahrnout údaje z podaných hlášení za zdaňovací
období, jakož i údaje o sražené a odvedené dani vybírané srážkou, která nebyla předmětem
hlášení. Do vyúčtování plátce daně nezahrne údaje za období, za která mu již správce daně
daň vybíranou srážkou stanovil rozhodnutím k přímé úhradě, a pouze tato rozhodnutí uvede.
(3) Zanikne-li povinnost plátce daně vybírat daň srážkou před uplynutím kalendářního
roku, je plátce daně povinen podat vyúčtování za jeho uplynulou část do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž byl naposledy povinen odvést daň vybíranou srážkou,
popřípadě podat hlášení.
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Hlava VII
Právní nástupnictví a vztah k insolvenci
Díl 1
Právní nástupnictví
§ 238
Ukončení činnosti
(1) Daňový subjekt, který je právnickou osobou zanikající bez právního nástupce, je
povinen předložit současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku nebo obdobného
veřejného rejstříku souhlas správce daně, u kterého je registrován.
(2) Vydal-li správce daně zamítavé rozhodnutí k žádosti daňového subjektu o souhlas
s výmazem, lze žádost opakovat po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy bylo zamítavé rozhodnutí
daňovému subjektu doručeno.
(3) Není-li o žádosti o souhlas s výmazem vydáno rozhodnutí do 2 měsíců ode dne jejího
podání, má se za to, že byl souhlas udělen.
(4) Správce daně při zjištění, že daňový subjekt nevykonává činnost nebo nepobírá
příjmy podrobené dani, učiní opatření potřebná k urychlenému zjištění, stanovení a vybrání
daně, jakož i k úhradě nedoplatků. Pokud daňový subjekt nevykonává činnost nebo nepobírá
příjmy podrobené dani déle než 3 4 roky, oznámí správce daně tuto skutečnost příslušnému
živnostenskému úřadu, popřípadě jinému orgánu veřejné moci, který vydal povolení nebo
oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován. Jde-li o daňový subjekt zapsaný
v obchodním rejstříku, podá správce daně za stejných podmínek návrh na zrušení právnické
osoby a provedení její likvidace soudu příslušnému k vedení obchodního rejstříku.
Přechod daňové povinnosti
§ 239
(1) Přechodem daňové povinnosti se pro účely tohoto zákona rozumí přechod práv a
povinností daňového subjektu.
(2) Daňová povinnost, která vznikla zůstaviteli, přechází na jeho dědice, který tak získává
postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Dědic je povinen uhradit daň jen do výše
ceny nabytého dědictví.
(3) Dědic, na kterého přešla daňová povinnost, je povinen podat řádné daňové tvrzení
nebo dodatečné daňové tvrzení za zůstavitele do 6 měsíců po jeho úmrtí, a to za uplynulou
část běžného zdaňovacího období a daň ve stejné lhůtě uhradit; je-li účastníků dědického
řízení24) více a dědické řízení nebylo dosud ukončeno, podá daňové tvrzení kterýkoliv z nich,
přičemž povinnost daň uhradit mají společně a nerozdílně všichni tito účastníci. Nedohodnouli se, který z nich daňové tvrzení podá, ustanoví jej správce daně z okruhu účastníků
dědického řízení.
(4) Pokud je ustanoven správce dědictví, plní daňové povinnosti dědice vlastním jménem
na účet svěřeného majetku.
(5) Není-li dědic znám a nebyl-li dosud ustanoven správce dědictví, podá správce daně
soudu podnět k tomu, aby správce dědictví ustanovil z důvodu obecného zájmu; do doby než
je ustanoven správce dědictví, nebo ukončeno dědické řízení, daňové řízení týkající se daňové
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povinnosti zůstavitele neběží a lhůta podle odstavce 3 a lhůty pro stanovení daně a placení
daně se staví.
(6) Připadne-li dědictví státu25), zjistí správce daně z moci úřední ve spolupráci
s příslušnou organizační složkou státu26) daňovou povinnost zůstavitele a tuto daňovou
povinnost v souladu se zákonem vypořádají.
(7) Daňovou povinnost, která přešla na dědice, popřípadě na stát, spravuje dosud
příslušný správce daně.
§ 239
Přechod daňové povinnosti
Přechodem daňové povinnosti se pro účely tohoto zákona rozumí přechod práv
a povinností daňového subjektu.
§ 239a
Přechod daňové povinnosti u fyzických osob
(1) Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do
dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.
(2) Daňovou povinností zůstavitele se pro účely správy daní rozumí daňová
povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.
(3) Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o
dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele.
(4) Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele,
neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o
pozůstalosti.
§ 239b
Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost
(1) Osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním
jménem na účet pozůstalosti.
(2) Pokud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více osob spravujících
pozůstalost, plní ji tyto osoby společně a nerozdílně.
(3) Daňovou povinnost zůstavitele spravuje správce daně, který byl příslušný ke
správě této povinnosti v den smrti zůstavitele.
(4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců
ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem
jeho smrti; tuto lhůtu nelze prodloužit.
(5) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů
ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula
do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.
§ 239c
Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem
Je-li soudem nařízena likvidace pozůstalosti, je likvidační správce povinen podat
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řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování
majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu, a to za část zdaňovacího období,
která uplynula přede dnem předložení této zprávy, a přiznanou daň zahrnout do této
zprávy.
§ 239d
Přechod daňové povinnosti na stát
Připadne-li dědictví státu, vypořádá daňovou povinnost zůstavitele správce daně.
§ 240
Přechod daňové povinnosti u právnických osob
(1) Zanikla-li právnická osoba, která má právního nástupce, přechází její daňová
povinnost na tohoto právního nástupce; tím právní nástupce získává postavení daňového
subjektu namísto zaniklé právnické osoby a správce daně toto postavení na žádost právního
nástupce potvrdí.
(2) Dojde-li k zániku právnické osoby rozdělením, aniž by bylo dostatečně zřejmé,
v jakém rozsahu přechází daňová povinnost na její právní nástupce, určí právní nástupnictví
ohledně daňových povinností správce daně; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má
odkladný účinek. Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na
jiného právního nástupce v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením.
(2) Právním nástupcem se pro účely správy daní rozumí v případě
a) pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby tato
zahraniční osoba,
b) stálé provozovny zahraniční osoby tato zahraniční osoba,
c) plátcovy pokladny plátce daně, který ji zřídil,
d) zrušení právnické osoby bez likvidace a současné neexistence jiného právního
nástupce zřizovatel nebo zakladatel právnické osoby.
(3) V případě zániku organizační složky podniku zahraniční osoby plní její povinnosti při
správě daní tato zahraniční osoba a v případě zániku plátcovy pokladny plní její povinnosti při
správě daní plátce daně, který ji zřídil.
(4) Při zániku právnické osoby bez likvidace, včetně zániku právnické osoby při přeměně
obchodní společnosti, je právní nástupce této právnické osoby povinen podat řádné daňové
tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení o její daňové povinnosti, a to za část zdaňovacího
období ke dni zániku, za kterou dosud nebylo podáno, nejpozději do konce následujícího
měsíce po jejím zániku; není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel nebo
zakladatel. Daňová povinnost zaniklé právnické osoby přechází na právního nástupce nebo
zřizovatele nebo zakladatele. Obdobně postupují subjekty se sídlem nebo bydlištěm
v zahraničí při zrušení stálé provozovny na území České republiky.
(5) V případě zániku právnické osoby s likvidací trvá povinnost podávat řádné daňové
tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby. Právnická osoba je
povinna podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení ke dni předcházejícímu
vstupu právnické osoby do likvidace do 1 měsíce ode dne vstupu do likvidace za uplynulou
část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno. Ke dni zpracování návrhu na
rozdělení likvidačního zůstatku je právnická osoba povinna zpracovat řádné daňové tvrzení
nebo dodatečné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za které dosud nebylo
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podáno, a podat jej nejpozději do 15 dnů ode dne zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze
prodloužit. Vznikne-li po podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového
tvrzení do dne skončení likvidace, popřípadě do dne zániku právnické osoby, této právnické
osobě další daňová povinnost, považuje se tato povinnost za daňovou povinnost vzniklou do
dne zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a právnická osoba je povinna podat
dodatečné daňové tvrzení.
(6) Dojde-li k převodu poslední části privatizovaného majetku státního podniku na
orgán, jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit, je státní podnik povinen
podat řádné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo
podáno, do konce následujícího měsíce ode dne, kdy k tomuto převodu došlo; tuto lhůtu nelze
prodloužit.
(7) Daňovou povinnost, která přešla na právního nástupce, spravuje dosud příslušný
správce daně.
§ 240a
Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace
Dojde-li ke zrušení právnické osoby bez likvidace, je právní nástupce této právnické
osoby povinen podat řádné daňové tvrzení týkající se její daňové povinnosti do 30 dnů
ode dne jejího zániku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem
jejího zániku.
§ 240b
Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením
(1) Dojde-li k přeměně právnické osoby rozdělením, aniž by bylo dostatečně zřejmé,
v jakém rozsahu přechází daňová povinnost na její právní nástupce, určí právní
nástupnictví ohledně daňových povinností správce daně; včas podané odvolání proti
tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.
(2) Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na
jiného právního nástupce v souvislosti s přeměnou právnické osoby rozdělením.
(3) Daňovou povinnost, která přešla na právního nástupce při přeměně právnické
osoby rozdělením, spravuje dosud příslušný správce daně.
§ 240c
Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací
(1) Dojde-li ke zrušení právnické osoby s likvidací, trvá povinnost podávat řádné
daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby.
(2) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího
vstupu do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího
vstupu do likvidace.
(3) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne
zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období,
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která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit.
(4) Vznikne-li po dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické
osobě daňová povinnost, považuje se tato povinnost za daňovou povinnost vzniklou do
dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku a právnická osoba je povinna
podat dodatečné daňové tvrzení.
§ 240d
Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku
Dojde-li k převodu poslední části privatizovaného majetku státního podniku na
orgán, jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit, je státní podnik
povinen podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne tohoto převodu, a to za část
zdaňovacího období, která uplynula přede dnem převodu; tuto lhůtu nelze prodloužit.
§ 241
Zákaz přenosu daňové povinnosti
Dohoda, podle níž daňovou povinnost ponese místo daňového subjektu zcela nebo
částečně jiná osoba, není vůči správci daně účinná; to neplatí, pokud jiná osoba plní
povinnost, která této osobě vznikla v důsledku zajištění daně podle zákona.
Vztah k insolvenčnímu řízení
Díl 2
Vztah k insolvenčnímu řízení
§ 242
Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka
(1) Daňové pohledávky, které vznikají v důsledku daňových povinností, které vznikly
v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do ukončení insolvenčního řízení, jsou
pohledávky za majetkovou podstatou.
(2) Pro potřeby insolvenčního řízení je za majetek daňového subjektu považován
vratitelný přeplatek s tím, že přeplatek vzniklý na základě daňových povinností, které vznikly
nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na
úhradu splatných daňových pohledávek, které nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou,
nejpozději do jejich přezkoumání při přezkumném jednání.
(3) Přeplatek vzniklý na základě daňových povinností, které vznikly v době ode dne
účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na úhradu splatných pohledávek za
majetkovou podstatou.
§ 243
Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení
(1) Po zahájení insolvenčního řízení lze daňové řízení zahájit a v celém daňovém řízení
pokračovat, s výjimkou daňové exekuce, kterou lze nařídit, avšak nelze ji provést, pokud
insolvenční zákon nestanoví jinak.
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(2) Ukončením přezkumného jednání27) se nalézací řízení týkající se pohledávek, které
nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou, zastavuje a dosud nepravomocné rozhodnutí
nabývá právní moci.
(3) Ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku nevzniká k daňové pohledávce, která není
pohledávkou za majetkovou podstatou, úrok z prodlení.
(4) Výsledek popření daňové pohledávky v rámci incidenčního sporu zohlední správce
daně v evidenci daní.
§ 244
Daňové tvrzení při insolvenčním řízení
(1) Při insolvenčním řízení je daňový subjekt povinen podat nejpozději do 30 dnů ode
dne účinnosti rozhodnutí o úpadku řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období, která
uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo
podáno; tuto lhůtu nelze prodloužit. Zjistí-li insolvenční správce, který prohlášením konkursu
získal oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, nedostatečnost podkladů, pro kterou nelze
zajistit splnění této povinnosti a povinnosti dle § 245, povinnost zaniká; insolvenční správce
tuto skutečnost sdělí správci daně ve stejné lhůtě a poskytne mu nezbytnou součinnost ke
stanovení daně podle pomůcek.
(2) Lhůty, ve kterých je daňový subjekt povinen podat řádné daňové tvrzení nebo
dodatečné daňové tvrzení v průběhu insolvenčního řízení, zůstávají zachovány.
(3) Ke dni předložení konečné zprávy, ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, ke dni
zrušení konkursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku je daňový subjekt povinen
zpracovat řádné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo
dosud podáno, a tvrzenou daň zahrnout do příslušného dokumentu.
(4) Dojde-li po účinnosti rozhodnutí o úpadku k přechodu oprávnění nakládat
s majetkovou podstatou z insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně, je ten, kdo
dosud byl oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, povinen ke dni přechodu zpracovat
řádné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno.
(5)(4) Řádné daňové tvrzení zpracované podle odstavců 3 a 4 odstavce 3 je daňový
subjekt povinen podat do 15 dnů ode dne, ke kterému mělo dojít k jeho zpracování.
(6)(5) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení ve lhůtě podle odstavce 1, správce daně
může daň stanovit podle pomůcek, bez nutnosti vydávat nejprve výzvu podle § 145 odst. 1.
§ 245
Sjednocení lhůt
Ve stejných lhůtách, které jsou stanoveny v § 239 odst. 3, § 240 odst. 4 až 6 a § 244 odst.
1 a 5 § 239b odst. 4 a 5, § 239c, § 240a, § 240c odst. 2 a 3, § 240d a § 244 odst. 1 a 4,
vzniká povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, které nebylo
dosud podáno za předcházející zdaňovací období, v případě, kdy původní lhůta pro jeho
podání dosud neuplynula. Obdobně se postupuje v případě řádného daňového tvrzení nebo
dodatečného daňového tvrzení u daní vyměřovaných na zdaňovací období, jakož i u daní
jednorázových, pokud nebylo dosud podáno.
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§ 250
Pokuta za opožděné tvrzení daně
(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo
dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a
toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši
a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené
daně,
b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5
% stanoveného daňového odpočtu, nebo
c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 %
stanovené daňové ztráty.
(2) Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné
hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené
lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % z celkové částky daně,
kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za každý následující den prodlení,
nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování
uvést.
(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného
daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu
nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku
menší než 200 Kč.
(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové
tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat
tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní
hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.
(5) Maximální výše částky vypočtené podle odstavce 1 nebo 2 nesmí být vyšší než 300
000 Kč.
(6) O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji
předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního
výměru.
(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud
a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů
od marného uplynutí lhůty pro jeho podání,
b) jde o první opožděné podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového
tvrzení u daného správce daně v kalendářním roce a
c) nemá v době vydání platebního výměru, kterým se pokuta ukládá, u žádného věcně
příslušného správce daně evidován nedoplatek.
§ 253
(1) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit,
nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací
období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.
(2) Úrok z prodlení nevzniká u nedoplatku vzniklého zůstaviteli, a to ode dne jeho úmrtí
do konce běhu lhůty pro podání řádného daňového tvrzení jeho dědicem.
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(2) Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti nevzniká úrok z
prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele.
(3) U nedoplatků na příslušenství daně a na peněžitém plnění placeném v rámci dělené
správy úrok z prodlení nevzniká.
_______________
3)

Například § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
§ 8 trestního řádu.
8)
§ 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
16)
Například § 56 odst. 5 obchodního zákoníku, § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 322/1993 Sb.
17)
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.
23)
§ 336a odst. 2 občanského soudního řádu.
24)
§ 175b občanského soudního řádu.
25)
§ 462 občanského zákoníku
26)
§ 11 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27)
§ 190 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
7)

Stránka 340 z 518

K části třinácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých
finančních pohledávek, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 11
Poskytování informací týkajících se vymáhání
(1) Tuzemský kontaktní orgán může dožádat kontaktní orgán jiného státu o poskytnutí
informací vztahujících se k finanční pohledávce a jejímu vymáhání nebo zajištění.
(2) Na žádost kontaktního orgánu jiného státu zajistí tuzemský kontaktní orgán
poskytnutí potřebných informací vztahujících se k finanční pohledávce a jejímu vymáhání
nebo zajištění; za tím účelem zajistí provedení úkonů nezbytných k jejich získání.
(3) Nelze poskytnout informace,
a) které není možné získat v případě vymáhání obdobné pohledávky v České republice,
b) jejichž sdělení by mohlo ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost České republiky.
(4) Tuzemský kontaktní orgán nemusí poskytnout informace, které by porušily ochranu
obchodního tajemství nebo zákonem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.
(5) Tuzemský kontaktní orgán vždy poskytne požadované informace
a) získané od banky, zahraniční banky působící na území České republiky prostřednictvím
své pobočky včetně zahraniční banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo jiné
platební nebo finanční instituce,
b) získané od osoby jednající jménem nebo na účet osoby, které se poskytnutí informací
týká,
c) týkající se vlastnických podílů.
(6) O důvodech, které brání poskytnutí dožádaných informací, tuzemský kontaktní
orgán bezodkladně vyrozumí dožadující kontaktní orgán.
§ 13
Spolupráce úředních osob
(1) Tuzemský kontaktní orgán může požádat kontaktní orgán jiného státu, aby v souladu
s podmínkami dohodnutými s tímto kontaktním orgánem jiného státu úřední osoba pověřená
tuzemským kontaktním orgánem mohla za účelem podpory provádění mezinárodní pomoci
podle tohoto zákona
a)
b)
c)
d)

být přítomna při úkonech orgánu veřejné moci jiného státu,
napomáhat úředním osobám v rámci soudního řízení v jiném státu,
klást otázky svědkům, nebo
nahlížet do spisů orgánu veřejné moci jiného státu.

(2) Na základě žádosti kontaktního orgánu jiného státu dohodne tuzemský kontaktní
orgán podmínky, za nichž lze umožnit pověřené úřední osobě jiného státu spolupráci s
tuzemským správcem daně v rozsahu podle odstavce 1. V tomto rozsahu má pověřená úřední
osoba postavení úřední osoby tuzemského správce daně.
(3) Pověřená úřední osoba se prokazuje pověřením kontaktního orgánu, který o
spolupráci úřední osoby jiného státu požádal.
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(4) Pověření obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení úřední osoby,
b) služební nebo jiné srovnatelné označení úřední osoby,
c) organizační útvar orgánu veřejné moci, ve kterém je úřední osoba zařazena, popřípadě
její jiné pracovní zařazení,
d) rozsah pověření vymezený podle odstavce 1,
e) identifikaci kontaktního orgánu, který pověření vydal.
§ 14
Doručování dokumentu do jiného státu
(1) Je-li to potřebné k efektivnímu a hospodárnému doručení, může tuzemský kontaktní
orgán dožádat kontaktní orgán jiného státu o doručení dokumentu vztahujícího se k finanční
pohledávce a jejímu vymáhání nebo zajištění adresátovi.
(2) Součástí doručovaného dokumentu je jednotný doklad pro doručení vyhotovený na
standardním formuláři, který obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště, obchodní firmu nebo název a sídlo adresáta
a další údaje potřebné k jeho identifikaci,
b) účel doručení dokumentu,
c) lhůtu, ve které má být doručení provedeno,
d) druh a předmět dokumentu, který má být doručen,
e) druh a výši finanční pohledávky, ke které se žádost vztahuje,
f) název, adresu a popřípadě další kontaktní údaje týkající se orgánu veřejné moci,
1. který je odpovědný za doručovaný dokument,
2. u kterého lze získat další informace týkající se doručovaného dokumentu nebo
možnosti napadení finanční pohledávky, pokud jde o jiný orgán než orgán uvedený v
bodě 1,
g) další náležitosti jednotného dokladu pro doručení.
§ 20
Titul pro vymáhání finanční pohledávky
(1) Součástí žádosti o vymáhání finanční pohledávky je jednotný doklad o její
vymahatelnosti v dožádaném státu.
(2) Jednotný doklad o vymahatelnosti finanční pohledávky je ode dne obdržení žádosti o
vymáhání finanční pohledávky jediným titulem pro vymáhání finanční pohledávky v České
republice.
(3) Jednotný doklad o vymahatelnosti finanční pohledávky vyhotovený na standardním
formuláři obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště, obchodní firmu nebo název a sídlo dlužníka
a další údaje potřebné k jeho identifikaci,
b) druh a výši finanční pohledávky,
c) složky finanční pohledávky, jako jsou například jistina nebo úrok,
d) zdaňovací nebo jiné období, jehož se finanční pohledávka týká,
e) určení původního titulu pro vymáhání finanční pohledávky v dožadujícím státu,
f) název, adresu a popřípadě další kontaktní údaje orgánu veřejné moci,
1. do jehož působnosti spadá stanovení předmětné finanční pohledávky,
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2.

u kterého lze získat další informace týkající se finanční pohledávky nebo možnosti
jejího napadení, pokud jde o jiný orgán než orgán uvedený v bodě 1,
g) časové údaje důležité pro vymáhání finanční pohledávky,
h)

další náležitosti jednotného dokladu o vymahatelnosti finanční pohledávky.
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K části čtrnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. …/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu
2014
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s
příslušnými orgány jiných států, a to
a) v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1) ve
vztahu k jinému členskému státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), nebo
b) na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní, která je součástí právního řádu České
republiky (dále jen „mezinárodní smlouva“), ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž
byla mezinárodní smlouva uzavřena (dále jen „smluvní stát“).
(2) Mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „mezinárodní spolupráce“) se
poskytuje nebo přijímá ve formě
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výměny informací na žádost,
automatické výměny informací,
výměny informací z vlastního podnětu,
doručování písemností,
účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo
provádění souběžných daňových kontrol.

(3) Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce
daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní.
(4) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
a) daň z příjmů fyzických osob,
b) daň z příjmů právnických osob,
c) daň z nemovitostí nemovitých věcí,
d) daň dědická,
e) daň darovací,
f) d) daň z převodu nemovitostí nabytí nemovitých věcí,
g) e) silniční daň,
h) f) místní poplatek,
i) g) peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění podle písmen a) až h) f)
uložené jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo
j) h) peněžité plnění stanovené mezinárodní smlouvou.
(5) Podle tohoto zákona se nepostupuje při
a) vzájemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech,
b) mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo
c) zdaňování příjmu úrokového charakteru, pokud je postup upraven jiným právním
předpisem.
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§ 18
Účast při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně
(1) Kontaktní místo může dožádat kontaktní místo jiného státu, aby v souladu s
podmínkami stanovenými jejich vzájemnou dohodou mohl správce daně za účelem provádění
mezinárodní spolupráce
a)
b)
c)
d)

být přítomen při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech orgánu jiného státu,
klást otázky osobám zúčastněným na správě daní v jiném státě,
nahlížet do spisů orgánu jiného státu, nebo
pořizovat kopie písemností, k nimž má orgán jiného státu přístup.

(2) Na základě žádosti kontaktního místa jiného státu dohodne kontaktní místo
podmínky, za nichž lze umožnit příslušnému orgánu jiného státu spolupráci v rozsahu
obdobném jako v odstavci 1. V tomto rozsahu má úřední osoba orgánu jiného státu postavení
úřední osoby správce daně.
(3) Úřední osoba podle odstavců 1 nebo 2 se prokazuje pověřením, které obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení úřední osoby,
b) služební nebo jiné obdobné označení úřední osoby,
c) organizační útvar orgánu, ve kterém je úřední osoba zařazena, popřípadě její jiné
pracovní zařazení,
d) rozsah pověření a
e) identifikaci správce daně nebo orgánu jiného státu, který pověření vydal.
§ 20
Doručování
(1) Kontaktní místo může dožádat kontaktní místo jiného státu o doručení rozhodnutí
nebo jiné písemnosti týkající se daní. Toto doručení se považuje za doručení podle daňového
řádu.
(2) V žádosti podle odstavce 1 uvede kontaktní místo předmět rozhodnutí nebo jiné
písemnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a místo pobytu, obchodní firmu nebo název a
sídlo adresáta, další informace potřebné k jeho identifikaci a případné další údaje potřebné k
účinnosti doručení.
(3) Na žádost kontaktního místa jiného státu o doručení rozhodnutí nebo jiné písemnosti
týkající se daní zajistí kontaktní místo jejich doručení. Rozhodnutí nebo jiné písemnosti
týkající se daní nejsou neplatné nebo jejich doručení adresátovi není neúčinné pouze z toho
důvodu, že mu byly doručeny v jazyce, kterému nerozumí.
(4) Kontaktní místo bezodkladně informuje dožadující kontaktní místo jiného státu o
veškerých skutečnostech souvisejících s doručením, zejména o dni doručení písemnosti.
(5) O doručení nelze dožádat, pokud nebyly vyčerpány možnosti doručení podle
vnitrostátních předpisů s výjimkou případů, kdy by takové doručení způsobilo nepřiměřené
obtíže.
(6) Orgánu veřejné moci nepřísluší posouzení zákonnosti nebo správnosti
a) doručení učiněného kontaktním místem jiného státu, nebo
b) písemnosti doručované na základě žádosti kontaktního místa jiného státu.
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§ 21
(1) Kontaktní místo může odmítnout poskytnutí mezinárodní spolupráce, která by
porušila ochranu obchodního tajemství nebo zákonem uloženou nebo zákonem uznanou
povinnost mlčenlivosti, anebo pokud by poskytnutí informací mohlo ohrozit veřejný pořádek
nebo bezpečnost České republiky.
(2) Důvodem k odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce podle odstavce 1 nemůže
být pouze skutečnost, že požadované informace
a) má výhradně k dispozici banka, včetně zahraniční banky, nebo jiná finanční instituce,
b) má výhradně k dispozici osoba jednající jménem nebo na účet osoby, které se poskytnutí
informací týká, nebo
c) se týkají vlastnických podílů.
§ 25
Standardní formuláře a jejich elektronická forma
(1) Pro účely komunikace s jiným členským státem při provádění mezinárodní spolupráce
se použije standardní formulář, jehož náležitosti jsou stanoveny přímo použitelným předpisem
Evropské unie; k formuláři mohou být připojeny i jiné písemnosti.
(2) Kontaktní místo uvede ve standardním formuláři alespoň
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo pobytu, obchodní firmu nebo název a sídlo,
eventuálně další údaje potřebné k identifikaci daňového subjektu a
b) účel, k němuž jsou informace požadovány.
(3) Pokud je kontaktnímu místu známa osoba, u níž předpokládá, že má požadované
informace k dispozici, uvede ve standardním formuláři její jméno, popřípadě jména, příjmení
a místo pobytu, obchodní firmu nebo název a sídlo. Kontaktní místo může uvést další údaje,
které mohou usnadnit kontaktnímu místu jiného státu získání požadovaných informací.
(4) Pro účely automatické výměny informací se použije datový formát stanovený
Evropskou komisí.
(5) Kontaktní místo pro účely komunikace ve vztahu ke smluvním státům zpravidla
použije standardní formulář podle odstavce 1 a v žádosti o mezinárodní spolupráci uvede
alespoň náležitosti podle odstavce 2.
(6) Pro účely automatické výměny informací se smluvními státy se použije datový formát
podle odstavce 4; pokud to není možné, použije se na základě vzájemné dohody mezi orgány
smluvních států doporučený formát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.
_______________________
1) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice
77/799/EHS.
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K části patnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 11
Specializovaný finanční úřad
(1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena
příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.
(2) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000
000 Kč,
b) banka, pobočka zahraniční banky,
b) banka, včetně zahraniční banky,
c) spořitelní a úvěrní družstvo,
d) pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna,
pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
e) investiční společnost včetně všech jí obhospodařovaných podílových fondů,
f) investiční fond,
g) penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného
fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,
h) osoba provozující loterii nebo jinou podobnou hru, a to pro účely výkonu dozoru nad
loteriemi a jinými podobnými hrami,
i) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,
1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až g),
2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní
příslušnosti podle odstavce 6, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této
skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7,
j) příslušník
1. Policie České republiky,
2. Hasičského záchranného sboru České republiky,
3. Generální inspekce bezpečnostních sborů,
4. zpravodajské služby České republiky,
k) voják z povolání a voják, který je po dobu činné služby hmotně zabezpečen jako voják z
povolání,
l) osoba, která je ve vztahu k vybraným subjektům podle písmen j) a k) v postavení plátce
daně, a to pouze v mezích tohoto postavení.
(3) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních
předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se
rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem.
(4) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se
obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti,
a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu.
(5) Skutečnost, že se subjekt stane, nebo přestane být vybraným subjektem, se považuje
za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu.
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(6) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu podmínek
pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého
zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve
kterém bylo tohoto obratu dosaženo.
(7) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu
podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého
zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve
kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že
před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím
období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen obrat
uvedený v odstavci 2 písm. a).
(8) Specializovaný finanční úřad nevykonává správu daně z nemovitostí, daně dědické,
daně darovací a daně z převodu nemovitostí nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých
věcí.
(9) Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finanční úřad vykonává určitou působnost
jako jediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než
vybrané subjekty.
§ 14
Právní úkony jednání v orgánech finanční správy
(1) Právní úkony Právně jedná jménem státu ve všech věcech je v orgánech finanční
správy oprávněn činit pouze generální ředitel nebo jeho zástupce.
(2) V případech stanovených vnitřním předpisem finanční správy nebo na základě
písemného pověření generálního ředitele může činit právní úkony právně jednat jménem
státu i jiný zaměstnanec.
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K části šestnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 11a
Zvláštní ustanovení o poskytování informací
Pověřený celní orgán určený generálním ředitelem může pro účely trestního řízení
nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při
správě daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti trestné
činnosti v případech, kdy jsou celní orgány orgány činnými v trestním řízení. Poskytnutí
informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle
daňového řádu.
§ 16
Právní úkony jednání v orgánech celní správy
(1) Právní úkony Právně jedná jménem státu ve všech věcech je v orgánech celní
správy oprávněn činit pouze generální ředitel nebo jeho zástupce.
(2) V případech stanovených vnitřním předpisem celní správy nebo na základě
písemného pověření generálního ředitele může činit právní úkony právně jednat jménem
státu i jiný celník nebo občanský zaměstnanec.
§ 29
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí zejména prokázání jména, popřípadě jmen,
příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa
pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob
zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.
(2) Celník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti osoby, pokud
a) je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu v souvislosti s porušením
právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy,
b) odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
c) je od ní požadováno vysvětlení podle § 28,
d) je předváděna podle ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu,
e) je u ní prováděn celní dohled nebo celní kontrola podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie,
f) vstupuje do prostor, místností a zařízení užívaných orgány celní správy, ministerstvem,
orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v
nichž orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku,
g) je oznamovatelem,
h) se jedná o výkon činností v oblasti placení peněžitých plnění a činností obecného správce
daně, nebo
i) je u ní prováděna kontrola orgány celní správy podle právních předpisů patřících do oboru
jejich působnosti.

(3) Celník bez zbytečného odkladu předá policii osobu, u které při zjišťování její
totožnosti vznikne důvodné podezření, že jde o osobu hledanou. Celník bez zbytečného
odkladu uvědomí policii, pokud se při zjišťování totožnosti zjistí, že se jedná o osobu
pohřešovanou.
(4) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svou totožnost nebo nemůže-li ji
prokázat ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti k prokázání své totožnosti, je
celník oprávněn tuto osobu předvést na orgán celní správy k provedení služebních úkonů za
účelem zjištění její totožnosti a objasnění věci. Po zjištění totožnosti osoby celník
předvedenou osobu propustí, nebrání-li tomu zákonné důvody.
(5) Nezjistí-li celník totožnost osoby předvedené podle odstavce 4 do 6 hodin od
předvedení, ani na základě sdělených informací ani v evidencích vedených podle jiného
právního předpisu, nebo je-li podezření, že předvedená osoba uvádí nepravdivé údaje ke své
osobě, předá ji nejbližšímu orgánu policie.
(6) O předvedení a provedených služebních úkonech sepíše celník úřední záznam.
§ 75
Informace zadávané do celního informačního systému
(1) Generální ředitelství cel zadává do celního informačního systému výlučně informace
nezbytné k plnění jeho účelu, včetně osobních údajů, a to informace o
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zboží,
dopravních prostředcích,
fyzických a právnických osobách,
způsobech provádění podvodů,
dostupnosti odborných znalostí,
zajištěném, zabraném nebo propadlém zboží,
zajištěné, zabrané nebo propadlé hotovosti.
(2) Do celního informačního systému se zadávají informace podle

a)

odstavce 1 písm. a) až f) pouze pro účely celní vyhledávací činnosti, skrytého sledování,
kontrolní činnosti a strategické nebo operativní analýzy,
b) odstavce 1 písm. g) pouze pro účely strategické nebo operativní analýzy.
(3) Součástí informací zadaných do celního informačního systému pro účely podle
odstavce 2 mohou být osobní údaje pouze v případě, že existují skutečné poznatky, zejména
na základě předchozí protiprávní činnosti, že se daná osoba dopustila, dopouští nebo hrozí, že
se bude dopouštět závažného porušení právních předpisů. Součástí informací zadaných do
celního informačního systému však nesmějí být osobní údaje vypovídající o rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, náboženském nebo filosofickém přesvědčení,
členství v odborových organizacích, zdravotním stavu nebo sexuálním životě subjektu údajů.
(4) Součástí informací podle odstavce 1 písm. d) nesmějí být osobní údaje.
(5) Součástí informací podle odstavce 1 písm. a) až c) mohou být osobní údaje pouze v
rozsahu
a) příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, jméno, popřípadě jména a pseudonym nebo
přezdívka,
a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
Stránka 350 z 518

d) pohlaví,
e) číslo, místo a datum vydání dokladu totožnosti, kterým se rozumí cestovní pas, občanský
průkaz nebo řidičský průkaz,
f) adresa místa pobytu,
g) zvláštní objektivní a trvalá tělesná znamení,
h) důvod pro zadání informací,
i) navrhovaná opatření,
j) výstražné kódy upozorňující na předchozí zkušenosti týkající se ozbrojení, násilí nebo
útěku,
k) registrační značka dopravního prostředku.
(6) Součástí informací podle odstavce 1 písm. e) mohou být osobní údaje pouze v
rozsahu příjmení a jméno, popřípadě jména odborníků.
(7) Součástí informací podle odstavce 1 písm. f) a g) mohou být osobní údaje pouze v
rozsahu
a) příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, jméno, popřípadě jména a pseudonym nebo
přezdívka,
a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) pohlaví,
e) adresa místa pobytu.
§ 77
Informace zadávané do identifikační databáze celních spisů
(1) Generální ředitelství cel zadává do identifikační databáze celních spisů výlučně
informace z vyšetřovacích spisů, nezbytné k plnění jejího účelu, včetně osobních údajů, a to
a)

informace o fyzických a právnických osobách, o kterých je nebo byl příslušným orgánem
veden vyšetřovací spis a
1. které jsou podezřelé ze závažného porušení právních předpisů nebo z účasti na tomto
jednání,
2. u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů podle bodu 1, nebo
3. jimž byl za porušení právních předpisů podle bodu 1 soudem uložen trest nebo
příslušným správním orgánem uložena sankce,
b) informace o oblasti, které se vyšetřovací spis týká,
c) název, státní příslušnost a kontaktní spojení na orgán členského státu příslušného k
celnímu šetření,
d) spisovou značku celního spisu.
(2) Informace podle odstavce 1 se do datového záznamu zadávají pro každou osobu
zvlášť. Vytváření vzájemných odkazů mezi těmito datovými záznamy je zakázáno.

(3) Součástí informací podle odstavce 1 písm. a), jde-li o informace o fyzické osobě,
mohou být osobní údaje pouze v rozsahu
a) příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, jméno, popřípadě jména a pseudonym nebo
přezdívka,
a) jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
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d) pohlaví.
(4) Součástí informací podle odstavce 1 písm. a), jde-li o informace o právnické osobě,
může být pouze
a) obchodní firma nebo název, popřípadě i jiné označení používané při její činnosti,
b) adresa sídla,
c) daňové identifikační číslo.
(5) Generální ředitelství cel do identifikační databáze celních spisů informace podle
odstavce 1 nezadá, pokud by
a)

tím byl narušen veřejný pořádek nebo byly poškozeny jiné důležité zájmy, zejména
bezprostředně a závažně ohrožena bezpečnost České republiky, jiného členského státu
nebo třetího státu, nebo ohrožen jejich jiný důležitý veřejný zájem, nebo
b) tyto informace mohly vážně poškodit práva fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnit
probíhající vyšetřování.
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K části sedmnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I.
31. V § 15 odst. 7 se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“, za slova „období,“ se vkládají slova
„pouze pokud se jedná o poplatníka, který je rezidentem členského státu Evropské unie,
Norska nebo Islandu a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Výši příjmů ze zdrojů v
zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném
Ministerstvem financí.“.
34. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.
82. V § 25 odst. 1 písm. f) se slova „ , přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní
pojištění,21)“ zrušují.
83. V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“ zrušují
a slovo „všeobecné“ se nahrazuje slovem „veřejné“.
97. Za § 35ba se vkládá nový § 35bb, který včetně nadpisu zní:
„§ 35bb
Zaměstnanecké zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na zaměstnanecké zvýhodnění ve
výši 3 000 Kč ročně, a to ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, za který mu
plynou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky nejméně ve výši odpovídající minimální
mzdě podle § 35c odst. 4, s výjimkou příjmů,
t) které nejsou předmětem daně,
u) které jsou osvobozeny,
v) z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nevyužije-li poplatník postup
uvedený v § 36 odst. 7 nebo 8,
w) které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.
(2) Nárok na zaměstnanecké zvýhodnění může poplatník uplatnit po uplynutí příslušného
zdaňovacího období.
(3) Poplatník o zaměstnanecké zvýhodnění sníží daň sníženou o slevy na dani pro
poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Zaměstnanecké zvýhodnění může poplatník uplatnit
formou zaměstnanecké slevy na dani (dále jen „zaměstnanecká sleva“), zaměstnaneckého
bonusu nebo zaměstnanecké slevy a zaměstnaneckého bonusu.
(4) Zaměstnaneckou slevu může poplatník uplatnit až do výše daně snížené o slevy na
dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob.
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(5) Je-li nárok poplatníka na zaměstnanecké zvýhodnění vyšší než daň snížená o slevy na
dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, je vzniklý rozdíl zaměstnaneckým
bonusem.
(6) Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání podle § 38g nebo který se tak
rozhodl učinit, uplatní zaměstnanecký bonus v daňovém přiznání a požádá správce daně o
jeho vyplacení. Při výplatě zaměstnaneckého bonusu postupuje správce daně obdobně jako při
vrácení přeplatku. Poplatníkovi, který požádá o roční zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění, vyplatí zaměstnanecký bonus plátce daně podle § 38ch odst. 5 nebo § 35d odst. 6
až 8.“.
148. V § 38k odst. 5 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmena h) a i) se
zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2014 a zdaňovací období, které započalo v roce
2014, platí dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon dále jinak.
2. U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Na příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. zf) bodech 1 až 3 a 7 až 9 § 4a odst. 1 písm. a)
až c) a g) až i) a v § 19a odst. 1 písm. a) až c) a g) až i) zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plynoucí ze zisku vytvořeného
nebo na základě zisku, který byl zdrojem zvýšení základního kapitálu, přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Na příjmy plynoucí po dni nabytí účinnosti tohoto zákona z úroků z přeplatků
zaviněných orgánem sociálního zabezpečení nebo z penále z přeplatků pojistného,
které příslušná zdravotní pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí
o přeplatku pojistného, se použije ustanovení § 4 odst. 1 písm. y) nebo § 19 odst. 1
písm. n) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
5. Ustanovení § 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije též pro příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
zahrnované do základu daně podle § 5 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. zúčtované
plátcem daně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a vyplacené poplatníkovi po
31. lednu 2015 po 31. lednu kalendářního roku nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Na hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka přede dnem nabytí účinnosti čl. VII
tohoto zákona a využívaný před tímto dnem k dosahování příjmů z provozování loterií
a jiných podobných her osvobozených od daně podle § 19 odst. 1 písm. g) zákona č.
586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se
ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona hledí, jako by byl před tímto dnem od
jeho zaevidování odpisován bez přerušení a odpisy byly stanovovány v maximální
výši. Ve zdaňovacím období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti čl. VII
tohoto zákona, lze jako výdaj (náklad) uplatnit pouze poměrnou část odpisu, která
odpovídá části zdaňovacího období ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
7. Na odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, plynoucí jako
příjem poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, se použije
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§ 19 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti čl. VII tohoto zákona.
8. Ustanovení § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na hmotný majetek, který je předmětem
smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku
uzavřené nejpozději do 31. prosince 2014 do dne předcházejícího dni nabytí
účinnosti tohoto zákona a který je nejpozději do tohoto dne přenechán nájemci ve
stavu způsobilém obvyklému užívání.
9. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro přirážky k pojistnému na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné
zdravotní pojištění, souvisejících s peněžními plněními za období přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
10. Pro úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných do konce roku 2007
se použije ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST OSMÁ
ZMĚNA ZÁKONA O REZERVÁCH PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ
Čl. XVI
1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2014 a zdaňovací období, které započalo v roce
2014, platí dosavadní právní předpisy, není-li uvedeno v bodě 2 jinak.
1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí
účinnosti této části a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se
použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O AUDITORECH
Čl. XCI
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován
nedoplatek,“.
2. V § 4 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).
3. V § 5 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní
správy České republiky evidován nedoplatek,“.
4. V § 5 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
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ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. XCV
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů
17, 40, 41, 43, 76, 78 a 85, čl. II bodů 6 a 7, čl. VII až X, čl. LXIII, čl. LXXVII bodu 4 a čl.
LXXVIII, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, a s výjimkou ustanovení čl. XXVII
bodů 31, 50 a 51 a čl. XXVIII, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2012, a s výjimkou
ustanovení čl. I bodů 154 a 155, pokud nejde o část šestou, čl. III bodů 10, 17, 21 až 26, 48 až
50, 54 a 55, čl. IV bodu 2 a čl. V bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.
(2) Ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29, 35 až 39, 44 až 65, 67,
68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 84, 86 až 94, 98 až 101, 103 až 114, 116 až 120, 123, 125 až
130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156, čl. II bodů 2, 3, 5, 8, 10, čl. III bodů 1, 3, 4, 6,
11, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 až 36, 38 až 47, 51 až 53, článků XV a XVI, čl. XIX bodu 10,
čl. XXV bodů 1, 4, 55, čl. XXIX bodů 1, 8 a 9, čl. XXX bodů 1 a 2, čl. XXXVII bodů 1 až
3, článku XLVI, čl. LII bodů 2 a 3, článků LVIII, LXVIII a LXIX, čl. LXXII bodu 1, čl.
LXXVII bodu 1, článku LXXX a čl. LXXXIV bodů 2 až 4 nabývají účinnosti dnem 1.
ledna 2014.
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K části osmnácté zákona
Platné znění částí zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních,
daní z příjmů, daně z nemovitostí nemovitých věcí, daně silniční, odvodu z úhrnu mezd na
veřejná pojištění a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
§3
Daňové příjmy rozpočtů krajů
(1) Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří
a) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s
výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
b) podíl na 8,29 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem
daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
d) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané
srážkou podle zvláštní sazby,
e) podíl na 8,92 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s
výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a v § 4 odst. 1 písm. h).
(2) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1
písm. b) až f) podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. a) není úhrada rozdílu mezi daní
vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo
dodatečně přiznanou ani příslušenství daně. 4a)
§4
Daňové příjmy rozpočtů obcí
(1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří
a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
b) podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem
daně podle zákona o daních z příjmů,
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d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod
písmenem c),
e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d).
f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s
výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),
g) 30 % z výnosu záloh5) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště
ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně
vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu
dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně
vybírané srážkou podle zvláštní sazby6) a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze
závislé činnosti a z funkčních požitků7) srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm
se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s
výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem
daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní
sazby.
(2) Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna,
(dále jen "ostatní obce") podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle
odstavce 1 písm. b) až f), se vypočte jako součet
a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené
výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného
koeficientem 0,03,
b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a
násobeného koeficientem 0,10,
c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků
za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,
d) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů
postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní
obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného
celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle
odstavce 1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce; toto celkové procento se vypočte
způsobem uvedeným v odstavci 4.
(3) Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů [odstavec 2 písm.
c)] jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého
výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), se stanoví pomocí zlomku, v jehož čitateli se
uvede násobek přepočítacího koeficientu pro ostatní obce uvedený v příloze č. 3 k tomuto
zákonu a celkového počtu obyvatel ostatních obcí, a ve jmenovateli součet násobků
příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a počtu
obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce.
(5) Procento, kterým se hlavní město Praha, Plzeň, Ostrava a Brno podílejí na procentní
části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) se vypočte jako součet
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a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené
výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného
koeficientem 0,03,
b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a
násobeného koeficientem 0,10,
c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků
za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,
d) poměru násobku příslušného přepočítacího koeficientu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto
zákonu a připadajícího na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu nebo Brno a počtu obyvatel
hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy nebo Brna k součtu násobků příslušných
přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel
připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce, vyjádřeného
v procentech a násobeného koeficientem 0,80.
(6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a
odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České
republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.
(7) Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2
až 5 se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k
1. lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce.
(8) Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází z
dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který
bezprostředně předchází běžnému roku.
(9) Pro účely propočtu podle odstavců 2 až 5 se počtem dětí rozumí počet dětí
účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících
povinnou školní docházku.“.
(10) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní
vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo
dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.
(11) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou vydanou na základě údajů zpracovaných
Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, vždy s účinností od 1. září běžného roku
a) celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu
daní podle odstavce 1 písm. b) až f),
b) procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého
výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f),
c) procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu daně podle odstavce 1 písm. i),
stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních
z příjmů9a), k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v České republice, a to
podle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.
§6
Převod daňových příjmů
(1) Správce daně převádí daňový příjem určený příjemci nejméně jedenkrát měsíčně, je-li
částka určená k převodu vyšší než 500 Kč. Částka určená k převodu se při převodu
zaokrouhluje na celé koruny dolů.
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(2) Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku převede správce
daně příjemci, i když tato částka nepřesahuje 500 Kč, tak, aby bylo možno využít i nejzazšího
termínu k provádění platebního styku stanoveného bankou, která vede účty správce daně, a
tato částka byla připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce. Částku určenou k
převodu v posledním měsíci rozpočtového roku, která již nemohla být z časových důvodů
připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce, převede správce daně na účet příjemce
neprodleně po skončení rozpočtového roku jako operaci následujícího rozpočtového roku.
(3) Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu a u
kterých příjemcům nevzniká nárok ve formě podílu na celostátním hrubém výnosu daně,
převede výnos těchto daní podle tohoto zákona jejich příjemcům nejpozději do 1 měsíce ode
dne, kdy tyto prostředky byly zaevidovány na osobním účtu daňového subjektu na jeho
splatnou daňovou povinnost.
(4) V období od počátku rozpočtového roku do nabytí účinnosti vyhlášky podle § 4
odst. 11 pro tento rozpočtový rok se při převodu použijí procenta stanovená platnou
vyhláškou. Celkové částky převedené příjemcům v uvedeném období se zúčtují s
následujícími převody daňových příjmů.
(5) Podle odstavců 1 a 2 postupuje správce daně obdobně u převádění daňových příjmů
neuvedených v § 1, které jsou určeny příjemcům podle zvláštních zákonů.
(6) Daňové příjmy vybrané poslední pracovní den rozpočtového roku, které již nelze z
časových důvodů v tomto roce převést na účty oprávněným příjemcům, budou z účtů státního
rozpočtu před uzavřením výsledků hospodaření státního rozpočtu Českou národní bankou
vyčleněny a po roztřídění do příslušných druhů daní převedeny na účty oprávněných příjemců
do 10 pracovních dnů následujícího rozpočtového roku.
_______________
4a)

§ 58 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 36 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9a)
Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
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K části devatenácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením navrhovaných změn a
doplnění k 1. lednu 2014
§1
Obecná ustanovení
(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah a způsob vedení
účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro
potřeby státu.
(2) Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního
řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny
vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost
podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani
z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí
obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející
kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní
subjektivity podle zvláštního právního předpisu,1b) pokud alespoň jeden z účastníků
tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve
společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou
uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l),
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,
i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,
j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové
spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti
a investiční fondy, nebo
l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo
které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.
(dále jen "účetní jednotky"). Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční
fyzické osoby. Tento zákon se vztahuje také na osoby odpovědné za vedení účetnictví
podle § 4a.
(3) Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu.
Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke
shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a účetních jednotek,
o kterých tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis, v centrálním systému účetních
informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními
jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní
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samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti,
příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.
(4) Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů za
Českou republiku, provádí Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které též spravuje
centrální systém účetních informací státu, zajišťuje jeho využívání v rámci monitorovacích,
zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy podle zvláštního zákona37) a
zajišťuje metodickou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních
záznamů pro potřeby státu.
§2
Předmět účetnictví
Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a
jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.
§3
(1) Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem
účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní
období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž
zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených
skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech
a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.
(2) Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále
stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským
rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného
měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může
být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců. Účetní období při vzniku účetní
jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku nebo při zániku účetní jednotky
v období tří měsíců po skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku může být
o příslušnou dobu delší než uvedených dvanáct měsíců.
(3) V případech přeměn společností nebo družstev obchodních korporací podle
zvláštního právního předpisu (dále jen „přeměna společnosti obchodní korporace“), s
výjimkou změny právní formy a přeshraničního přemístění sídla, účetní období začíná
rozhodným dnem a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl proveden zápis
uvedených skutečností do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickou účetní jednotku, o
účetní jednotku rozdělovanou odštěpením nebo o přejímajícího společníka v případě převodu
jmění na společníka. U zúčastněných účetních jednotek končí účetní období dnem
předcházejícím rozhodnému dni podle zvláštního právního předpisu.
(4) Účetní období může být delší než 12 měsíců též
a) při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku,
b) při zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení kalendářního roku nebo
hospodářského roku,
c) stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců
před počátkem běžného účetního období,
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d) stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců
po konci běžného účetního období a neodporuje-li takovéto prodloužení smyslu
rozvahového dne běžného účetního období,
e) připadne-li rozhodný den u nástupnické účetní jednotky, u účetní jednotky rozdělované
odštěpením nebo u přejímajícího společníka v případě převodu jmění na společníka do
období 3 měsíců před skončením kalendářního nebo hospodářského roku a dojde-li v
tomto období zároveň k zápisu přeměny společnosti obchodní korporace do obchodního
rejstříku.
(5) Účetní jednotky, které nejsou organizační složkou státu, územním samosprávným
celkem nebo účetní jednotkou vzniklou nebo zřízenou zvláštním zákonem,1c) mohou uplatnit
hospodářský rok. Uplatnit hospodářský rok lze pouze po oznámení záměru změny účetního
období místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou
účetního období nebo před koncem běžného účetního období, a to podle toho, který z termínů
nastává dříve, jinak účetní období zůstává nezměněno. Takovouto změnu účetního období
může účetní jednotka v běžném účetním období provést pouze jednou. Obdobně postupují
účetní jednotky i při přechodu z hospodářského roku na kalendářní rok.
(6) Uplatnit hospodářský rok za podmínek uvedených v odstavci 5 lze též
a) účetní jednotkou do 30 dnů ode dne vzniku účetní jednotky, nebo
b) nástupnickou účetní jednotkou, účetní jednotkou rozdělovanou odštěpením nebo
přejímajícím společníkem v případě převodu jmění na společníka do 30 dnů ode dne
zápisu přeměny společnosti obchodní korporace do obchodního rejstříku.
§4
(1) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a c) , c) a i) až l) jsou povinny vést
účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku; účetní jednotky uvedené v § 1 odst.
2 písm. b) jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti
na území České republiky.
(2) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. d) jsou povinny vést účetnictví ode dne
zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku, nevznikla-li jim
povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. e), g) nebo h).
(3) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. e) jsou povinny vést účetnictví od
prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní
jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou,
nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), g) nebo h).
(4) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. f) jsou povinny vést účetnictví od
prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se rozhodly vést účetnictví,
nerozhodnou-li se vést účetnictví již ode dne zahájení podnikání nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti, až do dne ukončení uvedených činností nebo do posledního dne účetního
období, ve kterém se rozhodly vedení účetnictví ukončit, a nevznikla-li jim povinnost vést
účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), e), g) nebo h).
(5) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. g) jsou povinny vést účetnictví od
prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém
a) se staly účastníky sdružení společníky sdruženými ve společnosti, nebo
b) se některý z účastníků sdružení ze společníků sdružených ve společnosti stal účetní
jednotkou,
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c) a to až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účastníky sdružení
společníky sdruženými ve společnosti, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle
§ 1 odst. 2 písm. d), e) nebo h).
(6) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. h) jsou povinny vést účetnictví ode dne
zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak
a nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), e) nebo g).
(7) S výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h)
ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých
vedly účetnictví.
(8) Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou
účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání
účetních záznamů a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními
předpisy. Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé skupiny účetních jednotek upraví
a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy,
b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků
a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení
podrozvahových účtů,
c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření
v účetní závěrce,
d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní
závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních
samosprávných celků,
e) uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách
vlastního kapitálu,
f) směrnou účtovou osnovu,
g) účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru
majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby
a použití rezerv,
h) metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence podle zvláštního
zákona1d) na účetnictví,
i) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky,
j) metody konsolidace účetní závěrky,
k) postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,
l) vymezení vybraných účetních jednotek a stanovení, které z nich předávají do centrálního
systému účetních informací státu pouze účetní záznamy pro sestavení účetních výkazů za
Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
m) pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě
vybraných účetních jednotek,
n) požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů, včetně požadavků na jejich
průkaznost, přenos a úschovu,
o) rozsah a četnost předávání účetních záznamů vybranými účetními jednotkami do
centrálního systému účetních informací státu,
p) rozsah a způsob sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační
celky státu,
q) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv a závazků
a jiných pasiv v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu;
u vybraných účetních jednotek je součástí prováděcího předpisu závazný vzor částí účetní
závěrky,
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r) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek nákladů a výnosů a peněžních toků
v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
s) uspořádání, označování a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací
v příloze účetních závěrek vybraných účetních jednotek a v příloze v účetních výkazech za
Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
t) metody konsolidace a jejich použití při sestavování účetních výkazů za Českou republiku
a za dílčí konsolidační celky státu,
u) požadavky na organizaci a způsob provedení inventarizace u vybraných účetních jednotek,
v) metodu přeměny společnosti včetně úprav prováděných v rámci přeměn společnosti
obchodní korporace k datu zápisu do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne,
metodu sestavení zahajovací rozvahy a úpravy při přeshraniční přeměně, vkladu nebo prodeji
podniku,
w) požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek
a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.
(9) Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.
(10) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů;
přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení.
Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se
vedení účetnictví. Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví jsou účetní jednotky
povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy.
(11) Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do souhrnných účetních
záznamů; takovými účetními záznamy jsou zejména účetní doklady, účetní zápisy, účetní
knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva.
Účetní jednotky jsou povinny takové účetní záznamy vést nejméně v rozsahu stanoveném
tímto zákonem.
(12) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.
V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních společnostech,2) práv z cenných
papírů3) a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír“) a derivátů,4) cenin,
pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít
současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických
rezerv,6) pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.
(13) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v českém jazyce. Účetní doklady
mohou být vyhotoveny v cizím jazyce jen tehdy, je-li splněna podmínka srozumitelnosti podle
§ 8 odst. 5.
(14) Za informační systém podle zvláštního právního předpisu7) lze účetnictví považovat
pouze jako celek.
(15) Účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období použít účetní metody
podle odstavce 8 ve znění platném na jeho počátku.
§ 4a
(1) Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a
naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce; je-li
několik správců pověřených společnou správou, odpovídají společně a nerozdílně. Za
vedení účetnictví svěřenských fondů, které jsou investičním fondem podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a
naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají správce a
obhospodařovatel společně a nerozdílně.
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(2) Za vedení účetnictví ostatních investičních fondů bez právní osobnosti podle
zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní
závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají
administrátor a obhospodařovatel společně a nerozdílně.
(3) Za vedení účetnictví dalších účetních jednotek bez právní osobnosti, včetně
sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem,
odpovídají osoba, které je uloženo sestavit účetní závěrku a osoba, která jedná jménem
účetní jednotky, případně jiná osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, a to
společně a nerozdílně.
§9
Rozsah vedení účetnictví
(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, účetní jednotky jsou
povinny vést účetnictví v plném rozsahu.
(2) Účetní jednotky uvedené v § 19a a 23a při vedení účetnictví v plném rozsahu použijí
metody podle těchto ustanovení.
(3) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) mohou vést účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu
a) občanská sdružení, jejich organizační jednotky8), které mají právní subjektivitu osobnost,
církve a náboženské společnosti8a) nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou
evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností9) obecně
prospěšné společnosti, honební společenstva10), nadační fondy a společenství vlastníků
jednotek,10a)
b) bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva,
která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných
potřeb svých členů,10b)
c) příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto
zákona, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel,
d) ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon.
(4) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) l) mohou vést účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu ty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem,
nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.
(5) Povinnost vést účetnictví v plném rozsahu má účetní jednotka vždy, přestane-li
splňovat podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 4 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu; na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu může účetní jednotka přejít v
případě, že splňuje podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 4 pro vedení účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu. Změny rozsahu vedení účetnictví lze uskutečnit jen k prvnímu dni
účetního období následujícího po účetním období, ve kterém účetní jednotka zjistila uvedené
skutečnosti.
§ 17
Otevírání a uzavírání účetních knih
(1) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky otevírají účetní knihy
a) ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví,
b) k prvnímu dni účetního období,
c) ke dni vstupu do likvidace,
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d) ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke
dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních
předpisů,
e) ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky
rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,
f) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,
g) ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,
h) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
i) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo
j) ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy
a) ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
b) k poslednímu dni účetního období,
c) ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace,
d) ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společností nebo družstev obchodních
korporací,
e) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému
nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,
f) ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,
g) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,
h) ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
i) ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo
j) ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku
zvláštní právní předpis.
(3) Účetní jednotky zúčastněné na přeměně společnosti obchodní korporace otevírají
účetní knihy k rozhodnému dni přeměny společnosti obchodní korporace a vedou účetnictví
samostatně od rozhodného dne přeměny společnosti do dne zápisu přeměny společnosti
obchodní korporace do obchodního rejstříku. Nástupnická účetní jednotka, která nebyla
zúčastněnou účetní jednotkou, otevírá účetní knihy ke dni zápisu přeměny společnosti
obchodní korporace do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne v souladu s
metodou přeměny společnosti obchodní korporace. Ke dni zápisu přeměny společnosti
obchodní korporace do obchodního rejstříku, ke dni předcházejícímu ani ke dni
následujícímu po dni zápisu přeměny společnosti obchodní korporace do obchodního
rejstříku se účetní závěrka nesestavuje, není-li dále stanoveno jinak. Účetní závěrku
nesestavují zanikající účetní jednotky k poslednímu dni účetního období po rozhodném dni,
pokud se den zápisu přeměny společnosti obchodní korporace uskuteční až v následujícím
účetním období.
(4) V případě převodu jmění na přejímajícího společníka, který nevede účetnictví,
zúčastněná zanikající účetní jednotka uzavírá účetní knihy ke dni předcházejícímu den zápisu
přeměny společnosti obchodní korporace do obchodního rejstříku.
(5) Pokud při přeshraniční přeměně je nástupnickou společností, družstvem obchodní
korporací nebo přejímajícím společníkem zahraniční osoba a ze zúčastněné zanikající účetní
jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) vznikne účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. b),
neotevírá tato účetní jednotka ke dni zahájení své činnosti účetní knihy, ale pokračuje ve
vedení účetnictví po úpravách provedených v souladu s metodami přeměny společnosti
obchodní korporace s účinky od rozhodného dne. Pokud při přeshraniční přeměně je
nástupnickou společností, družstvem obchodní korporací nebo přejímajícím společníkem
zahraniční osoba a ze zúčastněné zanikající účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a)
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nevznikne účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. b), uzavírá zúčastněná zanikající účetní
jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) účetní knihy ke dni zániku. Toto ustanovení se nepoužije
pro přeshraniční změnu právní formy a přeshraniční přemístění sídla.
(6) Podle odstavců 3 až 5 se nepostupuje, je-li při přeměně společnosti obchodní
korporace den zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku shodný s rozhodným
dnem. Při této přeměně společnosti obchodní korporace uzavírají účetní jednotky zúčastněné
na přeměně společnosti obchodní korporace účetní knihy ke dni předcházejícímu rozhodný
den přeměny společnosti obchodní korporace. K rozhodnému dni přeměny společnosti
obchodní korporace otevírají účetní knihy pouze nástupnické účetní jednotky, účetní
jednotka rozdělovaná odštěpením nebo přejímající společník v případě převodu jmění na
společníka. V případě přeshraniční přeměny, pokud ze zúčastněné zanikající účetní jednotky
podle § 1 odst. 2 písm. a) vznikne účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. b), i tato účetní
jednotka otevírá účetní knihy k rozhodnému dni přeměny společnosti obchodní korporace.
(7) Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy
kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměny společnosti
obchodní korporace uvedených v odstavci 3. Do okamžiku schválení účetní závěrky,
nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka pouze z
důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již uzavřené účetní
knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní
závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona.
(8) Pokud právní předpisy stanoví účetní jednotce povinnost sestavit řádnou nebo
mimořádnou účetní závěrku a zároveň mezitímní účetní závěrku, mezitímní účetní závěrka se
nesestavuje.
ČÁST TŘETÍ
Účetní závěrka
§ 18
Účetní závěrka
(1) Účetní jednotky sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku.
Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji
a) rozvaha (bilance),
b) výkaz zisku a ztráty,
c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny
a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5; příloha obsahuje též informace
o nedoplatcích evidovaných v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky
a orgánů Celní správy České republiky.
Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách
vlastního kapitálu. Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a o změnách
vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní
období splní obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2.
(2) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat
a) jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; u účetních jednotek podle
§ 1 odst. 2 písm. a) až c) a i) až l) sídlo nebo u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až
h) bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno,
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c) právní formu účetní jednotky,
d) předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
e) rozvahový den (§ 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje
(§ 19 odst. 3),
f) okamžik sestavení účetní závěrky,
a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky podle
§ 1 odst. 2 písm. a) až c), nebo podpisový záznam účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d)
až h) nebo podpisový záznam osob stanovených v § 4a účetní jednotky podle § 1 odst. 2
písm. i) až l); připojením uvedeného podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za
sestavenou podle písmene f). Pokud je den zápisu přeměny společnosti obchodní korporace
do obchodního rejstříku shodný s rozhodným dnem, u zanikající účetní jednotky se
podpisovým záznamem podle věty předchozí rozumí podpisový záznam osoby, která
vykonávala funkci statutárního orgánu k rozvahovému dni, neurčí-li nejvyšší orgán účetní
jednotky jinak.
(3) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu.
Nestanoví-li tento zákon jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku
účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou
akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.
§ 20
Ověřování účetní závěrky auditorem
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou
povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky
a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní
závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily
nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:
1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona
rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3,
2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se
pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50,
zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu,12)
b) ostatní obchodní společnosti a družstva korporace, pokud ke konci rozvahového dne
účetního období, za nějž se účetní závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období
bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií
uvedených v písmenu a) bodech 1 až 3; v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a)
bodu 3 rozumí i pracovní vztah člena k družstvu,
c) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek podle
písmene b),
d) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) a l) za podmínek podle písmene b),
e) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) za podmínek podle písmene a) a
ef) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.
(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní
závěrku
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a) sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních
měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly
účinky prohlášení konkursu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,
b) sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního
plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,
c) pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů
zcela nepostačující,
d) pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
ČÁST ČTVRTÁ
Způsoby oceňování
§ 24
(1) Účetní jednotky jsou povinny oceňovat majetek a závazky způsoby podle ustanovení
tohoto zákona.
(2) Účetní jednotky oceňují majetek a závazky
a) k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25,
b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
způsoby podle § 27; rovněž toto ocenění je povinna zaznamenat v účetních knihách,
(dále jen "okamžik ocenění"). Ustanovení tohoto zákona o oceňování majetku a závazků
se použije přiměřeně i pro oceňování jiných aktiv a pasiv.
(3) Při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, pokud nelze
jednotlivé složky majetku ocenit postupem podle § 25, ocení účetní jednotka jednotlivé složky
majetku
a) při nabytí podniku či jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a to i při přeměně
společnosti obchodní korporace s výjimkou změny právní formy
1. oceněním jednotlivých složek majetku vedeného v účetnictví účetní jednotky, ze které bylo
právo k podniku převedeno nebo přešlo, nebo
2. oceněním jednotlivých složek majetku podle zvláštního právního předpisu,
b) v ostatních případech poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo reprodukční
pořizovací ceny.
(4) Při pořízení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým
určením, které slouží jednotnému účelu, popřípadě u dalších souborů stanovených
prováděcím právním předpisem, se ocení soubor jako celek.
(5) Účetní metodu oceňování majetku podle odstavců 3 a 4 upraví prováděcí právní
předpis včetně možností použití způsobu oceňování podle odstavce 3 písm. a) bodu 1
v případě přeshraniční přeměny, vkladu nebo prodeji podniku.
(6) Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou
měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění
a) podle odstavce 2 písm. a), nebo
b) podle odstavce 2 písm. b), a to pouze majetek a závazky uvedené v § 4 odst. 12.
V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít
kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.
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(7) Pro účely ocenění podle odstavce 2 písm. a) může účetní jednotka použít pro přepočet
cizí měny na českou měnu pevný kurs, kterým se rozumí kurs stanovený vnitřním předpisem
účetní jednotky na základě kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou,
používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout
účetní období. Jako kurs devizového trhu, na jehož základě se pevný kurs stanoví, použije
účetní jednotka kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni
období, pro které je pevný kurs používán. Při používání pevného kursu může účetní jednotka
tento kurs změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; v případech
vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurs změněn vždy.
(8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na účetní jednotky, které k výkonu činnosti
potřebují podle zvláštních právních předpisů bankovní licenci,20a) povolení k výkonu činnosti
obchodníka s cennými papíry,20b) povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního
fondu,20c) povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu,20d) povolení k činnosti penzijní
společnosti36), povolení působit jako družstevní záložna,20e) povolení k provozování
pojišťovací nebo zajišťovací činnosti,20f) povolení k provádění všeobecného zdravotního
pojištění.20g) Dále se ustanovení odstavce 7 nevztahuje na Českou národní banku,20h) Českou
kancelář pojistitelů20j) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky.20k)
(9) V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije
účetní jednotka pro její přepočet
a) kurs mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD nebo EUR a kurs devizového trhu
vyhlášený Českou národní bankou pro USD nebo EUR ke stejnému dni, nebo
b) poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou; tento postup
nepoužijí účetní jednotky, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 7.
§ 27
(1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění podle § 24 odst. 2 písm.
b) se reálnou hodnotou oceňují
a) cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených
v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů
představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem a cenných
papírů emitovaných účetní jednotkou,
b) deriváty,
c) finanční umístění, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emitentem je
členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo
alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České
republiky nebo vyšší, nejedná-li se o finanční umístění vztahující se k závazkům ze životního
pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, a technické rezervy u účetních jednotek,
které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, kromě
veřejného zdravotního pojištění22a),
d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní
předpis,23) to neplatí v případech uvedených v odstavci 3,
e) část majetku a závazků zajištěná deriváty,
f) pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování,
g) závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je
nezískala zpět,
h) u vybraných účetních jednotek majetek určený k prodeji s výjimkou zásob.
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(2) Majetek uvedený v odstavci 1 písm. a) až h) lze ocenit reálnou hodnotou i častěji než
k okamžiku uvedenému v odstavci 1.
(3) Pokud zákon o přeměnách obchodních společností a družstev ukládá povinnost
ocenění jmění při přeměně společnosti obchodní korporace, oceňuje se majetek a závazky
reálnou hodnotou v případech stanovených prováděcím právním předpisem; prováděcí právní
předpis stanoví i okamžik účtování o ocenění reálnou hodnotou.
(4) Pro účely tohoto zákona se jako reálná hodnota použije
a) tržní hodnota,
b) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici
nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při
kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní
hodnotě,
c) ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li postupovat podle písmen a)
a b).
(5) Tržní hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na evropském regulovaném
trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Účetní jednotka pro oceňování
podle tohoto zákona použije tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než
je okamžik ocenění [§ 24 odst. 2 písm. b)], a nejvíce se blížícímu okamžiku ocenění. Pokud je
majetek veden na regulovaném trhu, rozumí se tržní hodnotou závěrečná cena vyhlášená na
regulovaném trhu v pracovní den, ke kterému se ocenění provádí. V případě, že majetek není
přijat k obchodování na regulovaném trhu a je přijat k obchodování na zahraničním
regulovaném trhu, nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, rozumí se tržní
hodnotou nejvyšší cena ze závěrečných cen, které bylo dosaženo na zahraničních
regulovaných trzích, nebo na zahraničních trzích obdobných regulovanému trhu v pracovní
den, ke kterému se ocenění provádí. Pokud v den, ke kterému se ocenění provádí, uvedené
trhy nepracují, použije se cena vyhlášená na nich poslední pracovní den, který předchází
okamžiku ocenění; není-li známa ani tato cena, postupuje se dále podle věty druhé.
(6) V případech oceňování reálnou hodnotou se použije ustanovení § 25 odst. 3
přiměřeně a o oceňovacích rozdílech z tohoto ocenění účetní jednotky účtují v souladu
s účetními metodami.
(7) Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu
ocenění způsoby podle § 25. Způsoby podle § 25 se ocení i majetek a závazky neuvedené
v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným
výnosem, na něž se nevztahuje ustanovení odstavce 1, se ocení ke konci rozvahového dne
nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, pořizovací cenou zvýšenou
nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady; zahrnuje-li ocenění pohledávek uvedené
výnosy nebo náklady, může být zvýšeno nebo sníženo stejným způsobem. Podíl, který
představuje účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem, může být oceněn
ekvivalencí (protihodnotou); použije-li účetní jednotka uvedený způsob ocenění, je povinna
jej použít pro ocenění všech takových podílů.
§ 28
(1) Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které
hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, není-li dále
stanoveno jinak, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. V případech
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smlouvy o výpůjčce24) po dobu zajištění závazků převodem práva25) nebo v případech, kdy se
vlastnické právo k movitým věcem nabývá na základě projevu vůle jiným způsobem než
převzetím věci,26) jakož i v dalších případech stanovených zvláštními právními předpisy nebo
prováděcími právními předpisy, o majetku účtují a odpisují jej účetní jednotky, které jej
používají. Pozemky a jiný majetek Majetek nebo jeho části vymezený zvláštními právními
předpisy nebo prováděcími právními předpisy se neodpisuje.
(2) Majetek uvedený v odstavci 1 odpisuje účetní jednotka, která jej úplatně nebo
bezúplatně poskytuje jiné osobě k užívání zejména na základě smlouvy o nájmu nebo
smlouvy o výpůjčce; ustanovení odstavce 1 týkající se smlouvy o výpůjčce tím nejsou
dotčena.
(3) Majetek uvedený v odstavci 1 odpisuje účetní jednotka, která jej poskytuje jiné osobě
k užívání na základě smlouvy o finančním leasingu, kterým se pro účely tohoto zákona
rozumí poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen
v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku.
(4) Majetek uvedený v odstavci 1 odpisuje nájemce, pouze pokud je oprávněn o tomto
majetku účtovat a odpisovat jej na základě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části.
(5) Účetní jednotka, která majetek uvedený v odstavci 1 úplatně nebo bezúplatně užívá
a provede na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet, účtuje o tomto technickém
zhodnocení a odpisuje jej v souladu s účetními metodami.
(6) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 jsou povinny sestavovat odpisový plán, na
jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Uvedený majetek se
odpisuje jen do výše jeho ocenění v účetnictví.
Úschova účetních záznamů
§ 31
(1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví
po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s
nimi zvláštní právní předpisy.28)
(2) Účetní záznamy se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak,
a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období,
kterého se týkají,
b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy
po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§ 33), po dobu 5 let
počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
(3) Povinnosti spojené s uschováním účetních záznamů, jakož i povinnosti podle § 33
odst. 3 přecházejí u účetních jednotek uvedených v
a) § 1 odst. 2 písm. a) až c) na právního nástupce této účetní jednotky, a není-li ho, na
likvidátora či insolvenčního správce nebo jinou osobu podle zvláštních právních předpisů,
b) § 1 odst. 2 písm. d) až h) v případě úmrtí na dědice, převezme-li věci, práva či jiné
majetkové hodnoty, náležející k účetní jednotce; připadne-li dědictví nebo jeho část zahrnující
věci, práva či jiné majetkové hodnoty, které náleží k účetní jednotce, státu, přecházejí
uvedené povinnosti na příslušnou organizační složku státu, která vyrozumí státní archiv.
(4) V případech, které nejsou uvedeny v odstavci 3, je povinna účetní jednotka podle § 1
odst. 2 písm. a) a c) před svým zánikem a účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. b), d) až h)
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l) před zánikem povinnosti vést účetnictví zajistit povinnosti spojené s uschováním účetních
záznamů a o způsobu tohoto zajištění prokazatelně informovat státní archiv.
§ 37a
Pokuty za účelem vymáhání splnění povinnosti
(1) Účetní jednotka neuvedená v § 37 nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví
podle tohoto zákona se dopustí správního deliktu tím, že
a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 1,
b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4, nebo nesestaví účetní závěrku ke dni
stanovenému v § 19 odst. 1, nebo nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 5,
c) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,
d) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,
e) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v § 18 odst. 1
nebo 2,
f) v rozporu s § 19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní
účetní standardy,
g) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v rozporu s § 21
odst. 6 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem,
h) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a,
i) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za Českou
republiku, ač je k tomu povinna podle § 23b,
j) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy, nebo
k) nezajistí podmínky pro předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních
informací státu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným na základě §
4 odst. 8 a § 23b odst. 534) nebo nepředá účetní záznam do centrálního systému účetních
informací státu, ač jí tuto povinnost stanoví zákon nebo jiný právní předpis.
(2) Konsolidující účetní jednotka se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku podle § 6 odst. 4, nebo nesestaví konsolidovanou
účetní závěrku ke dni stanovenému v § 23 odst. 2, nebo nevyhotoví konsolidovanou výroční
zprávu podle § 22b odst. 2,
b) jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti podle § 18
odst. 1 nebo 2,
c) v rozporu s § 22 odst. 1 nemá konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v
rozporu s § 22b odst. 2 nemá konsolidovanou výroční zprávu ověřenou auditorem,
d) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a, nebo
e) v rozporu s § 23a odst. 1 nepoužije pro sestavení konsolidované účetní závěrky
mezinárodní účetní standardy.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do výše
a) 6 % hodnoty aktiv celkem podle § 20 odst. 1 písm. a) bodu 1, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. a), b) a f),
b) 3 % hodnoty aktiv celkem podle § 20 odst. 1 písm. a) bodu 1, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. c) až e) a g) až j),
c) 3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem podle § 22a odst. 1 bodu 1, jde-li o správní
delikt podle odstavce 2,
d) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) a není-li dále stanoveno jinak.
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§ 38a
Občanská sdružení, jejich organizační jednotky8), které mají právní subjektivitu osobnost,
církve a náboženské společnosti8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou
osobou9), a honební společenstva10) mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000
Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za
poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která
upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003.
____________________

1)

Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o
ročních účetních závěrkách určitých forem společností, ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS,
89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES, 2003/38/ES, směrnic Evropského parlamentu a
Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES, 2006/46/ES a 2009/49/ES.
Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy
o konsolidovaných účetních závěrkách, ve znění směrnic Rady 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES, 2006/46/ES a 2009/49/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování
mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.
1a)
§ 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
1b)
§ 829 a následující občanského zákoníku.
37)
Například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
1c)
Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona
č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.
1d)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 61 obchodního zákoníku.
3)
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 8a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb.,
zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb. a zákona č.
88/2003 Sb.
6)
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve
znění pozdějších předpisů.
7)
Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
8)
§ 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb.
8a)
§ 6 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
9)
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o
změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb.
10)
§ 19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
10a)
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění
pozdějších předpisů, a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb.
10b)
§ 221 odst. 1 obchodního zákoníku.
12)
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
20a)
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.
Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993
Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.
20b)
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
20c)
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
20d)
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
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20e)

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o
doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
20f)
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993
Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
20g)
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
pozdějších předpisů.
20h)
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
20j)
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů.
20k)
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
22a)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
23)
Například zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších
předpisů.
24)
§ 659 občanského zákoníku.
25)
§ 553 občanského zákoníku.
26)
Například § 133 odst. 1 občanského zákoníku, § 443 odst. 2, § 444 a 445 obchodního zákoníku.
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K části dvacáté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu
2014
§3
Poplatníci pojistného
(1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit
tito poplatníci:
a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby,
které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou
zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní
činnosti nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci
zařazeni k výkonu státní služby1),
b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí
1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely
tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního
poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky
stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,
2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na
základě dohody o provedení práce,
3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
za kterou jsou jím odměňováni,
4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce
vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby
zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo
statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze
jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo
služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou
funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah
vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8 a
18,
5. soudci,
6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských
částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města
Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do
funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve
stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického
regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové
Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra,
Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
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10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena
odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí1c),
11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
12. neplatil
13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou
jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže
mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností
odměňováni,
15. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech
odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem
ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů nejsou
uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 8, 13, 18 a 19,
17. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze
závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
18. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 23b odst. 2 větě
druhé, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice.,
19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19,
v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly
plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly
zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního
předpisu75) a nejsou od této daně osvobozeny.
(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na
důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají
zaměstnance uvedené v odstavci 3.
(3) Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o
zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění
a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění1e);
za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání
zakládajícího účast na důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto
zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu.
(4) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového
pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění,2) a za podmínek stanovených tímto
zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské
pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském
pojištění Kdo se považuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná
výdělečná činnost považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění.52)
(5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění53) jsou za dobu dobrovolné účasti
na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění.
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(6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění
povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely
tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž
Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v
České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele.
§ 5b
(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne
však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona
rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z
příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti po úpravě podle § 5
a 23 zákona o daních z příjmů, pokud se dále nestanoví jinak. Vykonávala-li osoba
samostatně výdělečně činná v kalendářním roce hlavní samostatnou výdělečnou činnost i
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu, po kterou vykonávala vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost, není účastna důchodového pojištění, považuje se za daňový
základ poměrná část daňového základu; tato část se určí tak, že se daňový základ vydělí
počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná
výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla
aspoň po část měsíce vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost. Za výkon samostatné
výdělečné činnosti a hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro účely věty druhé nepovažuje
kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na
výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění osob
samostatně výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem
rozumí i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou
výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc. Za daňový
základ se u osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené
paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů, považuje rozdíl mezi předpokládanými
příjmy a předpokládanými výdaji, z něhož se vychází při výpočtu daně z příjmů stanovené
paušální částkou. Do daňového základu se nezahrnují příjmy, které jsou podle zvláštního
právního předpisu54) samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění
zvláštní sazbou daně. Za daňový základ se u osoby samostatně výdělečně činné, která není
povinna podávat daňové přiznání, považuje příjem ze samostatné výdělečné činnosti po
odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení; tyto příjmy a výdaje se
pro účely tohoto zákona posuzují podle zákona o daních z příjmů. O daňovou ztrátu podle §
34 odst. 1 zákona o daních z příjmů se daňový základ nesnižuje.
(2) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí nejméně, vykonávala-li osoba
samostatně výdělečně činná v kalendářním roce
a) jen hlavní samostatnou výdělečnou činnost, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího
základu stanoveného podle § 14 odst. 6 věty první a platného pro kalendářní rok, za který se
stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž
byla hlavní samostatná výdělečná činnost vykonávána aspoň po část kalendářního měsíce. Do
tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní
měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost
měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského
pojištění osob samostatně výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty
před středníkem rozumí i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala
hlavní samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní
měsíc,
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b) jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu výkonu této činnosti je účastna
důchodového pojištění, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného
podle § 14 odst. 6 věty druhé a platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací
základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla vedlejší
samostatná výdělečná činnost vykonávána aspoň po část kalendářního měsíce. Do tohoto
počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc
osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost
měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského
pojištění osob samostatně výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty
před středníkem rozumí i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý
kalendářní měsíc. U poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně se pro účely tohoto zákona dobou, po kterou tento poživatel měl nárok na
výplatu nemocenského z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, rozumí
též doba dočasné pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby pro poskytování
nemocenského stanovené předpisy nemocenského pojištění,
c) hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za
dobu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je účastna důchodového pojištění, součet
dílčího vyměřovacího základu z hlavní samostatné výdělečné činnosti a dílčího vyměřovacího
základu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebo součet dílčího vyměřovacího základu z
hlavní samostatné výdělečné činnosti a poměrné části vyměřovacího základu z příjmu z
vedlejší samostatné výdělečné činnosti; přitom za nejnižší vyměřovací základ se považuje
vyšší z těchto součtů. Dílčí vyměřovací základ z hlavní samostatné výdělečné činnosti se zjistí
jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 6 věty
první a počtu kalendářních měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána hlavní
samostatná výdělečná činnost; do tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní
měsíce uvedené v písmenu a) větě druhé. Dílčí vyměřovací základ z vedlejší samostatné
výdělečné činnosti se zjistí jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu
stanoveného podle § 14 odst. 6 věty druhé a počtu kalendářních měsíců, v nichž aspoň po část
měsíce byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost; do tohoto počtu kalendářních
měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce uvedené v písmenu b) větě druhé a třetí. Poměrná část
vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se určí procentní
sazbou uvedenou v odstavci 1 větě první tak, že se daňový základ dosažený v kalendářním
roce vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána
samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v
nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost;
ustanovení odstavce 1 věty třetí platí zde obdobně.
(3) Vyměřovací základ, popřípadě dílčí vyměřovací základ z hlavní samostatné
výdělečné činnosti osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, která byla aspoň po část kalendářního roku účastna
nemocenského pojištění a zaplatila alespoň za jeden kalendářní měsíc tohoto roku pojistné na
nemocenské pojištění z měsíčního základu vyššího, než kolik činí nejnižší měsíční
vyměřovací základ za tento měsíc stanovený podle § 14 odst. 2 věty druhé, § 14 odst. 5 nebo
podle § 14 odst. 6 věty první, činí za období, v němž byla vykonávána hlavní samostatná
výdělečná činnost, nejméně úhrn měsíčních vyměřovacích základů určených podle § 14 odst.
2 věty první za období, v němž byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost; k části
určeného měsíčního vyměřovacího základu, který je vyšší než tento nejnižší měsíční
vyměřovací základ jen v důsledku platby zálohy na pojistné zaokrouhlené až do výše celé
stokoruny směrem nahoru, se přitom nepřihlíží.
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(4) (3) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na
nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná.
Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o
nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění58a) a vyšší než
měsíční vyměřovací základ stanovený podle § 14. Měsíční základ v případě, že osoba
samostatně výdělečně činná není povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle § 15a odst. 7, nemůže být vyšší než jedna
dvanáctina maximálního vyměřovacího základu. Maximální měsíční základ však nemůže
být vyšší než částka rovnající se průměru, který z u vyměřovacího základu určeného
nebo vypočteného podle § 5b odst. 1 za kalendářní rok na naposledy podaném přehledu
podle § 15 připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla
vykonávána samostatná výdělečná činnost; věta druhá platí i zde. K přehledu podle § 15
podanému za kalendářní rok před více než 3 roky před kalendářním rokem, v němž se
pojistné na nemocenské pojištění platí, se nepřihlíží. Nelze-li maximální měsíční základ
stanovit podle věty třetí, činí maximální měsíční základ polovinu průměrné mzdy za
kalendářní měsíce kalendářního roku, v němž osoba samostatně výdělečně činná
zahájila výkon samostatné výdělečné činnosti, a v následujícím kalendářním roce za
kalendářní měsíce končící kalendářním měsícem, který předchází kalendářnímu měsíci,
v němž jí končí lhůta pro podání přehledu podle § 15 odst. 1. Pokud v kalendářním roce,
v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, ji
nevykonávala aspoň ve 4 kalendářních měsících, určuje si v následujícím kalendářním
roce měsíční základ tak, jako by v tomto roce samostatnou výdělečnou činnost zahájila;
takto se postupuje ještě v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce
uvedeném v části věty před středníkem, a to až do kalendářního měsíce, který předchází
kalendářnímu měsíci, v němž osobě samostatně výdělečně činné končí lhůta, v níž měl
být podán přehled podle § 15 odst. 1.
§7
Sazby pojistného
(1) Sazby pojistného činí
a) u zaměstnavatele
1. 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na
důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
2. 26 % z vyměřovacího základu, z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na
důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnavatele s
průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců, pokud si tuto sazbu
sám pro kalendářní rok stanoví podle odstavce 2,
b) u zaměstnance
1. 6,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který není v rozhodném období
účasten důchodového spoření,
2. 3,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který je v rozhodném období
účasten důchodového spoření,
c) u osoby samostatně výdělečně činné
1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3 a 2, z toho 28 % na
důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně
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výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, která není po celé rozhodné období
účastna důchodového spoření,
2. 26,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3 a 2, z toho 25 % na
důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně
výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, která je aspoň po část rozhodného období
účastna důchodového spoření,
3. 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 4 3, jde-li o osobu samostatně
výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,
d) u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
1. 28 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu dobrovolně účastnou důchodového
pojištění, která není v rozhodném období účastna důchodového spoření,
2. 30 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu dobrovolně účastnou důchodového
pojištění, která je v rozhodném období účastna důchodového spoření,
e) u zahraničního zaměstnance 2,3 % z vyměřovacího základu.
(2) Sazba pojistného na nemocenské pojištění podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 platí
vždy pro jednotlivý kalendářní rok pro zaměstnavatele na základě jeho písemného oznámení.
Zaměstnavatel může oznámit placení pojistného v kalendářním roce ve výši sazby uvedené v
odstavci 1 písm. a) bodě 2 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 20.
ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil; k oznámení učiněnému po tomto dni
se nepřihlíží.
(3) Průměrný měsíční počet zaměstnanců pro účely stanovení sazby pojistného na
nemocenské pojištění podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 pro kalendářní rok se zjišťuje podle
počtu zaměstnanců v předchozím kalendářním roce; průměrný měsíční počet zaměstnanců se
stanoví tak, že součet počtu zaměstnanců účastných nemocenského pojištění zjištěný k
prvnímu dni měsíců října, listopadu a prosince se dělí třemi a výsledek se zaokrouhlí na celé
číslo dolů. Za zaměstnavatele uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodě 2 se považuje též
právnická nebo fyzická osoba, která se stala zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku a
oznámila placení pojistného na nemocenské pojištění v tomto kalendářním roce ve výši sazby
uvedené v tomto ustanovení, a to od kalendářního měsíce, ve kterém oznámila placení
pojistného v této sazbě, do konce kalendářního roku; pokud se právnická nebo fyzická osoba
stala zaměstnavatelem v období od 1. října do 31. prosince, může oznámit příslušné okresní
správě sociálního zabezpečení placení pojistného ve výši sazby uvedené v odstavci 1 písm. a)
bodě 2 ve lhůtě uvedené v odstavci 2 větě druhé též pro následující kalendářní rok. Počet
zaměstnanců se v případech uvedených ve větě druhé zjišťuje ke dni podání oznámení podle
odstavce 2.
(4) Pro stanovení pojistného na důchodové pojištění, které platí osoba dobrovolně
účastná důchodového pojištění za období předcházející kalendářnímu roku, ve kterém toto
pojistné platí, se použije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se
pojistné na důchodové pojištění platí.
(5) Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
§ 15a
Maximální základy pojistného
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(1) Maximálním základem pojistného zaměstnance pro placení pojistného na důchodové
pojištění za kalendářní rok je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy. Maximální základ
pojistného zaměstnance je tvořen součtem základů pojistného zaměstnance zjištěných v
kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací základ pojistného zjišťuje.
(2) Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn základů pojistného zaměstnance maximální
základ pojistného podle odstavce 1 a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán
a) jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z
částky, která přesahuje tento maximální základ pojistného; to platí i v případě více zaměstnání
v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele,
b) u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho základů
pojistného ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální základ pojistného, za
přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla
zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném.
(3) Maximálním základem pojistného osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na
důchodové pojištění za kalendářní rok je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, pokud
dále není stanoveno jinak. Zaměstnavatel je povinen v tomto potvrzení uvést, zda je
zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.
(4) Byla-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce též zaměstnancem a
součet základu pojistného nebo úhrnu základů pojistného zaměstnance a základu pojistného
osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění přesáhl maximální
základ pojistného osoby samostatně výdělečně činné stanovený podle odstavce 3, sníží se o
tuto přesahující částku nejdříve základ pojistného osoby samostatně výdělečně činné pro
pojistné na důchodové pojištění, a je-li přesahující částka vyšší než tento základ pojistného
osoby samostatně výdělečně činné, sníží se o zbytek přesahující částky základ pojistného
nebo úhrn základů pojistného zaměstnance.
(5) Osoba samostatně výdělečně činná si může podle § 5b odst. 1 určit základ
pojistného až do výše 4,3násobku maximálního základu pojistného podle odstavce 3.
____________________
1) § 4 služebního zákona.
1c) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
1d) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
1e) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
3) Např. § 6 odst. 7, 8, odst. 9 písm. f) a odst. 11 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č.
259/1994 Sb.
3) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších přepisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.
6) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
10c) § 3 písm. o) zákona č. 187/2006 Sb.
26) § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
52) § 9 zákona č. 155/1995 Sb.
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.

67) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
68) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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69) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů., Zákon č. 221/1993 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů., Zákon č. 218/2002
Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
70) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
71) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
72) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
73) § 6 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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K části dvacáté první návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§5
Česká správa sociálního zabezpečení
Česká správa sociálního zabezpečení
a) rozhoduje
1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich
rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek,
2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem
nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,
3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce
důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,
4. o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního
zabezpečení,
5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení,
pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno,
6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a
zařizuje tyto převody,
b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení,
c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,
d) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení,
e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů
vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného
na sociální zabezpečení,
f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona,
g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen "registr pojištěnců"),
h) vyrozumívá okresní správu sociálního zabezpečení [§ 6 odst. 4 písm. s)] o tom, že občan,
který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o
žalobě,
ch) zajišťuje podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo
použitelných předpisů Evropské unie a z mezinárodních smluv,
i) posuzuje zdravotní stav v rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 8 odst. 9).
§6
(1) Okresní správy sociálního zabezpečení se zřizují pro obvody, které jsou shodné s
územními obvody okresů.
(2) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního
zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení. Na území města Brna vykonává
působnost okresní správy sociálního zabezpečení Městská správa sociálního zabezpečení
Brno.
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(3) Okresní správy sociálního zabezpečení plní v rámci své působnosti úkoly
stanovené tímto zákonem, pokud není jinými obecně závaznými předpisy stanoveno, že tyto
úkoly plní jiný orgán.
(4) Okresní správy sociálního zabezpečení
a) rozhodují
1. ve sporných případech o vzniku a zániku důchodového pojištění,
2. zrušen
3. ve sporu mezi občanem a jeho zaměstnavatelem o správnost zápisu v evidenčním
listu důchodového pojištění (dále jen "evidenční list"),
4. zrušen
5. zrušen
6. zrušen
7. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
včetně záloh, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a o zřízení
zástavního práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a na penále,
8. zrušen
9. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení,
pokud jim bylo v jednotlivých případech svěřeno,
10. o pokutách za nesplnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně
činných (§ 120c) v sociálním zabezpečení,
11. o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče o toto dítě
po 31. prosinci 1995 do 30. června 2007, a o době a rozsahu péče o dítě ve věku do
18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a
péče osoby pečující osobně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně
bezmocnou osobu starší 80 let, jde-li o doby péče o tyto děti a bezmocné osoby po
31. prosinci 1995 do 31. prosince 2006,
12. o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu, která je podle zvláštního
právního předpisu52b) závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), jde-li o
dobu péče o tuto osobu po 31. prosinci 2006, a o době a rozsahu péče osoby
pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je podle zvláštního právního
předpisu52b) závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
13. o tom, zda osoba samostatně výdělečně činná pečuje o osobu mladší 10 let, která je
závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která
je závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve
stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), v největším
rozsahu52c),
14. zrušen
15. zrušen
16. zrušen
17. o započtení celého kalendářního roku do doby zaměstnání před 1. lednem 1976,
jestliže člen jednotného zemědělského družstva nepracoval stanovený počet
pracovních dnů, popřípadě jinak určený pracovní úvazek,
b) zrušeno
c) vrací zaměstnanci přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
d) doporučují v rámci kontrolní lékařské prohlídky (§ 8 odst. 3) zařazení na pracovní
rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které přestaly být invalidními,
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e) zrušeno
f) zrušeno
g) zrušeno
h) vedou potřebnou statistiku a účetní evidenci předepsanou v sociálním zabezpečení,
ch) vedou evidenci pro účely důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných a
občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění,53) kteří si platí pojistné na
důchodové pojištění,
i) sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění v případech stanovených tímto zákonem,
j) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady pro
rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění a pro vymáhání neprávem vyplacených
částek dávek důchodového pojištění,
k) navrhují České správě sociálního zabezpečení zápočet dob pojištění a náhradních dob
pojištění ve sporných případech a zápočet doby vojenské služby v jiných než spojeneckých
armádách, kterou konali povinně občané v době nesvobody, včetně doby zajetí,
l) poskytují občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení,
m) zrušeno
n) zrušeno
o) kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení a plnění
povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
p) zrušeno
q) posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném tímto zákonem
(§ 8),
r) vybírají pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti včetně
záloh podle zvláštního zákona32) a vymáhají pohledávky ve věcech pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pohledávek v těchto
věcech na základě mezinárodních smluv; přitom jsou oprávněny provádět správní výkon
rozhodnutí,
s) vyrozumívají písemně ošetřujícího lékaře o tom, že občan, který je dočasně práce
neschopný, byl uznán invalidní na základě soudního řízení o žalobě,
t) vymáhají pohledávky na dávkách důchodového pojištění; přitom jsou oprávněny provádět
správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,
u) mohou převzít plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového pojištění
zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění nemocenského
pojištění a důchodového pojištění,
v) vydávají na žádost osob samostatně výdělečně činných potvrzení o výši měsíčního
vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti pro účely posouzení nároku na dávky státní sociální
podpory,
y) navrhují živnostenskému úřadu zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu
neplnění závazků podnikatele vůči státu.
§7
Místní příslušnost
Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí
a) sídlem zaniklého zaměstnavatele v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. u),
b) místem trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu9a) v České republice, jde-li
o cizince, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. c, ch), i), k), o), r) a v) a v § 82 odst.
1,
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c) sídlem zaměstnavatele v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. o), r) a u), nelze-li určit
místní příslušnost podle písmene d); je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, řídí se místní
příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby,
popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu9a) v České republice, a nemá-li
fyzická osoba hlášený ani trvalý pobyt v České republice a její místo trvalého pobytu je v
cizině, místem jejího podnikání na území České republiky, popřípadě je-li
zaměstnavatelem fyzická osoba, která nemá trvalý ani hlášený pobyt na území České
republiky a ani na území České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu
na území České republiky zaměstnance, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního
zabezpečení místem výkonu práce těchto zaměstnanců v případech uvedených v § 6 odst. 4
písm. o), r) a u),
d) místem útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, v případech uvedených
v § 6 odst. 4 písm. a) bodě 3, písm. o), r) a u),
e) místem výkonu samostatné výdělečné činnosti v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm.
písm. ch), o), r) a v), nemá-li osoba samostatně výdělečně činná místo trvalého pobytu na
území České republiky, popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu v České
republice 9a); je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby
převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti,
f) místem výkonu samostatné výdělečné činnosti v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. g)
č. 1, písm. ch), písm. o) č. 1, písm. r) a v), nemá-li osoba samostatně výdělečně činná místo
trvalého pobytu na území České republiky; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné
činnosti, je místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle
prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.
g) místem trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu9a) v České
republice, osoby, která byla bezmocná před 1. lednem 2007 nebo která je závislá na péči nebo
pomoci jiné osoby, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 až 13; přitom je
rozhodné místo trvalého, popřípadě hlášeného pobytu ke dni skončení péče, a v případě trvání
péče místo trvalého, popřípadě hlášeného pobytu ke dni podání návrhu na zahájení řízení (§
85 odst. 2).
§ 16
Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a poskytovatelů zdravotních služeb
(1) Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni za úhradu na žádost příslušného
orgánu sociálního zabezpečení při posuzování podle § 4 odst. 2 a § 8
a) provést vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby v rozsahu vyžádaného zdravotního
výkonu,
b) zpracovat bez souhlasu posuzované fyzické osoby lékařské podklady ve vyžádaném
rozsahu, jichž je třeba k posouzení jejího zdravotního stavu.
(2) Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni bezplatně lékaři, který plní úkoly
orgánu sociálního zabezpečení podle § 4 odst. 2 nebo § 8, na jeho žádost
a) sdělit bez souhlasu posuzované fyzické osoby informace ze zdravotnické dokumentace
vedené o posuzované osobě, které jsou potřebné pro posouzení jejího zdravotního stavu,
b) umožnit bez souhlasu posuzované fyzické osoby nahlížení do zdravotnické dokumentace,
která je o ní vedena, a na nezbytně nutnou dobu zapůjčit tuto zdravotnickou dokumentaci v
rozsahu potřebném pro posouzení jejího zdravotního stavu.
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(3) Poskytovatelé zdravotních služeb plní povinnosti podle odstavce 1 ve lhůtě určené
orgánem sociálního zabezpečení a povinnosti podle odstavce 2 ve lhůtě určené lékařem
uvedeným v odstavci 2, a není-li tato lhůta určena, do 15 dnů ode dne, kdy obdrželo žádost.
(4) Výše úhrady za výkony podle odstavce 1 se řídí seznamem zdravotních výkonů s
bodovými hodnotami50f) a jinými právními předpisy50g). Úhradu poskytne orgán sociálního
zabezpečení, který si provedení výkonu vyžádal, a to na základě vyúčtování předloženého
poskytovatelem zdravotních služeb; to platí obdobně i pro náhradu poštovného za zaslání
zdravotnické dokumentace podle odstavce 2.
(5) Zdravotnická služba Vězeňské služby spolupůsobí v řízení o invaliditě
odsouzeného.
(6) Uznávání nemocí z povolání70) pro účely důchodového pojištění a pro účely
zvláštních zákonů71) provádějí poskytovatelé pracovnělékařských služeb určení podle zákona
o specifických zdravotních službách76); seznam těchto zařízení a bližší úpravu postupu při
uznávání nemocí z povolání stanoví vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
§ 16c
Registr pojištěnců
(1) Registr pojištěnců slouží k plnění úkolů České správy sociálního zabezpečení
vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství73d) a z
mezinárodních smluv a k provádění sociálního zabezpečení.
(2) Registr pojištěnců obsahuje tyto údaje o osobách účastných důchodového pojištění
z důvodu výdělečné činnosti a dobrovolné účasti na důchodovém pojištění:
a) jméno a současné příjmení,
b) rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,
c) datum a místo narození a datum úmrtí pojištěnce,
d) pohlaví,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu na území
České republiky,
h) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění a na důchodovém pojištění a údaj o tom,
jde-li o povinnou nebo dobrovolnou účast,
i) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění a na důchodovém
pojištění,
j) název a sídlo zaměstnavatele,
k) identifikační číslo osoby zaměstnavatele, popřípadě individuální číslo zaměstnavatele,
l) variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
m) název a adresu cizozemského nositele pojištění,
n) cizozemské číslo pojištění,
o) další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavků práva Evropských společenství73d) a
z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení,
p) datum vstupu do zaměstnání a skončení zaměstnání,
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q) dobu důchodového pojištění a dobu důchodového spoření,
r) vyměřovací základy pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní roky,
s) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují,
t) doby důchodového pojištění (včetně náhradních dob) sdělené cizozemským nositelem
pojištění,
u) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu zákonného zástupce nebo
zvláštního příjemce.
(3) Údaje, které získaly o pojištěncích a jejich zaměstnavatelích orgány sociálního
zabezpečení, slouží též orgánům provádějícím nemocenské pojištění.
§ 36
Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění
Úkoly v důchodovém pojištění plní u
a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním
poměru,
b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy,
d) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní
společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto
společností odměňováni, tato společnost,
e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,
f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o
provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,
g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců
těchto územních samosprávných celků,
ch) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář
zákonodárného sboru,
i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
l) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za
výkon pečovatelské služby,
m) osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna
pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí71c), orgán, který vyplácí odměnu,
n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených
po dobu trvání vazby věznice a osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených do
práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,
o) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké
škole v České republice, tato škola,
p) osob vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání krajská
pobočka Úřadu práce,
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q) osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a
osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo
služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad
nebo tato právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci
postavení zaměstnavatele,
r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo
jinou výdělečnou činnost54a) zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava
provádí,
s) osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení
výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky
vypláceny, útvary nebo okresní správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,
t) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění53) příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení,
u) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného
ochránce práv,
v) neplatilo (odložená účinnost zák. č. 309/2002 Sb.)
w) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel,
k němuž jsou v tomto pracovním vztahu,
x) osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany,
y) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání,
z) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,
za) členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
zb) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,
zc) předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad,
zd) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
ze) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,
zf) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,
zg) členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,
zh) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí tato
organizační složka. ,
zi) osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže
vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu,
zj) osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. t) zákona o důchodovém pojištění ten, kdo plní
u těchto osob povinnosti zaměstnavatele podle § 92 odst. 3 zákona o nemocenském
pojištění.
§ 37
Vedení a předkládání záznamů
(1) Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění,
musí obsahovat tyto údaje:
a) příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, pohlaví, místo
trvalého pobytu, státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a
zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a
adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,
b) rodné číslo,
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c) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá
účast na důchodovém pojištění,
d) vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení za příslušná rozhodná
období podle zvláštního zákona,55)
e) dobu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, kterou si
občan přivodil úmyslně, a karantény, dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o
dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejde-li o osoby, které podle zákona o
nemocenském pojištění nemají nárok na ošetřovné, a skutečnost, zda pojištěnec v žádosti o
ošetřovné uvedl, že je osamělý, a dobu před porodem, po kterou nebyla vykonávána
výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před
očekávaným dnem porodu, do dne, který bezprostředně předchází dni porodu,
f) dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,
g) záznam, zda občan pobírá starobní důchod přiznaný podle § 31 zákona o důchodovém
pojištění, kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento důchod, popřípadě číslo
rozhodnutí o jeho přiznání, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev
obrany, vnitra a spravedlnosti,
h) jde-li o obchodní společnost za období před rokem 2014, seznam společníků a členů
statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a
přehled kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést; to
platí obdobně pro družstvo,
i) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o důchodovém
pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,
j) dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání.
(2) Zaměstnavatel dále vede evidenci
a) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní
úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu
poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních
letech,
b) o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácela před rokem 1996, a vystavuje potvrzení
občanům o době poskytování příspěvku a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých
kalendářních letech,
c) o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém
pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního
měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast na
důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním
měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení
pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel vystavuje
potvrzení o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za jednotlivé kalendářní
roky.
(3) Občané předkládají potvrzení uvedená v odstavci 2 v souvislosti se žádostí o
přiznání důchodu.
(4) Jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou a o osobu dobrovolně účastnou
důchodového pojištění, vede příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v evidenci údaje
potřebné pro provádění důchodového pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je na
žádost osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
povinna vydat jí potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím
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základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jí žádost této osoby byla doručena. Okresní správa
sociálního zabezpečení zasílá plátci důchodu, je-li jím některý z orgánů sociálního
zabezpečení uvedených v § 9 odst. 1, potvrzení o výši vyměřovacího základu pro stanovení
pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní
rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu osobě samostatně výdělečně
činné.56)
(5) Jde-li o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o
zaměstnání, vede příslušná krajská pobočka Úřadu práce v evidenci údaje potřebné pro
provádění důchodového pojištění. Krajská pobočka Úřadu práce zasílá České správě
sociálního zabezpečení prostřednictvím ministerstva údaje o době, po kterou uchazeči o
zaměstnání náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po
kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely, a to vždy po
uplynutí kalendářního roku. Ustanovení odstavce 4 věty druhé platí zde přiměřeně.
(6) Jde-li o osoby se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, vede zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u
nichž se příprava provádí, v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění.
Ustanovení odstavce 4 věty druhé platí zde přiměřeně.
(7) Zaniká-li obchodní společnost [odstavec 1 písm. h)] bez právního nástupce, je
povinna předat údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) okresní správě sociálního zabezpečení
uvedené v § 39 odst. 1 větě první, a to nejpozději do dne výmazu obchodní společnosti z
obchodního rejstříku; to platí obdobně pro družstvo.
§ 38
Evidenční listy
(1) Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a)
až d), f) až n), q), s), u) až w) a y) až zh) zj) jsou povinni vést pro každého občana uvedeného
v těchto ustanoveních, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list. Evidenční list
nevede okresní správa sociálního zabezpečení, plní-li úkoly zaměstnavatele podle § 36 písm.
s).
(2) Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok. Pro každý
kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém
pojištění u téhož zaměstnavatele v předchozím kalendářním roce.
(3) Evidenční list se vede od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti
občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem 31.
prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast před 31.
prosincem.
(4) Do evidenčního listu se zapisují za každý kalendářní rok po účetní závěrce
(závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v
případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem do 1 měsíce po
konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku
a) identifikační údaje zaměstnavatele,
Stránka 393 z 518

b) jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a
rodné číslo občana,
c) druh výdělečné činnosti,
d) doba účasti na důchodovém pojištění,
e) doba důchodového pojištění,
f) vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti,
g) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst. 4 písm. a), d)
a j) zákona o důchodovém pojištění vylučují,
h) doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního
důchodu.
(1) Zaměstnavatel je povinen vyhotovit stejnopisy evidenčního listu s údaji podle
odstavce 4; jeden stejnopis je povinna předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence
[§ 35a odst. 4 písm. a)] a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance
nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinna vydat občanovi, a to
nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení
podle § 39 odst. 2 nebo 3. Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu
a zaměstnavatel na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví,
může občan požádat okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle § 39 odst. 1 do
30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla. Příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení může zmeškání lhůty uvedené ve větě druhé
prominout; proti rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty není odvolání přípustné a toto
rozhodnutí je vyloučeno ze soudního přezkumu. Jde-li o osobu ve služebním poměru, s
výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona, platí věty druhá a třetí obdobně s
tím, že místo okresní správy sociálního zabezpečení je příslušný orgán sociálního zabezpečení
uvedený v § 9 odst. 1.
§ 40a
Informativní osobní list důchodového pojištění
(1) Orgány sociálního zabezpečení zasílají občanům na základě jejich písemné žádosti
informativní osobní list důchodového pojištění (dále jen "informativní list"). Občan má právo
na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list obsahuje přehled
dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a
vyloučených dob, které jsou v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení.
Informativní list zašle orgán sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení
jeho žádosti.
(2) Orgán sociálního zabezpečení na základě žádosti občana vyhotoví nový
informativní list, prokáže-li občan dobu účasti na důchodovém pojištění podle § 5 odst. 1
písm. a), c) až q) a u) až x) a § 5 odst. 2 a 3 a c) až t), a odst. 2 písm. g) a odst. 4 zákona o
důchodovém pojištění nebo dobu zaměstnání před 1. lednem 1996 anebo dobu studia před 1.
lednem 1996 a vyměřovací základy nebo vyloučené doby v období po roce 1985. Orgán
sociálního zabezpečení zašle občanu do 90 dnů ode dne doručení žádosti podle věty první
nový informativní list se zohledněním údajů prokázaných podle věty první. Větu první a
druhou nelze použít pro období kalendářního roku, v němž byl informativní list vyhotoven, a
bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.
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(3) Jestliže orgán sociálního zabezpečení nepovažuje doby a další údaje podle
odstavce 2 věty první za dostatečně prokázané, nový informativní list nevyhotoví a do 90 dnů
ode dne doručení žádosti podle odstavce 2 věty první zašle občanu písemné sdělení se
zdůvodněním, že doby a další údaje nejsou dostatečně prokázány a že o těchto dobách a
dalších údajích bude rozhodnuto v řízení o přiznání dávky důchodového pojištění; současně
občanu vrátí jím předložené doklady, a to do vlastních rukou.
§ 45
Orgány Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a orgány
Hasičského záchranného sboru České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů,
Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, pro jejichž
příslušníky Ministerstvo vnitra provádí důchodové pojištění, zasílají České správě sociálního
zabezpečení evidenční list příslušníka ozbrojených sil, pokud nejsou příslušné k přiznání
důchodu tomuto příslušníkovi. Česká správa sociálního zabezpečení zasílá orgánům
uvedeným ve větě první evidenční list občana, který byl příslušníkem ozbrojených sil, pokud
není příslušná k přiznání důchodu tomuto občanu.
§ 48
(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení den
a) zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu
samostatné výdělečné činnosti (dále jen "samostatná výdělečná činnost") s uvedením dne,
od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat; osoba samostatně výdělečně činná, která
spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti,37) je současně povinna oznámit též
jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž
spolupracuje,
b) ukončení samostatné výdělečné činnosti; za ukončení samostatné výdělečné činnosti se
považuje též den přerušení této činnosti za podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. a) větě
druhé zákona o důchodovém pojištění,
c) zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
d) od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
e) od kterého nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a rodičovského příspěvku nebo
peněžité pomoci v mateřství z důvodu těhotenství a porodu, pokud peněžitá pomoc v
mateřství náležela z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala osobně pečovat o
osobu mladší 10 let, která je závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost),
anebo přestala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu, přestala vykonávat vojenskou
službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, přestala
být nezaopatřeným dítětem nebo den ukončení výkonu zaměstnání, pokud ohlásila a
doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
(2) Osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu samostatné
výdělečné činnosti,37) je povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení též
den úmrtí osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje při výkonu samostatné
výdělečné činnosti, a zda pokračuje v živnostenském podnikání38) či nikoliv.
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(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která pouze spolupracuje při výkonu
samostatné výdělečné činnosti,37) skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) neoznamuje.
(4) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 je osoba samostatně výdělečně činná
povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž nastala skutečnost, která zakládá takovou povinnost. Osoba samostatně výdělečně
činná, která ohlásila a doložila pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti
skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. e), je však povinna oznámit zánik těchto skutečností
nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podle
zvláštního zákona.
(5) Osoba samostatně výdělečně činná, která osobně pečuje o osobu mladší 10 let,
která je závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je
závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), a ohlásila tuto skutečnost pro účely
výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, je povinna při tomto ohlášení předložit
písemné prohlášení o tom, že o tuto osobu nepečuje jiná osoba, nebo písemnou dohodu všech
osob, které současně osobně pečují o tuto osobu, že byla určena za osobu, která pečuje o
osobu závislou na péči pomoci jiné osoby v největším rozsahu, anebo rozhodnutí okresní
správy sociálního zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. a) bodu 13.
§ 48a
(1) Osoba samostatně výdělečně činná se může přihlásit u příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení k účasti na důchodovém pojištění v kalendářním roce, a to kdykoliv v
jeho průběhu, a v následujícím kalendářním roce za předchozí kalendářní rok nejpozději v
den, ve kterém podává podle zvláštního zákona 39) přehled o příjmech a výdajích za
kalendářní rok, za který se k této účasti přihlašuje.
(2) Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost, která v důsledku dodatečné změny příjmů ze samostatné výdělečné činnosti podle §
10 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění nesplnila podmínky účasti na důchodovém
pojištění v kalendářním roce stanovené v § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění, se
může přihlásit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k účasti na důchodovém
pojištění za tento rok,41) a to v den, ve kterém podává podle zvláštního zákona opravný
přehled40).
(3) Po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 pro podání přihlášky k účasti na
důchodovém pojištění nelze tuto přihlášku podat.
§ 52
(1) Přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění podle § 6 zákona o
důchodovém pojištění se podávají na předepsaných tiskopisech.
(2) Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění může podat kdykoliv odhlášku z
účasti na důchodovém pojištění; účast na důchodovém pojištění zaniká dnem uvedeným v
odhlášce, ne však dříve než dnem, ve kterém se občan z této účasti odhlásil účast na
důchodovém pojištění zaniká ke dni podání odhlášky z účasti na důchodovém pojištění
nebo ke dni v budoucnu, pokud je tento den v odhlášce uveden; pokud občan nezaplatil
pojistné na důchodové pojištění za období přede dnem podání odhlášky, může se
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odhlásit i zpětně za toto období nebo jeho část. Občan dobrovolně účastný důchodového
pojištění podle § 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění je povinen podat odhlášku z účasti
na důchodovém pojištění, přestaly-li být splněny podmínky pro tuto účast, a to do osmi dnů.
Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění podle § 6 odst. 1 zákona o
důchodovém pojištění je povinen podat odhlášku z účasti na důchodovém pojištění,
přestaly-li být splněny podmínky pro tuto účast, a to do osmi dnů; pokud tento občan
nepodá v této lhůtě odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, považuje se za osobu
účastnou důchodového pojištění osob dobrovolně účastných důchodového pojištění
podle § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, pokud již neuplynula lhůta uvedená
v tomto ustanovení. Odhlášky Odhláška musí mít písemnou formu.
(3) Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na přihlášce k
dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení
sdělit skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění, a to do 8 dnů ode dne této změny
nebo ode dne doručení této výzvy.
(4) Občan účastný důchodového spoření je povinen při podání přihlášky
k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění uvést, že je účasten důchodového spoření
podle zákona upravujícího důchodové spoření; stane-li se účastníkem důchodového
spoření až po podání této přihlášky, sdělí uvedenou skutečnost ve lhůtě podle odstavce 3.
§ 83a
Účastníci řízení
V řízení ve věcech účasti pojištěnce na důchodovém pojištění a o správnost obsahu
stejnopisu evidenčního listu (§ 38 odst. 5) je účastníkem řízení také ten, kdo plní úkoly v
důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až s) a u) až zh) zj).
§ 88
Námitky
(1) Proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a
d) až f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné
námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.
(2) Požádá-li účastník řízení před uplynutím lhůty k podání námitek o předložení
podkladů pro výpočet důchodu nebo pro vyčíslení přeplatku, který je povinen uhradit, počíná
běžet nová lhůta k podání námitek ode dne, kdy mu byly tyto podklady doručeny.
(3) Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal.
Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu.
(4) Orgán sociálního zabezpečení rozhodne o námitkách ve lhůtách stanovených podle
§ 71 správního řádu; tyto lhůty počínají běžet dnem doručení námitek orgánu sociálního
zabezpečení, který je příslušný k rozhodnutí o námitkách. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na
posouzení zdravotního stavu (§ 8 odst. 9), prodlužují se lhůty podle věty první o 60 dnů.
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Orgán sociálního zabezpečení přezkoumává rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky, v
plném rozsahu; není přitom vázán podanými námitkami.
(5) Námitky nemají odkladný účinek, s výjimkou námitek podaných proti
rozhodnutím vydaným podle § 116 odst. 2 věty druhé, § 118a odst. 1 až 3, § 118b a 118c a §
64 odst. 2 a 5 zákona o důchodovém pojištění.
(6) Námitky nelze podat proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o námitkách
nebo o odvolání.
(7) Řízení o námitkách musí být vedeno odděleně od rozhodování orgánu sociálního
zabezpečení v prvním stupni; nemohou se na něm podílet ani v něm rozhodovat osoby, které
se účastnily řízení o vydání napadeného rozhodnutí.
(8) Není-li v odstavcích 1 až 6 a 9 stanoveno jinak, vztahuje se na řízení o námitkách,
na rozhodnutí o námitkách a na přezkumné řízení a obnovu řízení, která se týkají rozhodnutí o
námitkách, správní řád s tím, že § 90 odst. 1 písm. b), § 90 odst. 3 a § 90 odst. 6 věta druhá
správního řádu se nepoužijí, a po dobu, po kterou probíhá přezkumné řízení soudní, lhůty
uvedené v § 97 odst. 2 a § 100 odst. 2 správního řádu neplynou, a přezkumné řízení ani
obnovu řízení, která se týkají rozhodnutí o námitkách, nelze zahájit, popřípadě v nich
pokračovat.
(9) Námitky lze podat též u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, pokud
rozhodnutí vydala Česká správa sociálního zabezpečení; účinky podání námitek jsou
zachovány, byly-li podány okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě podle odstavce 1.
Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna námitky neprodleně postoupit České správě
sociálního zabezpečení.
§ 118
Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci
(1) Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je
a) občan určený rozhodnutím obecního úřadu podle § 10; v odůvodněných případech může
být zvláštním příjemcem ustanovena právnická osoba,
b) občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí způsobilosti dítěte k právním
úkonům, a to od tohoto dne.
(2) Občan uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo oprávněný může kdykoliv po nabytí
způsobilosti k právním úkonům požádat plátce dávky důchodového pojištění, aby dávka byla
již vyplácena do rukou oprávněného; neučiní-li tak, vyplácí se dávka i nadále dosavadnímu
příjemci.
(3) Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se
výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit,
nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo
nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas
oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se
vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu
přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.
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(4) Zákonný zástupce a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch
oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený
oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného.
Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil,
podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.
(5) Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud
a) odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
b) zjistí, že zvláštní příjemce neplní povinnosti uvedené v odstavci 4 větě první a druhé, nebo
c) zjistí, že zvláštní příjemce nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 4 větě třetí.
§ 118a
(1) Jestliže důchod byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, protože
příjemce důchodu nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijal důchod nebo jeho část,
ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než
náležel, nebo vědomě jinak způsobil, že důchod nebo jeho část byl vyplácen neprávem nebo
ve vyšší částce, než náležel, má plátce důchodu vůči příjemci důchodu nárok na vrácení,
popřípadě náhradu nesprávně vyplacené částky.
(2) Jestliže byl občanu vyplácen starobní důchod a nebyly přitom splněny podmínky
stanovené zákonem o důchodovém pojištění pro výplatu tohoto důchodu,57) má plátce
důchodu vůči tomuto občanu nárok na vrácení těch vyplacených částek starobního důchodu,
které nenáležely. To platí obdobně, zanikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod z
důvodu uzavření nového manželství nebo nárok na sirotčí důchod z důvodu dosažení 26. roku
věku.
(3) Nárok na vrácení, popřípadě náhradu částek vyplacených neprávem nebo ve vyšší
výši, než náležely, zaniká uplynutím pěti let ode dne výplaty dávky. Lhůta uvedená ve větě
první neplyne po dobu řízení o námitkách, žalobě, výkonu rozhodnutí, nebo jsou-li na úhradu
přeplatku prováděny srážky z důchodu nebo ze mzdy nebo placeny splátky na základě dohody
o uznání dluhu.
(4) Občanu, který je povinen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu
sociálního zabezpečení vrátit dávku, může být přeplatek srážen z důchodu nebo ze mzdy,
platu nebo jiného pracovního příjmu; přitom platí obdobně předpisy o výkonu soudních
rozhodnutí srážkou ze mzdy.
§ 123e
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona
nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem68a) nebo
datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do
jeho datové schránky
(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání
nebo jiný úkon učinit pouze
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a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu
sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení;
podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to ve
formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení. Nesplňuje-li
podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán sociálního zabezpečení je
povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které
nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému
úkonu nepřihlíží, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do
údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou
osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu,
pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.
(3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 1 nebo podle odstavce
2 písm. a), uvede současně akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho
kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
(4) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny zveřejnit na své úřední desce a
způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu sociálního zabezpečení, kde je
možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit
podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu,
b) elektronickou adresu své podatelny, a elektronickou adresu své podatelny určené k
předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své
datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové
zprávy,
c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d) seznam kvalifikovaných certifikátů svých zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž
se kvalifikované certifikáty nacházejí,
e) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě, a
podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,
f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem uvedeným v odstavci 5 větě druhé.
(5) Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická
zařízení poskytovatelé zdravotních služeb činí podání nebo jiné úkony, pro které je
předepsán tiskopis podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního
zákona32), pouze způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a). Příslušný orgán sociálního
zabezpečení však může určit, která podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis
podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32), lze učinit též
způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. b).
§ 123f
Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto
zákona je výkonem přenesené působnosti.
____________________
9) § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb.
9a) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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32) § 13 a 16 zákona ČNR č. 589/1992 Sb.
33) § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností
pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).
33b) § 86 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 6 písm. a) vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam
zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
37) § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.
38) § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
40) § 15 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb.
41) § 10 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.
50f) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších
předpisů.
50g) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
52) § 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
52b) § 8 zákona č. 108/2006 Sb.
52c) § 9 odst. 8 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.
54a) Zákon č. 435/2004 Sb.
55) § 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.
56) § 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.
57) § 37 odst. 1 písm. a) č. 1 a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
§ 4 a § 6 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým
horníkům, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.
60a) § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
66a) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
68) § 15 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
68a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
ve znění pozdějších předpisů.
70) § 25 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
71) Např. § 190 odst. 3 zákoníku práce, § 45 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů.
73c) § 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
73g) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
76) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
71a) § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
71b) § 94 zákoníku práce.
71c) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
73d) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č.
1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise
(EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se
rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se
tato
nařízení
dosud
nevztahují
pouze
z
důvodu
jejich
státní
příslušnosti.
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K části dvacáté druhé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§5
(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni
a) zaměstnanci v pracovním poměru,
b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a
informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České
republiky5), vojáci z povolání 5a) a státní zaměstnanci podle služebního zákona5b),
c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za
kterou jsou jím odměňováni,
d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud
je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo
volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle
zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud
se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou
uvedeny v písmenech g) až i) a v odstavci 2 písm. c) o) až s),
e) osoby samostatně výdělečně činné,
f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě
dohody o provedení práce,
g) soudci,
h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda
Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,
členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního
arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí37a),
l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
m) osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší
odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu
prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010,
n) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě
pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o
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zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při
rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se
zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se
do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění
podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle
zvláštního právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání28a), a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění,
o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání
nebo jinou výdělečnou činnost,
p) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o
vojáky z povolání a vojáky v další službě,5)
q) osoby konající civilní službu,
r) osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,
s) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I
(lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud
spolu žijí v domácnosti 5d); podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,
t) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z
českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely
účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují
podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,
6)

u) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském
pojištění podle zvláštního právního předpisu5e), po dobu trvání dočasné pracovní
neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost
vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního
předpisu5e), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu5f) v době této
výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu5e), po dobu
trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v
mateřství v období před porodem,
v) m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
w) n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou
touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností
odměňováni, x) prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem
ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
x) o) prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
y) p) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního
předpisu37), pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a
pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost.
p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení. ,
q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až
c), f) až i), p) a s),
r) likvidátoři,
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s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato
složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je
trvale v České republice,
t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s),
v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly
plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění
v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a
nejsou od této daně osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e).
(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni dále
a) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech
odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze
závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,
b) likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
c) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka
zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České
republice.
(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále
a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě
pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako
uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo
podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato
podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato
doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou
podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před
dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se
do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 2 a doba výkonu
výdělečné činnosti, která podle zvláštního právního předpisu nebrání (není
překážkou) zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to i když tato
činnost zakládá účast na pojištění; za dobu, po kterou náleží podpora v
nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v
nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o
zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,
b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
c) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou
vojáky z povolání,
d) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,
e) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve
stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve
stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV
(úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se
nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,
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f) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)]
z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní
důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se
pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak
splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle
zvláštních zákonů,
g) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském
pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní
neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní
neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle
zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního
předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního
právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání
podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem,
h) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona
upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením,
pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci
nemohou vykonávat výdělečnou činnost.
(3) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí činnost osob uvedených
v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele, ze které jim plynou nebo by
mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly,
pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle
zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny. Dobou zaměstnání se
pro účely tohoto zákona rozumí období od počátku výkonu činnosti osoby uvedené
v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele do konce období, v němž tato
činnost měla nebo mohla být vykonávána.
(3) (4) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto
zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak
pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.
(4) (5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují odstavce 1 se nevztahuje na osoby,
které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve
prospěch tohoto zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona
rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela
mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.
§6
(1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na
pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich
a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim
po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při
rekvalifikaci,
b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České
republice,
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c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o osoby uvedené v § 5 odst.
1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná
nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající
organizací podle zvláštního právního předpisu;6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je
účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby
uvedené v § 5 odst. 4 5; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná
nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v
diplomatických službách České republiky.
(2) Pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k
účasti na pojištění. Účast na pojištění osob uvedených ve větě první je však možná v rozsahu
nejvýše deseti 15 let; za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění možná
nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.
(3) Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který
bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.
§8
(1) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až l) a v) až x), odst. 2 a odst. 3 t) a
v § 5 odst. 4 jsou účastny pojištění podle tohoto zákona, pokud jsou účastny nemocenského
pojištění podle zvláštního právního předpisu5e).
(2) Účast na pojištění v případě výkonu více právních vztahů uvedených v § 5 odst. 1
písm. a) až d), f) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3 a f) až t) a v § 5 odst. 4 se posuzuje
samostatně v každém tomto právním vztahu. Je-li však jednatel společnosti s ručením
omezeným současně společníkem téže společnosti s ručením omezeným, je účasten pojištění
z těchto činností jen jednou. Vykonává-li člen zastupitelstva územního samosprávného
celku, zastupitelstva městské části nebo městského obvodu územně členěných
statutárních měst nebo hlavního města Prahy souběžně více funkcí pro tentýž územní
samosprávný celek, za které je odměňován, je z nich účasten pojištění jen jednou; to
platí obdobně pro osobu, která je členem více kolektivních orgánů územního
samosprávného celku nebo orgánů zřízených jeho orgány.
§9
(1) Pojištění jsou účastny osoby samostatně výdělečně činné [§ 5 odst. 1 písm. e)],
pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňují dále
stanovené podmínky. Za samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na území České
republiky se považuje i samostatná výdělečná činnost prováděná mimo území České
republiky, jestliže je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti
vyplývajícího z právních předpisů České republiky.
(2) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje osoba, která
ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a
a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
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b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z
příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na
jejich dosažení, zajištění a udržení.8)
(3) Výkonem samostatné výdělečné činnosti podle odstavce 2 písm. a) se rozumí
a) podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována
podle zvláštního zákona,9)
b) provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona,10)
c) činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní
společnosti vykonávaná pro tuto společnost,11)
d) výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,12) s
výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným
základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně6b),
e) výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů,13)
která není uvedena v písmenech a) až d), a výkon činnosti mandatáře konané na základě
mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku13a); podmínkou zde je, že tyto
činnosti jsou konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, a jde-li o
činnost mandatáře, též to, že mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné
výdělečné činnosti. Za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle
zvláštních předpisů se vždy považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů
kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského
zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a insolvenčního správce, popřípadě
dalšího správce,
f) výkon činností neuvedených v písmenech a) až e) a vykonávaných vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu;14) za výkon těchto činností se však
nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí,15)
pokud se příjmy dosažené výkonem činností uvedených v písmenech a) až f) považují podle
zákona o daních z příjmů za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné
činnosti37).
(4) Osoba samostatně výdělečně činná je účastna pojištění jen jednou, i když
vykonává několik činností uvedených v odstavci 3, popřípadě spolupracuje při výkonu
několika těchto činností nebo současně koná činnosti podle odstavce 2 písm. a) a b).
(5) Kde se dále hovoří o samostatné výdělečné činnosti, rozumí se tím též spolupráce
při výkonu této činnosti [odstavec 2 písm. b)].
(6) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna nemocenského pojištění
osob samostatně výdělečně činných, v kalendářním roce
a) vykonávala zaměstnání (odstavec 8 věta první),
b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
c) měla nárok na rodičovský příspěvek15b) nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo
nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského
pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči
pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči
pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost)
anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud osoba, která je závislá na péči pomoci jiné
osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou
v domácnosti5d), není-li osobou blízkou,
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d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky
z povolání, nebo
e) byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a).
(7) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost v těch kalendářních měsících, v nichž po celý měsíc byla vykonávána samostatná
výdělečná činnost a současně trvaly skutečnosti uvedené v odstavci 6; jestliže samostatná
výdělečná činnost byla vykonávána jen po část kalendářního měsíce, považuje se samostatná
výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud po tu část kalendářního
měsíce, po kterou byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, tyto skutečnosti současně
trvaly. Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost v těch kalendářních měsících, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána
samostatná výdělečná činnost a v této době výkonu samostatné výdělečné činnosti aspoň
po část této doby trvaly skutečnosti uvedené v odstavci 6. Trváním skutečností podle věty
první se rozumí též trvání jen některých skutečností uvedených v odstavci 6.
(8) Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění
zaměstnanců a jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x), účast na důchodovém
pojištění. Pečuje-li o osobu, která je závislá na péči jiné osoby [odstavec 6 písm. c)], více
osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost u té osoby samostatně výdělečně činné, která byla určena písemnou dohodou všech
osob, které pečují o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)5c), za osobu
pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná
činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té osoby samostatně výdělečně činné,
která podle rozhodnutí příslušného orgánu sociálního zabezpečení podle zvláštního právního
předpisu15e) pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby, v největším rozsahu.
Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti uvedené v odstavci 6 písm. a) a c) až e)
musí osoba samostatně výdělečně činná doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž podala přehled o příjmech a výdajích ze samostatné
výdělečné činnosti podle zvláštního zákona17) za kalendářní rok, za který chce být považována
za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
(9) Samostatná výdělečná činnost se považuje za hlavní samostatnou výdělečnou
činnost v období, ve kterém se podle odstavců 6 až 8 samostatná výdělečná činnost
nepovažuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pokud byla osoba samostatně
výdělečně činná účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných jen po
část kalendářního měsíce, považuje se v tomto kalendářním měsíci samostatná výdělečná
činnost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
§ 11
(1) Dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění
a) osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3 a v § 5 odst. 4, za
kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné,
b) osob uvedených v § 6, za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné, a to nejdříve
ode dne zaplacení pojistného.
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(2) Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. a) až d) a f) až l) a v) a v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3 t) a v § 5 odst. 4 nepovažuje
kalendářní měsíc, ve kterém nebyly dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu
pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) pojištěnce proto, že tyto osoby
nevykonávaly činnost zakládající účast na pojištění, pokud nešlo o omluvné důvody; za
omluvné důvody se považují skutečnosti uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).
Podmínka zaplacení pojistného uvedená v odstavci 1 písm. a) se považuje za splněnou, v
případě, kdy pojistné nebylo zaplaceno jen proto, že v kalendářním roce osoba uvedená v
odstavci 1 písm. a) dosáhla stanoveného maximálního základu pojistného vyměřovacího
základu pro pojistné17c), a v případě, kdy zaměstnavatel pojistné na pojištění neodvedl,
ačkoliv byl povinen toto pojistné odvést, pokud se dále nestanoví jinak; zaměstnavatelem se
pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba zaměstnávající pojištěnce v
pracovním poměru a dalších pracovních vztazích, nebo k níž je pojištěnec v jiném právním
vztahu zakládajícím účast na pojištění podle tohoto zákona, jakož i organizační složka
státu.16a) Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. a), f), w) a x) nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel neodvedl
pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost nebo
družstvo a tyto osoby byly v takovém kalendářním měsíci současně společníky této
společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo družstva;
pro účely části věty před středníkem se za dlužné pojistné nepovažuje dlužné penále.
Ustanovení věty třetí neplatí, bylo-li pojistné dlužné za kalendářní měsíc zaplaceno do tří let
ode dne splatnosti tohoto pojistného. Byl-li osobám uvedeným ve větě třetí přiznán důchod,
popřípadě z důvodu úmrtí těchto osob byl přiznán vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, a
při přiznání tohoto důchodu nebyla započítána podle věty třetí doba pojištění z důvodu
neodvedení pojistného, přihlédne se k této době, jen bylo-li dlužné pojistné uhrazeno za
prosinec kalendářního roku, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který nebylo dlužné pojistné
odvedeno, nebo bylo-li dlužné pojistné uhrazeno za poslední kalendářní měsíc před přiznáním
důchodu, za který obchodní společnost nebo družstvo dlužily pojistné, anebo za poslední
kalendářní měsíc, v němž byl pojištěnec osobou uvedenou ve větě třetí; dlužné pojistné musí
být přitom uhrazeno nejpozději do 3 let ode dne splatnosti tohoto pojistného. Za dobu
pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f)
až k), v) až x) a v § 5 odst. 3 t) a odst. 4 považuje též doba, po kterou podle pravomocného
rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na určení neplatnosti
skončení tohoto právního vztahu trval nadále jejich právní vztah zakládající účast na pojištění,
pokud podle tohoto rozhodnutí nebo této dohody došlo ke skončení tohoto vztahu neplatně a
pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k neplatnému skončení tohoto vztahu, splněna podmínka
uvedená v § 8; podmínka zaplacení pojistného se přitom považuje za splněnou, přičemž
ustanovení věty třetí až páté tím není dotčeno.
(3) Dobou pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) je též
a) v kalendářním roce, do něhož spadá den, od něhož se přiznává důchod (dále jen "rok
přiznání důchodu"), doba před tímto dnem, jestliže tyto osoby zaplatily do dne podání
žádosti o přiznání důchodu zálohy na pojistné splatné do konce kalendářního měsíce
předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž byla podána tato žádost,
b) kalendářní rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud byly za tento
kalendářní rok zaplaceny zálohy na pojistné splatné za tento rok a doplatek na pojistném
ještě nebyl splatný přede dnem podání žádosti o přiznání důchodu.
§ 12
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(1) Náhradní dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění osob
uvedených v § 5 odst. 1 písm. m) až u) a y) 2; podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na
pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, s výjimkou doby účasti na pojištění podle
§ 5 odst. 1 písm. y) 2 písm. h), že byla získána na území České republiky a že doba pojištění
trvala aspoň jeden rok. Podmínkou pro to, aby se doba účasti osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. n) až p) a r) až u) 2 hodnotila po 31. prosinci 2011 jako náhradní doba pojištění, je, že
pojištěnec po dobu trvání této účasti byl v České republice účasten důchodového pojištění z
jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění anebo, bydlel-li v České
republice, jako poživatel důchodu nebo rodinný příslušník odvozoval své nároky ze
zdravotního pojištění v jiném členském státě Evropské unie; za účast na zdravotním pojištění
v České republice se však pro tyto účely nepovažuje taková účast na tomto zdravotním
pojištění, která je pouze odvozeným nárokem rodinného příslušníka z účasti jiné osoby na
tomto pojištění. Podmínkou pro to, aby se doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst.
1 písm. s) 2 písm. e) hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o
osobu mladší 10 let, která je závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
nebo o osobu, která je závislá na péči pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost)
nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)5c), rozhodl příslušný
orgán sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu17c).
(2) Nestanoví-li se v tomto zákoně jinak, hodnotí se pro vznik nároku na důchod a výši
procentní výměry důchodu náhradní doba pojištění stejně jako doba pojištění.
§ 14
(1) Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby
pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž
zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění
nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.
(2) Tutéž dobu péče o dítě podle § 5 odst. 1 písm. r) 2 písm. d) nelze započítat
současně více osobám; pečovalo-li o dítě současně více osob, započte se tato péče jako
náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Ustanovení předchozí
věty platí obdobně i při péči podle § 5 odst. 1 písm. s) 2 písm. e).
§ 16
(1) Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů
pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu
30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu
kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené
doby (odstavce 4 až 6), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné
období.
(2) Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích
základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího
základu (§ 17 odst. 1). Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po
roce 2007 nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ pro pojistné17c) stanovený pro
tento rok; do tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně
účastné pojištění.
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(3) Vyměřovacím základem pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 je vyměřovací
základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) a za dobu před 1. lednem 1996
hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1.
lednem 1996. Vyměřovací základ pro stanovení pojistného a hrubý výdělek se považují za
vyměřovací základ pojištěnce podle věty první nejdříve ode dne zaplacení pojistného, jde-li o
pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění před 1. lednem 1996 byla v předpisech
platných před tímto dnem stanovena podmínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž
pro započtení doby pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 stanovena podmínka
zaplacení pojistného; ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé, a jde-li o dobu po 30. červnu 2002,
též věty třetí a čtvrté, platí zde obdobně. Do vyměřovacího základu pojištěnce se zahrnuje
náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro
stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) nebo hrubého výdělku náležející v případě
uvedeném v § 11 odst. 2 větě šesté třetí v kalendářních měsících, za které náležela; tato
náhrada, která náleží na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody,
se započte v kalendářních měsících, za které náleží, a pokud nebyla její výše v jednotlivých
kalendářních měsících stanovena, rozpočte se úměrně na celá období, kterých se toto
rozhodnutí nebo tato dohoda týká. Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31.
prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z
povolání)18) a náhrada za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti k
službě.19) Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za kalendářní rok
předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví
se vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem
stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) za
kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za
kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné
zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto
všeobecného vyměřovacího základu; tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná
desetinná místa.
(4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů
platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu
průměrného měsíčního výdělku, doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového
pojištění nebo zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši
vyměřovacích základů za dobu zaměstnání před tímto dnem, a doby uvedené v písmenu
j); přitom doby studia po dosažení věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v
jakém se považují za náhradní dobu pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci
1995, pokud se nekryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e),
dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu,
dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené
v odstavci 3 větě čtvrté a páté, doby
a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná
pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty podle zvláštního
právního předpisu 5e), doby karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu5f), doby,
po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena
domácnosti podle zvláštního právního předpisu5e), nejde-li o osoby, které nemají nárok na
ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo
péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v
péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a
doby před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství,
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nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který
bezprostředně předcházel dni porodu,
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního
důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů
považuje i vyplácení obdobných důchodů od cizozemského nositele pojištění,
c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho
vyměřovacích základů,
d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z
povolání a vojáky v další službě,5) a výkonu civilní služby,
e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r) a s) 2 písm. d) a e),
f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České
republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,
g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) a y) 2 písm. a) a h),
h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se
zdravotním postižením,28)
ch)ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v §
18 odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2,
i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,
j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě šesté třetí nebyla náhrada mzdy, platu nebo
jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle
zvláštního zákona 17) přiznána soudem,
k) pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
stanoveného podle § 32, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23
odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
(5) Činí-li součet vyloučených dob uvedených v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h)
více než 1825 kalendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825
kalendářních dnů na jednu polovinu.
(6) Doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) uvedená v § 11
odst. 3 písm. b) se považuje za vyloučenou dobu do zjištění výše pojistného podle skutečného
příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.
(7) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu
a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když
tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení
odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové nároky
uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,
b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný
do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě se
do vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani
mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,
c) nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího
základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce.
(8) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené
doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s
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dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo
s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, pokud o to
pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených
dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí příjem
zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období,
které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro
pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty
první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně
kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví
zvláštní právní předpis19b).
(9) Osobní vyměřovací základ, roční vyměřovací základ pojištěnce a výpočtový základ
se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
§ 19a
(1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který získal aspoň 15 roků náhradní doby
pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. s) 2 písm. e) nebo §
102a (dále jen „náhradní doba péče o závislou osobu“), nesmí být vyměřen z nižšího
výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního
vyměřovacího základu vypočteného podle odstavců 2 a 3 a podle § 16.
(2) U pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se náhradní doba péče o závislou osobu pro
účely stanovení osobního vyměřovacího základu považuje
a) za vyloučenou dobu, a to i když se kryje s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5
odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do
vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 větě
čtvrté a páté, nebo
b) za dobu pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zohledňují pro účely ročního
vyměřovacího základu,
a to podle toho, co je pro tohoto pojištěnce výhodnější; postup podle písmene a) se
přitom týká pouze celého časového úseku, po který se uvedené doby vzájemně kryjí.
(3) Za příjem pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se pro účely odstavce 2 písm. b)
považuje
a) po 31. prosinci 2006 částka odpovídající výši příspěvku na péči podle zákona o sociálních
službách osoby, o kterou pojištěnec osobně pečoval. Úhrn těchto částek za kalendářní rok se
přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stanovenému za tento kalendářní rok
podle § 16 odst. 2 věty první,
b) před 1. lednem 2007 za kalendářní rok částka 96 000 Kč vynásobená koeficientem
stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, za
který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací
základ za rok 2007; netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok,
snižuje se částka vypočtená podle části věty před středníkem úměrně. Koeficient podle věty
první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa. Částka za kalendářní rok podle věty
první se přičítá k úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok uvedenému
v § 16 odst. 2 větě první.
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§ 21
(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona
považuje
a) studium na středních nebo vyšších odborných školách (dále jen „střední škola“) a
vysokých školách v České republice,21) s výjimkou dálkového, distančního, večerního a
kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v
rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při
rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby
nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil; za studium na středních a
vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých
školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je
postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice,
b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se
zdravotním postižením28) prováděná podle předpisů o zaměstnanosti.21a)
(2) Středními školami se pro účely tohoto zákona rozumí střední školy a konzervatoře,
jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.21b) Střední školy zřizované ministerstvy
obrany, vnitra a spravedlnosti se považují za střední školy i po dobu, po kterou nejsou
zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.21c)
(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí
studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním
programu.21d)
§ 27
Výdělečná činnost
Výdělečnou činností se rozumí činnost osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v)
až x) a v § 5 odst. 2 a 3 a v § 5 odst. 4 vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na pojištění.
§ 29
(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen
„důchodový věk“) před rokem 2010,
b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.
(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle
odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně
a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
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b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk
podle § 32 pro muže stejného data narození,
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk
podle § 32 pro muže stejného data narození,
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk
podle § 32 pro muže stejného data narození,
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk
podle § 32 pro muže stejného data narození,
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk
podle § 32 pro muže stejného data narození.

stanovený
stanovený
stanovený
stanovený
stanovený

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. g) až k), má
nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň
30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.
(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má
nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li
důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v §
38 písm. a) nebo b).
(5) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo
důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně podle § 61b.
(6) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1
písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních
dob pojištění uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) 2 písm. c), d) a e) a obdobných dob
podle předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů
náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje
na celé dny směrem nahoru.
§ 34
(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29, činí
za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 %
výpočtového základu měsíčně. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají
náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu
účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) odst. 2 písm. c), d) a e) a
obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet dnů náhradních dob
pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny
směrem nahoru.
(2) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje
pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po
vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní
důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů
této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů,
která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění
získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to
v rozsahu potřebném pro toto přičtení; na žádost pojištěnce se doba uvedená ve větě první
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nezvýší podle věty první a přičte se k době pojištění získané do vzniku nároku na tento
důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce. Za výkon výdělečné činnosti se pro
účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez
náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé
písm. a).
(3) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje
pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po
vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní
důchod ve výši poloviny podle § 37 odst. 1, za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné
činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.
(4) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se na
žádost zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1
nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom
starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 %
výpočtového základu. Nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu podle věty
první má pojištěnec vždy po 2 letech, pokud výdělečná činnost trvala nepřetržitě po tuto dobu,
nebo po skončení výdělečné činnosti; za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se považuje i to,
kdy na kalendářní den skončení výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v
němž výdělečná činnost znovu vznikla. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.
(5) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje
pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 2 a po vzniku
nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každý celý rok doby pojištění získané do
dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo
3 o 1,5 % výpočtového základu; po dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na
starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 se výše procentní výměry starobního důchodu
zvyšuje podle odstavce 2.
(6) Pokud pojištěnec, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29
odst. 1 nebo 3, po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral
přitom invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo plný invalidní důchod, přičte se
doba této výdělečné činnosti k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod.
Nezhodnocený zbytek doby výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku
na starobní důchod bez pobírání starobního důchodu ani invalidního důchodu, který nebyl
přičten podle odstavce 2 věty druhé, se přičte v potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti
uvedené v odstavci 3 nebo 4, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný
podle odstavce 3 nebo 4 pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu; přitom se
nejdříve provádí přičtení k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 3. Nezhodnocený
zbytek výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku na starobní důchod při
pobírání starobního důchodu ve výši poloviny se přičte v potřebném rozsahu k době
výdělečné činnosti uvedené v odstavci 4, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti
potřebný podle odstavce 4 pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu.
(7) Celým rokem doby pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí 365 kalendářních
dnů.
§ 40
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(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku
a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
f) nad 28 let pět roků.
(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před
vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před
vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro
nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období
posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků.
Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též,
byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity;
u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.
(3) Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod
se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm.
n) 2 písm. a) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před
dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení
věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde
přiměřeně.
§ 50
(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod,
jestliže
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je
závislý na péči pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III
(těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro
muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok
na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní
(osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do
trvalé péče nahrazující péči rodičů.
(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek
uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.
(5) Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.
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(6) Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že
vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice
trestného činu.
(7) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký
důchod.
§ 55
(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.
(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak,
uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty
neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za mrtvou, jde-li o
nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po
kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty
první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu
zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta šestá třetí).
§ 102
(1) Do 31. prosince 1998 jsou účastni pojištění interní vědečtí aspiranti; pro hodnocení
účasti na pojištění interních vědeckých aspirantů jako doby pojištění platí § 11 obdobně.
(2) Do 31. prosince 1999 jsou účastni pojištění vojáci v další službě; pro
hodnocení účasti na pojištění vojáků v další službě jako doby pojištění platí § 11
obdobně.
(3) Do 31. prosince 2004 jsou účastny pojištění osoby konající civilní službu. Doba
účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.
(4) Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně
připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České
republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba
účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.
§ 104
(1) Doba péče o dítě před 1. lednem 1996 se hodnotí za podmínek stanovených
předpisy platnými před tímto dnem jako náhradní doba (§ 13 odst. 2) v rozsahu stanoveném
tímto zákonem [§ 5 odst. 1 písm. r) 2 písm. d) ]; tato doba se v rozsahu, který přesahuje
náhradní dobu podle předpisů platných před 1. lednem 1996, považuje za vyloučenou dobu
uvedenou v § 16 odst. 4 větě první.
(2) Doby zaměstnání před 1. lednem 1996, u nichž podle předpisů platných před tímto
dnem byla stanovena podmínka, aby zakládaly nemocenské pojištění,36) se považují za dobu
pojištění (§ 13 odst. 1), jen pokud zakládaly nemocenské pojištění v době svého trvání.
§ 105a
Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
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Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
(1) Pojištěnci, kteří se stali úředníky nebo ostatními zaměstnanci Evropských
společenství nebo jejich institucí Evropské unie nebo jejích institucí a ukončili v České
republice výdělečnou činnost, mají nárok na převedení důchodových práv získaných v České
republice do důchodového systému Evropských společenství nebo jejich institucí Evropské
unie nebo jejích institucí (dále jen „důchodový systém Evropských společenství Evropské
unie“), pokud jim nebyl přiznán starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového
pojištění. Důchodovými právy podle věty první se rozumí finanční částka stanovená jako
pojistněmatematický ekvivalent v závislosti na získané době pojištění a vyměřovacích
základech; je-li pojištěnec uvedený ve větě první účasten důchodového spoření, zvyšuje se
tato finanční částka o jeho prostředky naspořené v důchodovém spoření. Převodem
důchodových práv zaniká nárok na zápočet těch dob pojištění a vyměřovacích základů v
českém důchodovém pojištění, které byly použity pro stanovení finanční částky podle věty
druhé.
(2) Stala-li se osoba po skončení služby nebo zaměstnání v Evropských společenstvích
nebo jejich institucích Evropské unii nebo jejích institucích, která byla po dobu této služby
nebo zaměstnání účastna důchodového systému Evropských společenství Evropské unie,
pojištěncem v českém důchodovém pojištění, má nárok na převedení důchodových práv
získaných v důchodovém systému Evropských společenství Evropské unie do českého
důchodového pojištění; tato důchodová práva se převedou prostřednictvím doby pojištění
stanovené s přihlédnutím k délce doby služby nebo zaměstnání v Evropských společenství
Evropské unii nebo jejích institucích, která založila účast v důchodovém systému
Evropských společenství Evropské unie, a vyměřovacích základů stanovených za tuto dobu.
(3) Převody důchodových práv podle odstavců 1 a 2 se provádějí na žádost pojištěnce.
(4) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky a způsob převodu důchodových práv
podle odstavců 1 a 2 a způsob výpočtu finanční částky podle odstavce 1 a určení dob pojištění
a vyměřovacích základů odpovídajících důchodovým právům získaným v důchodovém
systému Evropských společenství Evropské unie podle odstavce 2.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují na úředníky nebo ostatní zaměstnance
institucí uvedených v odstavcích 1 a 2, jen jde-li o instituce stanovené vládou v nařízení.
(2) Doba výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České
republiky, se ode dne, kterým začíná volební období Evropského parlamentu v roce 2009,
považuje za vyloučenou dobu (§ 16 odst. 4).
§ 105b
Pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) v době dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény
Za pobírání dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem po skončení
výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění (péči), z něhož jsou tyto dávky
vypláceny [§ 5 odst. 1 písm. u) 2 písm. g)], za pobírání nemocenského z nemocenského
pojištění osob samostatně výdělečně činných (§ 10 odst. 2 a 3), za pobírání dávky
nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem [§ 11 odst. 2 věta první a § 16 odst. 4
písm. a)] a za dobu poskytování nemocenského přiznaného na podkladě nemocenského
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pojištění (péče) (§ 65 odst. 1) se v roce 2008 pro účely tohoto zákona považuje též období
prvních 3 kalendářních dnů v rámci trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, po
které se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění (péči) neposkytuje, a období
prvních 3 dnů v rámci trvání dočasné pracovní neschopnosti (neschopnosti ke službě nebo
neschopnosti k výkonu funkce) nebo karantény, po které se podle zvláštních právních
předpisů neposkytuje plat, služební příjem nebo odměna.
____________________
4) Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.
5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5b) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a
ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5d) § 115 občanského zákoníku.
5e) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5f) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
6) § 33 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 226/1992 Sb.
§ 116 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č.
26/1993 Sb.
§ 119 až 123 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
6a) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).
6b) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
8) § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.
9) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 10 a 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
11) § 76 a násl. a § 93 a násl. obchodního zákoníku.
12) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.,
zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.
13) Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém
poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zákon č.
237/1991 Sb., o patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č.
275/1994 Sb.
13a) § 566 až 575 obchodního zákoníku.
14) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
15) § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb.
15a) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.
15b) § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
15e) § 6 odst. 4 písm. a) bod 13 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
16a) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
17) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17c) § 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
18) § 195 a § 206 odst. 2 zákoníku práce.
19) Např. § 92 odst. 2 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., § 106 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb.
19b) § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. 28) Zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti.
21) Zákon č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č.
134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb.,
zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994
Sb.
21a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
21b) § 141 až 159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).
21c) § 186 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
21d) § 45 až 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách).
27) § 6 čl. II odst. 1 zákona ČNR č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění
některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů.
28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
28a) § 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.
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32) § 13 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 272/1992 Sb.
33) § 21 a 22 zákona č. 172/1990 Sb.
36) § 8 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
37) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
37) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
37a) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
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K části dvacáté třetí návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§3
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická
osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku
pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá,
b) zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň jednoho
zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru
nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební
úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, věznice a vazební
věznice (dále jen "věznice"), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do
práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonává zabezpečovací detenci
osoba zařazená do práce, a útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů
nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů3)
služební příjem nebo vojákům z povolání4) plat, popřípadě organizační složky státu nebo
právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních
sborů nebo zařazeni vojáci z povolání, (dále jen "služební útvar"),
c) sídlem zaměstnavatele
1. u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána v
obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo jiné zákonem
upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího umístění,
2. u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5) a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu 6) v
České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý pobyt v České republice, místo
jejího podnikání na území České republiky a v případě, že taková osoba na území České
republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu zaměstnance, místo výkonu
práce těchto zaměstnanců,
3. u organizační složky státu a služebního úřadu jejich sídlo stanovené zvláštním právním
předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,
d) mzdovou účtárnou plátcova pokladna podle daňového řádu,
e) započitatelným příjmem příjem, který se podle zvláštního právního předpisu 1) zahrnuje do
vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění,
f) dosaženým příjmem započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci do kalendářního měsíce,
g) zaměstnáním právní vztah, na základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo obdobnou
činnost nebo službu (dále jen „práce“) zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a),
g) zaměstnáním činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by
mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly,
pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle
zvláštního právního předpisu75) a nejsou od této daně osvobozeny,
h) osobou samostatně výdělečně činnou fyzická osoba považovaná za osobu samostatně
výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu7),
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i) samostatnou výdělečnou činností činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost
pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, a to včetně
spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti8),
j) pojištěnou činností zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na pojištění,
samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná na základě
výkonu této činnosti přihlásila k účasti na pojištění, a zaměstnání zahraničního
zaměstnance, pokud se přihlásil k účasti na pojištění,
k) podpůrčí dobou doba, po kterou má být podle tohoto zákona vyplácena dávka,
l) sociální událostí, s níž tento zákon spojuje vznik nároku na dávku, vznik dočasné pracovní
neschopnosti, nařízení karantény9), vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena
domácnosti, nástup na peněžitou pomoc v mateřství a převedení zaměstnankyně na jinou
práci, státní zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení příslušnice na jiné
služební místo,
m) porodem takové ukončení těhotenství, při kterém je do matriky narození zapsáno narození
dítěte,
n) domáckým zaměstnancem zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6 a 15, kteří
nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají
sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují,
o) smluvním zaměstnancem zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s
nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (dále jen
"zahraniční zaměstnavatel"), je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele,
p) smluvním zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má ve smyslu písmene c)
sídlo na území České republiky a u níž jsou v České republice činní zaměstnanci
zahraničního zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní zaměstnance,
pokud podle smlouvy uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních
zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem
uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli,
q) zahraničním zaměstnancem zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v České
republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,
r) státem, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
mimo těchto států též členské státy Evropské unie,
s) členským státem Evropské unie též stát, který není členem Evropské unie, avšak aplikuje
předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení10),
t) mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení smlouva o sociálním zabezpečení, která
obsahuje ustanovení o používání právních předpisů při výdělečné činnosti na území
druhého smluvního státu,
u) prací práce, pracovní nebo obdobná činnost, funkce nebo služba,
v) dobou zaměstnání období od počátku výkonu činnosti zaměstnance pro
zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být
vykonávána.
ČÁST DRUHÁ
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA I
OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
§5
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Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni:
a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí
1. zaměstnanci v pracovním poměru,
2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní
správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a
informace3) a vojáci z povolání4) (dále jen "příslušníci"),
3. státní zaměstnanci podle služebního zákona11),
4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za
kterou jsou jím odměňováni,
5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě
dohody o provedení práce,
6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
7. soudci,
8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky,
10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu,
členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého
telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce
práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce
vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené
zvláštním zákonem12), popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního
orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a
jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické
osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo
služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18,
12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí13) (dále jen „osoba pečující a osoba
v evidenci“),
14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr
nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho
vznik,
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16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou
touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností
odměňováni,
17. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech
odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze
závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů nejsou uvedeni
v bodech 1 až 10, 20 a 21,
19. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo výkonu
práce je trvale v České republice,
21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21,
v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly
plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění
v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu75) a
nejsou od této daně osvobozeny,
b) osoby samostatně výdělečně činné.
HLAVA II
ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ
§6
Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění
(1) Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže
a) vykonávají zaměstnání
1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i
přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v
České republice, nebo
2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu
práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů
státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, a
b) zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a
c) b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí
aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem").
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(2) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat a ani
netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, splňují podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a),
sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň částku rozhodného příjmu, popřípadě jejich
započitatelný příjem dosáhl aspoň částky rozhodného příjmu, nastoupili opětovně do
zaměstnání k témuž zaměstnavateli a od skončení
a) předchozího zaměstnání zakládajícího účast na pojištění do opětovného nástupu do
zaměstnání neuplynula doba aspoň 6 měsíců, nebo
b) předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění proto, že nemělo trvat a ani
netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, ale zaměstnanec v něm dosáhl započitatelného příjmu
aspoň ve výši rozhodného příjmu, do opětovného nástupu do zaměstnání neuplynula doba
aspoň 6 měsíců;
za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.
(3) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat a ani
netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u
téhož zaměstnavatele více těchto zaměstnání a úhrn započitatelných příjmů z těchto
zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou
účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za
téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.
(4) Je-li smluvní zaměstnanec, který splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b)
a c), povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, je
účasten pojištění podle tohoto zákona po uplynutí doby 270 kalendářních dnů trvání
zaměstnání na území České republiky s tím, že do tohoto počtu 270 kalendářních dnů se
započtou všechny kalendářní dny doby výkonu zaměstnání na území České republiky, které
spadají do období 2 let přede dnem zahájení výkonu posledního zaměstnání na území České
republiky.
(5) (2) Rozhodný příjem činí 2 000 Kč. Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna
kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu
stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto
kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém
pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na
celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný
příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného příjmu
stanoveného podle věty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce
zákonů sdělením.
(6) (3) Zahraniční zaměstnanec je účasten pojištění, pokud je podle zákona o
důchodovém pojištění dobrovolně účasten důchodového pojištění jako zaměstnanec
zahraničního zaměstnavatele73) a na předepsaném tiskopisu se přihlásil k pojištění.
(7) (4) Ustanovení odstavců 1 až 6 3 se nevztahují na zaměstnance činné na základě
dohody o provedení práce.
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§7
Pojištění při zaměstnání malého rozsahu
(1) Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž jsou splněny
podmínky uvedené v § 6, s výjimkou podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. c), neboť
sjednaná částka započitatelného příjmu není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm.
b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než
rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec.
(2) Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch
kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky
započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání aspoň ve výši rozhodného příjmu.
(3) Započitatelný příjem zúčtovaný až po skončení zaměstnavatelem až po skončení
doby zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do
kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo tato doba zaměstnání skončila.
(4) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával
v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn
započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku
rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových
zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též
právní nástupce zaměstnavatele.
§ 7a
Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce
(1) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění,
jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný
příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.
(2) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen
v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován
zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve výši uvedené v
odstavci 1; ustanovení § 7 odst. 3 platí zde obdobně. Pojištění vzniká zaměstnanci činnému na
základě dohody o provedení práce dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení
práce začal konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato
dohoda sjednána.
(3) Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též,
jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce
a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendářním měsíci
aspoň částku uvedenou v odstavci 1; zaměstnanec je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání
takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom
považuje též právní nástupce zaměstnavatele.
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§8
Souběh pojištění z více zaměstnání
Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je
pojištěn z každého z těchto zaměstnání. Je-li však společník společnosti s ručením omezeným
současně jednatelem téže společnosti s ručením omezeným, je pojištěn z těchto činností jen
jednou. Vykonává-li člen zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva
městské části nebo městského obvodu územně členěných statutárních měst nebo
hlavního města Prahy souběžně více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za
které je odměňován, je z nich pojištěn jen jednou; to platí obdobně pro osobu, která je
členem více kolektivních orgánů územního samosprávného celku nebo orgánů zřízených
jeho orgány.
§9
Vynětí zaměstnanců z pojištění
(1) Z pojištění jsou vyňati zaměstnanci vykonávající zaměstnání v České republice pro
a) zaměstnavatele, který požívá diplomatických výsad a imunit, pokud jsou účastni pojištění v
jiném státě,
b) mezinárodní organizaci, pokud jsou účastni pojištění prostřednictvím této mezinárodní
organizace a písemně prohlásí orgánu nemocenského pojištění, že chtějí být z tohoto
důvodu vyňati z pojištění v České republice; toto prohlášení podávají zaměstnanci orgánu
nemocenského pojištění prostřednictvím mezinárodní organizace, pro niž vykonávají
zaměstnání.
(2) Z pojištění jsou dále vyňaty osoby, které nejsou občany České republiky nebo
občany Evropské unie a jsou zaměstnány v České republice bez platného oprávnění k pobytu
na území České republiky podle jiného právního předpisu6).
§ 10
Vznik a zánik pojištění zaměstnanců
(1) Pojištění vzniká zaměstnanci uvedenému v § 5 písm. a)
a) bodě 1 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního poměru; za
den, ve kterém tento zaměstnanec nastoupil do práce, se považuje též den přede dnem
nástupu do práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo
plat nekrátí,
b) bodě 2 dnem, ve kterém nastoupil k výkonu služby, a zaniká dnem skončení služebního
poměru,
c) bodě 3 dnem nástupu služby a zaniká dnem skončení služebního poměru,
d) bodě 4 dnem započetí práce pro družstvo a zaniká dnem skončení členství v družstvu,
e) bodě 5, jde-li o zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti, dnem, ve
kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednanou práci, a
zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána,
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f) bodě 6 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního vztahu;
jde-li však o smluvního zaměstnance, pojištění vzniká dnem, ve kterém začal vykonávat
práci pro smluvního zaměstnavatele, a zaniká dnem ukončení výkonu práce pro smluvního
zaměstnavatele,
g) bodě 7 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
h) bodě 8 dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům zastupitelstev
územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů
územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v
pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění
členové zastupitelstva, a zaniká dnem skončení této funkce nebo zánikem mandátu člena
zastupitelstva. Plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor nebo náměstek primátora
úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání nově
zvoleného zastupitelstva nebo vykonává-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor nebo
náměstek primátora svěřené pravomoci do zvolení nového starosty, místostarosty,
primátora nebo náměstka primátora a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, trvá
mu účast na pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro
hejtmana kraje, náměstka hejtmana, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora
hlavního města Prahy,
i) bodě 9 dnem zvolení a zaniká dnem uplynutí volebního období, popřípadě dnem zániku
mandátu,
j) bodech 10 a 11 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce,
k) bodě 12 dnem, ve kterém začal dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou službu, a
zaniká dnem, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby,
l) bodě 13 dnem, od něhož náleží odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně
dětí13), a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná
pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa
m) bodě 14 dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
n) bodě 15 dnem započetí výkonu práce a zaniká dnem ukončení výkonu práce.
o) bodě 16 dnem, ve kterém začal konat práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení této
práce,
p) bodě 17 dnem, ve kterém fyzická osoba ustanovená prokuristou začala s výkonem činnosti
prokuristy, a zaniká dnem, kterým ukončila činnost prokuristy, za kterou je odměňována,
q) bodě 18 dnem zahájení činnosti člena kolektivního orgánu právnické osoby, a zaniká dnem
ukončení této činnosti,
r) bodě 19 dnem, kdy fyzická osoba jmenovaná likvidátorem začala s výkonem činnosti
likvidátora, a zaniká dnem ukončení výkonu funkce likvidátora,
s) bodě 20 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem ukončení práce nebo dnem
odvolání z pracovního místa vedoucího organizační složky.
(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci, a zaniká
dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3.
(2) U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec
začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který
příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.
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(3) Pojištění vzniká u
a) smluvního zaměstnance dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro smluvního
zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení výkonu práce pro smluvního
zaměstnavatele,
b) soudce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
c) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy
dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem skončení této funkce
nebo zánikem mandátu člena zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta,
místostarosta, primátor, náměstek primátora nebo člen rady územního
samosprávného celku, městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města nebo hlavního města Prahy svěřené pravomoci po uplynutí
volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, náměstka
primátora nebo rady územního samosprávného celku, městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy a je mu
vyplácena odměna za výkon funkce, trvá mu účast na pojištění ještě po dobu, po
kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje, náměstka
hejtmana kraje, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního
města Prahy,
d) poslance Poslanecké sněmovny a senátora Senátu Parlamentu České republiky dnem
zvolení a zaniká dnem zániku mandátu,
e) osoby pečující a osoby v evidenci dnem, od něhož náleží odměna pěstouna podle
zákona o sociálně-právní ochraně dětí13), a zaniká dnem, od něhož tato odměna
nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená
karanténa,
f) odsouzeného dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
g) společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém začal
konat práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení výkonu této práce.
(2) (4) Jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat rozhodného
příjmu z důvodu
a) změny sjednané částky započitatelného příjmu, zaniká účast zaměstnance na pojištění
dnem předcházejícím dni, od kterého k této změně došlo,
b) zvýšení rozhodného příjmu podle § 6 odst. 5 2 věty druhé, zaniká účast zaměstnance na
pojištění podle § 6 dnem předcházejícím dni, od kterého k tomuto zvýšení došlo.
(3) (5) Jestliže v zaměstnání malého rozsahu dojde ke sjednání započitatelného příjmu
v částce alespoň rozhodného příjmu anebo sjednaný započitatelný příjem bude alespoň na tuto
částku zvýšen, vzniká pojištění ode dne, od něhož byl započitatelný příjem na takovou částku
sjednán nebo zvýšen.
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(4) (6) Uzavřel-li zaměstnanec uvedený v § 5 písm. a) bodě 1 po skončení pracovního
poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe
bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího
pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na
pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. To platí obdobně pro
pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 4 až 11 a 18. Ustanovení věty první platí obdobně
pro ostatní pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu
jako předchozí zaměstnání. Ustanovení věty první a druhé však neplatí, je-li alespoň
jedním ze zaměstnání zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce.
(5) (7) Pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně účasten důchodového
pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, vzniká dnem následujícím po dni, kterým
uplynulo 270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území České republiky, a zaniká dnem
skončení výkonu zaměstnání na území České republiky; pro zápočet kalendářních dnů doby
výkonu zaměstnání na území České republiky do doby 270 kalendářních dnů v období 2 let
přede dnem zahájení posledního zaměstnání na území České republiky platí § 6 odst. 4
obdobně.
(6) (8) (7) Pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně účasten důchodového
pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, vzniká dnem zahájení výkonu práce na
území České republiky též v případě, že smluvní zaměstnavatel nedoloží, že smluvní
zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho
zaměstnavatel. Vzniklo-li pojištění smluvního zaměstnance podle věty první, zaniká pojištění
dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že smluvní zaměstnanec je povinně
účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel; ustanovení odstavce
5 tím přitom není dotčeno. Pojištění zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele se sídlem
na území České republiky, jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a který má trvalý pobyt
na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, vzniká dnem zahájení
výkonu práce v cizině též v případě, že zaměstnavatel tohoto zaměstnance nedoloží, že tento
zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění v cizině. Vzniklo-li pojištění
zaměstnance podle věty třetí první, zaniká pojištění dnem následujícím po dni, ve kterém
bylo doloženo, že zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, ve kterém
má trvale místo výkonu práce.
(7) (9) (8) Pojištění zahraničního zaměstnance vzniká dnem, který uvedl v přihlášce k
účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška k pojištění podána, a zaniká
dnem skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nebo dnem skončení zaměstnání
skončení doby zaměstnání na území České republiky nebo prvním dnem kalendářního
měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši podle zvláštního právního předpisu1)
zaplaceno pojistné, anebo dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve
kterém byla tato odhláška podána.
(8) (10) (9) Jestliže v době trvání pojištění nastoupí zaměstnanec výkon trestu odnětí
svobody nebo zabezpečovací detence, dosavadní pojištění dnem nástupu výkonu trestu odnětí
svobody zaniká a opětovně vznikne dnem nástupu do zaměstnání po skončení výkonu trestu
odnětí svobody.
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§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z
rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud
se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o
ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se
zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné
na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím
základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období,
z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné
na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo
odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu
měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací
základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1).
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním
měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění
zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž
sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období
od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází
kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž
vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění
zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce
tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým zaměstnání skončilo doba zaměstnání skončila.
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3
vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí
vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl
dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí
vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění
zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla
sociální událost.
(7) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které
zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem
nebo plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které
zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28
odst. 4,
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b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci
náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní
neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14
kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012
do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních
dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v
mateřství nebo ošetřovné,
d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně
činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,
e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná
nebyla účastna pojištění.
§ 19
(1) Pro účely § 18 odst. 4 až 6 se za vznik pojištění považuje
a) u zaměstnance, který je pojištěn při výkonu zaměstnání malého rozsahu (§ 7 odst. 2) nebo
zaměstnání na základě dohody o provedení práce (§ 7a odst. 2), nástup tohoto zaměstnance
do zaměstnání, a to i když zaměstnání nezaložilo účast na pojištění v kalendářním měsíci, v
němž zaměstnanec do zaměstnání nastoupil,
b) u zaměstnanců propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence
opětovný nástup zaměstnance do zaměstnání, které trvalo po dobu výkonu trestu odnětí
svobody nebo zabezpečovací detence.
(2) U pojištěnce uvedeného v § 32 odst. 1 písm. d) a e) se rozhodné období zjišťuje ke
dni prvního převzetí dítěte do péče; to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal do péče totéž
dítě opakovaně.
(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou
pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní
vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí
peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro
výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy
před jejich úpravou podle § 21.
(4) Rozhodné období pro ošetřovné se u pojištěnce, který převzal ošetřování (péči)
podle § 39 odst. 4 věty druhé místo jiného oprávněného, zjišťuje ke dni převzetí ošetřování
(péče).
(5) U zaměstnankyně převedené na jinou práci nebo na jiné služební místo z důvodu
těhotenství, mateřství nebo kojení se rozhodné období zjišťuje namísto ke dni vzniku sociální
události ke dni převedení, pokud je to pro ni výhodnější.
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(6) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 4 a 5 nemá zaměstnanec
vyměřovací základ nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž
se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina
započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci,
v němž vznikla sociální událost. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na
základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací
základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v kalendářním měsíci,
v němž vznikla sociální událost.
(7) Nelze-li rozhodné období stanovit podle § 18 odst. 6 proto, že nelze určit první
předchozí kalendářní rok s vyměřovacím základem a alespoň 30 kalendářními dny, jimiž se
dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina
započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci,
v němž vznikla sociální událost. Ustanovení odstavce 6 věty druhé platí zde obdobně.
(8) Za vyměřovací základ zaměstnance se považují také příjmy, které se podle
zvláštního právního předpisu 20) zahrnují do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové
pojištění a které byly dosaženy při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo na základě
dohody o provedení práce v těch kalendářních měsících rozhodného období, v nichž nebyl
zaměstnanec při výkonu tohoto zaměstnání pojištěn; do počtu kalendářních dnů připadajících
na rozhodné období se přitom započítávají i kalendářní dny připadající na tyto kalendářní
měsíce.
(9) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 3 nemá osoba
samostatně výdělečně činná žádný měsíční základ, považuje se za denní vyměřovací základ
denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí dávky z pojištění osoby samostatně
výdělečně činné.
(10) Vznikne-li sociální událost v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného
období tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve
kterém skončilo pojištění.
(11) Denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského osoby pečující nebo
osoby v evidenci je jedna třicetina částky odměny náležející osobě pečující nebo osobě
v evidenci naposledy za kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž jí dočasná pracovní
neschopnost vznikla. Nenáležela-li osobě pečující nebo osobě v evidenci odměna za žádný
z kalendářních měsíců před měsícem, v němž jí vznikla dočasná pracovní neschopnost, je
jejím denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského jedna třicetina částky
odměny, která jí náležela za kalendářní měsíc, v němž jí dočasná pracovní neschopnost
vznikla. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského při karanténě nařízené podle
zvláštního právního předpisu a pro výpočet ostatních dávek nemocenského pojištění se
u osoby pečující nebo osoby v evidenci stanoví obdobně.
(12) Denní vyměřovací základ zahraničního zaměstnance se stanoví obdobným
způsobem, jako se stanoví denní vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných.
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(13) Nemůže-li příslušný orgán nemocenského pojištění zjistit vyměřovací základy
zaměstnance za jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období, považuje se za
vyměřovací základ zaměstnance za jednotlivý kalendářní měsíc minimální mzda platná v
kalendářním měsíci; to neplatí u zaměstnání malého rozsahu.
§ 28
(1) Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70
kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání skončila doba zaměstnání,
jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně
činnou nebo o zahraničního zaměstnance; v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se
nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné
pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63
kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance,
popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního
zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se
nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí
doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na
výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná
pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce. Nemocenské
podle věty první a druhé však nelze vyplácet déle, než by se vyplácelo podle § 26.
Poživatelem starobního důchodu se pro účely věty první a druhé rozumí fyzická osoba, která
v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény má nárok na výplatu
starobního důchodu alespoň po dobu jednoho dne trvání pojištěné činnosti, a to ode dne, kdy
nárok na výplatu tohoto důchodu vznikl.
(2) Nemocenské ze zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené z jiného zaměstnání
se vyplácí nejdéle do dne, ve kterém měla skončit tato dovolená.
(3) Nemocenské ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem nebo
studentem, jen na dobu školních prázdnin (prázdnin) nebo jejich část, se vyplácí nejdéle do
dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit měla skončit doba tohoto zaměstnání.
(4) Podpůrčí doba u nemocenského odsouzenému končí vždy posledním dnem přede
dnem útěku odsouzeného v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény z
místa výkonu trestu odnětí svobody. To platí obdobně pro pojištěnce ve vazbě nebo ve
výkonu zabezpečovací detence.
(5) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní
volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo
plat, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve
dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Ustanovení věty první neplatí v
případě, kdy pojištěnka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné
činnosti, v případě, kdy pojištěnec byl uznán dočasně práce neschopným podle § 57 odst. 1
písm. e) a f) a v případě pracovního nebo služebního volna poskytnutého z důvodů ošetřování
nebo péče uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) nebo b).
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(6) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou trvala stávka, vznikla-li
dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa nejdříve dnem, který následuje
po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky.
(7) Nemocenské se nevyplácí po dni, kterým končí dočasná pracovní neschopnost
podle § 59 odst. 2, i když den ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebyl vyznačen na
rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.
Díl 3
Výše nemocenského
§ 29
Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.
§ 30
Odvedl-li domácký zaměstnanec práci za odváděcí období, ve kterém trvala jeho
dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa alespoň po jeho část, omezí se výše
jeho nemocenského za kalendářní dny, které z doby dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény připadají na období nároku na výplatu nemocenského, tak, aby úhrn
nemocenského a započitatelného příjmu za toto období nepřevýšil součin denního
vyměřovacího základu uvedeného v § 21 odst. 4 a počtu kalendářních dnů připadajících na
toto období, přičemž do tohoto počtu kalendářních dnů se nezahrnují kalendářní dny
připadající na období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 kalendářní dny
připadající na období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény.
Díl 2
Podpůrčí doba u ošetřovného
§ 40
(1) Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle
a) 9 kalendářních dnů,
b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno
dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
(2) Podpůrčí doba u ošetřovného počíná od prvého dne potřeby ošetřování nebo péče.
Věta první platí též v případě převzetí ošetřování (péče) jiným oprávněným podle § 39 odst. 4
věty druhé. Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již
odpracovanou, počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem.
(3) Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu poskytování zdravotních služeb
ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče. Ošetřovné se poživateli starobního důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí nejdéle do dne, jímž končí
doba zaměstnání.
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(4) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se zaměstnanci vyplácí ošetřovné,
dojde ke vzniku potřeby ošetřování jiné fyzické osoby nebo potřeby péče o jinou fyzickou
osobu, nevyplácí se tomuto zaměstnanci ošetřovné, na něž vznikl nárok z tohoto důvodu, po
podpůrčí dobu, po kterou trvá předchozí nárok na výplatu ošetřovného; podpůrčí doba v
případě vzniku potřeby ošetřování (péče) jiné fyzické osoby se však stanoví ode dne, ve
kterém tato potřeba nastala.
(5) Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno
bez náhrady příjmu, pokud potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje
po dni nástupu na takové volno. Ošetřovné se dále nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud
zaměstnanci nevznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, který měl
být pro něho pracovním dnem a v němž potřeba ošetřování nebo péče trvala.
(6) Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou trvala stávka, pokud
potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se
zaměstnanec stal účastníkem stávky.
(7) Za osamělého zaměstnance [odstavec 1 písm. b)] se pro účely ošetřovného
považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem)
nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec,
jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně
jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo je nezvěstná a bylo zahájeno
řízení o prohlášení nezvěstné manželky (manžela) za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s
družkou (druhem).
§ 54
Ošetřující lékař
(1) Ošetřujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel zdravotních
služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní,
lůžkovou, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické
záchranné služby, lékařské pohotovostní služby a poskytovatele pracovnělékařských služeb
při ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování
zdravotních služeb. Ošetřujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel
zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě
ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a lékařské pohotovostní služby,
a poskytovatel pracovnělékařských služeb při ošetřování pojištěnce v rámci první
pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ošetřujícím lékařem
se pro účely nemocenského pojištění u vojáků z povolání rozumí resortní poskytovatel
zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu34).
(2) Lékař, který provádí posuzování zdravotního stavu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c),
je oprávněn tuto činnost vykonávat jen v rozsahu své odbornosti35).
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(3) Rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování nebo
péče (dále jen „potřeba ošetřování“) není oprávněn ošetřující lékař, popřípadě lékař
uvedený v § 79 odst. 1 písm. c) části věty za středníkem, po dobu zákazu stanoveného
orgánem nemocenského pojištění podle § 79 odst. 1 písm. c).
§ 56
Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní
neschopnosti
(1) Režim dočasně práce neschopného pojištěnce stanoví ošetřující lékař při
rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Režim dočasně práce neschopného
pojištěnce může být ošetřujícím lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu.
(2) Režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje
a) stanovení individuálního léčebného postupu podle zvláštního právního předpisu 37),
b) povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat
rozsah a dobu povolených vycházek; místem pobytu dočasně práce neschopného
pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní
neschopnosti, nebo místo, na které změnil pobyt v souladu s odstavcem 3,
c) povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a
stanovený individuální léčebný postup tyto vycházky nevylučuje,
d) povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty
první a třetí, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený individuální léčebný postup tuto
změnu nevylučuje,
e) provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje Úřad práce České republiky.
(3) Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s
předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Byla-li pojištěnci podle věty první povolena
změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 14 kalendářních
dnů dočasné pracovní neschopnosti a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v
období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li
pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále
započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu v době dočasné pracovní
neschopnosti náleží tento příjem, je pojištěnec povinen tuto změnu místa pobytu předem
písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli. Změnu místa pobytu dočasně práce
neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po
předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění; o souhlas
orgánu nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.
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(4) O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby [odstavec 2 písm. c)] a o
změně místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty první a třetí
rozhoduje ošetřující lékař; o změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na základě
žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec
požádá o povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby nebo o povolení změny místa
pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřující lékař vycházky nebo jejich změnu
nebo změnu místa pobytu nepovolí, vydá ošetřující lékař rozhodnutí o tomto nepovolení, jen
pokud pojištěnec vydání tohoto rozhodnutí požaduje. Na rozhodnutí týkající se vycházek a
povolení změny místa pobytu ošetřujícím lékařem a na další postup se použije zvláštní právní
předpis38) o poskytování zdravotních služeb.
(5) O změnu místa pobytu pojištěnec nežádá a ošetřující lékař o ní nerozhoduje v
případě, jde-li o změnu místa pobytu v souvislosti s poskytováním lůžkové nebo lázeňské
léčebně rehabilitační péče; tuto změnu hlásí pojištěnec ošetřujícímu lékaři při propouštění z
lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče.
(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu,
který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje
stanovený léčebný režim individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky
povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do
19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek.
Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán,
probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní
stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně
práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu
nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento
pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky
podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.
§ 57
Vznik dočasné pracovní neschopnosti
(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
a) pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz (dále
jen "nemoc") nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik
dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a
to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání,
b) pojištěnce, který byl přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo kterému byla na základě
veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační
péče 39),
c) pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte
přijatého do přijatého k poskytnutí lůžkové péče 40), s výjimkou pojištěnce, který má
nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství,
d) pojištěnce, který nemůže pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační
pomůcky vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné
pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i
když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání,
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e) pojištěnce v době nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, jestliže mu závažné
dlouhodobé onemocnění znemožňuje pečovat o dítě; dlouhodobým onemocněním se pro
účely tohoto zákona rozumí takové onemocnění, které podle poznatků lékařské vědy má
trvat déle než jeden měsíc,
f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na
peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před
očekávaným dnem porodu,
g) pojištěnce, který byl uznán invalidním v prvním nebo druhém stupni, pokud u tohoto
pojištěnce v den, který bezprostředně následuje po dni, jímž byla ukončena dočasná
pracovní neschopnost podle § 59 odst. 2, nastala nebo trvá jiná porucha zdraví, než která
byla důvodem uznání dočasné pracovní neschopnosti, anebo nastaly nebo trvají jiné
důvody, které by odůvodňovaly uznání dočasné pracovní neschopnosti, a tato porucha
nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat pojištěnou činnost.
(2) Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil,
pokud se dále nestanoví jinak.
(3) Ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře
nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost
pojištěnce vznikla i přede dnem uvedeným v odstavci 2; za období delší než 3 kalendářní dny
přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, však může ošetřující lékař, nejdeli o vznik dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 1 písm. g), tak učinit jen po
předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na
základě žádosti ošetřujícího lékaře. Pokud ošetřující lékař rozhodl o tom, že dočasná pracovní
neschopnost vznikla v období delším než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou
pracovní neschopnost zjistil, bez souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění, má se
za to, že dočasná pracovní neschopnost trvá pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž ji
zjistil.
(4) Nezjistí-li ošetřující lékař po vyšetření důvody k rozhodnutí o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti, avšak pojištěnec požaduje vydání rozhodnutí o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti, vydá ošetřující lékař rozhodnutí o tom, že dočasná pracovní
neschopnost nevznikla; na toto rozhodnutí a na další postup se použije zvláštní právní
předpis38) o poskytování zdravotních služeb předpis76) o poskytování specifických
zdravotních služeb. Tento zvláštní právní předpis platí též pro postup v případě, kdy
pojištěnec nesouhlasí s datem vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo s tím, že byla
uznána jeho dočasná pracovní neschopnost.
(5) Ošetřující lékař, který rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a tato
neschopnost byla ukončena rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění (§ 75), může
rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti téhož pojištěnce v období 7 dnů po
ukončení předchozí dočasné pracovní neschopnosti rozhodnutím tohoto orgánu pro stejnou
nebo obdobnou nemoc, s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci, pouze s předchozím
písemným souhlasem tohoto orgánu uděleným na základě žádosti ošetřujícího lékaře.
(6) Dočasná pracovní neschopnost podle odstavce 1 písm. g) se považuje za pokračování
předchozí dočasné pracovní neschopnosti.
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§ 59
Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
(1) Ošetřující lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
a) pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav umožňuje vykonávat
dosavadní pojištěnou činnost, a to dnem, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím
kalendářním dnem následujícím po dni tohoto vyšetření; pokud ošetřující lékař ukončí
dočasnou pracovní neschopnost pozdějším než třetím kalendářním dnem následujícím po
tomto vyšetření, má se za to, že dočasná pracovní neschopnost skončila tímto třetím
kalendářním dnem,
b) pojištěnce, jestliže uplynulo alespoň 180 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti a
vyšetřením zjistí, že zdravotní stav je stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již nebude
moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, a to 30. kalendářním dnem následujícím po dni
tohoto vyšetření; to neplatí, jde-li o dočasnou pracovní neschopnost vojáka z povolání a
příslušníka bezpečnostního sboru,
c) pojištěnce při ukončení poskytování lůžkové nebo komplexní lázeňské léčebně
rehabilitační péče, je-li splněna podmínka uvedená v písmenu a),
d) pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte
přijatého k poskytnutí lůžkové péče, při propuštění tohoto dítěte z lůžkové péče nebo při
ukončení pobytu tohoto pojištěnce v zařízení, do jehož lůžkové péče bylo toto dítě přijato,
e) pojištěnce, který po opravě nebo opatření nové ortopedické nebo kompenzační pomůcky
může vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, vznikla-li dočasná pracovní
neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení
dosavadní pojištěné činnosti, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec
není uchazečem o zaměstnání,
f) pojištěnky, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jakékoliv pojištěné činnosti, k
počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pokud pojištěnka nezačala pobírat
peněžitou pomoc v mateřství dříve,
g) pojištěnce, kterému závažné dlouhodobé onemocnění znemožňovalo pečovat o dítě, jestliže
vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav opět umožňuje pečovat o dítě,
h) pojištěnky, která byla v dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím a
porodem podle § 57 odst. 1 písm. f), uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není nadále
dočasně práce neschopna z jiných důvodů,
i) pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav umožňuje plnit povinnosti
uchazeče o zaměstnání, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li
dočasná pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec
není uchazečem o zaměstnání,
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j) pojištěnce, který se nedostaví k lékařskému ošetření nebo kontrole zdravotního stavu v den,
který je vyznačen na rozhodnutí podle § 58 odst. 2, aniž by pojištěnec prokázal existenci
vážných důvodů, pro které se k tomuto ošetření nebo kontrole nemohl dostavit, a to tímto
dnem,
k) pojištěnce, který je poživatelem starobního důchodu a jehož pojištěná činnost skončila
přede dnem, od něhož v době dočasné pracovní neschopnosti vznikl nárok na výplatu
starobního důchodu, a to nejpozději dnem, kterým podle písemného oznámení orgánu
nemocenského pojištění zanikl nárok na nemocenské, pokud k ukončení dočasné pracovní
neschopnosti nedojde dříve podle písmen a) až e) nebo j).
(2) Dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni,
v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním.
Byl-li pojištěnec uznán invalidním na základě výsledku soudního řízení o žalobě, končí
dočasná pracovní neschopnost třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž orgán
rozhodující o invalidním důchodu obdržel rozhodnutí soudu; tento orgán je povinen
neprodleně písemně vyrozumět ošetřujícího lékaře o tom, v kterém dni toto rozhodnutí soudu
obdržel. Ošetřující lékař vyznačí den ukončení dočasné pracovní neschopnosti z důvodu
uznání invalidity na předepsaném tiskopisu.
(3) Na postup při nesouhlasu pojištěnce s rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti podle odstavce 1 se použije zvláštní právní předpis38) 76) o poskytování
zdravotních služebo poskytování specifických zdravotních služeb.
§ 61
Povinnosti ošetřujícího lékaře
Ošetřující lékař je povinen
a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti v případech uvedených v § 57 v den,
kdy ji zjistil,
b) vést evidenci dočasně práce neschopných pojištěnců, u nichž rozhodl o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti nebo které převzal do své péče; touto evidencí se rozumí písemný
záznam o každém rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, který
obsahuje evidenční číslo předepsaného tiskopisu, jméno, popřípadě jména (dále jen
"jméno") a příjmení pojištěnce, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, diagnostický
kód nemoci nebo úrazu, den ošetření a datum další kontroly, datum ukončení dočasné
pracovní neschopnosti a případný údaj o předání nebo převzetí dočasně práce neschopného
pojištěnce s uvedením data předání nebo převzetí, jména a příjmení lékaře, kterému byl
tento pojištěnec předán do péče nebo od něhož byl převzat do péče, a adresy pracoviště
tohoto lékaře, nebo s uvedením data předání nebo převzetí, názvu zdravotnického zařízení
poskytovatele zdravotních služeb včetně příslušné odbornosti, do jehož péče byl tento
pojištěnec předán nebo od něhož byl převzat do péče, a adresy pracoviště tohoto
zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb,
c) stanovit režim dočasně práce neschopného pojištěnce a pojištěnce o tomto režimu
informovat,
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d) předat pojištěnci rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o
ukončení dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě rozhodnutí o změně režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce, spolu s příslušnými hlášeními pro zaměstnavatele, a to v
den, kdy byly vydány, popřípadě v den propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla
poskytnuta lůžková péče,
e) odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení o
vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti, a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno
rozhodnutí o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, a na předepsaném
tiskopisu hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v
pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o změně režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce; tato povinnost je splněna i předáním těchto hlášení v
uvedených lhůtách tomuto orgánu,
f) stanovit podle požadavku lékaře příslušného orgánu nemocenského pojištění termín
kontroly pro účely provedení kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti a za
tímto účelem pojištěnce předvolat ke kontrole,
g) rozhodnout na žádost pojištěnce o povolení vycházek a změně jejich rozsahu nebo doby
nebo o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v případech
uvedených v § 56 odst. 3 větě první a třetí a o tomto rozhodnutí informovat nejpozději v
následující pracovní den příslušný orgán nemocenského pojištění na předepsaném
tiskopise; je-li třeba k povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
a k povolení vycházek podle § 56 odst. 6 věty třetí předchozího souhlasu orgánu
nemocenského pojištění, může povolit tuto změnu nebo tyto vycházky jen na základě
tohoto předchozího souhlasu,
h) posuzovat v průběhu dočasné pracovní neschopnosti, zda u pojištěnce došlo k obnovení
pracovní schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
spolu s příslušným lékařem orgánu nemocenského pojištění zhodnotit, zda je zdravotní
stav pojištěnce stabilizovaný,
i) vyznačit při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče,
pokud pojištěnci jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost,
na rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den propuštění ze zdravotnického
zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po
tomto propuštění zdržovat, a tyto skutečnosti prokazatelně oznámit nejpozději druhý den
po propuštění pojištěnce příslušnému orgánu nemocenského pojištění,
j) potvrdit pojištěnci na předepsaném tiskopisu nejméně jednou měsíčně pro účely výplaty
dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížené
odměny) v době dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to
ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu; trvá-li dočasná
pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31.
prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů, je povinen potvrdit pojištěnci pro účely
poskytování náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) její trvání vždy
ke 14. kalendářnímu dni a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 k 21.
kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku,
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k) zaznamenat v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den převzetí pojištěnce
do své péče a den propuštění pojištěnce ze své péče, den nástupu k poskytování lůžkové
péče a den ukončení poskytování lůžkové péče a den dalšího ošetření nebo kontroly; pokud
pojištěnci při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytována lůžková
nebo lázeňská komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče jeho zdravotní stav
neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě netrvá-li již tato činnost,
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, stanovit termín, do kterého je pojištěnec povinen
dostavit se ke kontrole dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, a to nejdéle do
sedmého kalendářního dne ode dne ukončení poskytování lůžkové nebo lázeňské
komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče,
l) informovat písemně o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, délce jejího trvání a
diagnóze, pro kterou byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným, lékaře, který
registruje pojištěnce42), a to do 7 kalendářních dnů, uzná-li pojištěnce dočasně práce
neschopným jiný ošetřující lékař než jeho registrující poskytovatel zdravotních služeb v
oboru všeobecné praktické lékařství (dále jen „registrující lékař“); je-li pojištěnec vojákem
z povolání, je povinen informovat do 7 kalendářních dnů též o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti,
m) rozhodnout o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech uvedených v § 59 odst.
1 písm. a) až j) v den, ve kterém zjistil, že netrvají důvody dočasné pracovní neschopnosti,
n) oznámit pojištěnci na předepsaném tiskopisu změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje
dočasnou pracovní neschopnost, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy o
této změně rozhodl, a příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném
tiskopisu zásadní změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní
neschopnost, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů; zásadní změnou diagnózy se zde
rozumí změna povahy chorobného procesu nebo změna jeho etiologie,
o) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v následující pracovní den po dni,
kdy se dozvěděl o tomto porušení,
p) poskytnout potřebnou součinnost příslušnému orgánu nemocenského pojištění při kontrole
posuzování dočasné pracovní neschopnosti, zejména umožnit provedení této kontroly na
svém pracovišti nebo se za tím účelem dostavit na příslušný orgán nemocenského
pojištění, a sdělit zaměstnancům orgánu nemocenského pojištění oprávněným provést
kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nebo zaměstnancům
zaměstnavatele pověřeným k provedení této kontroly na požádání skutečnosti potřebné k
provedení kontroly, a to včetně stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
v rozsahu, ve kterém jsou tito zaměstnanci oprávněni kontrolovat dodržování tohoto
režimu,
q) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu propuštění
dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče a převzetí dočasně práce neschopného
pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče, a to nejpozději v pracovní den
následující po dni, kdy k této skutečnosti došlo,
r) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění změnu sídla poskytovatele
zdravotních služeb, popřípadě změnu svého pracoviště,
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s) předat poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání zprávu o zdravotním
stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a o průběhu a předpokládané délce trvání
dočasné pracovní neschopnosti; předat poskytovateli pracovnělékařských služeb zprávu o
zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce vždy, kdy je důvodný předpoklad,
že v souvislosti s nemocí dojde ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti vykonávat
dosavadní zaměstnání,
t) zabezpečit příslušné tiskopisy, které používá pro účely provádění pojištění, před zneužitím
a sdělit neprodleně příslušnému orgánu nemocenského pojištění ztrátu, zničení nebo
poškození předepsaných tiskopisů,
u) vést ve zdravotnické dokumentaci údaje o průběhu dočasné pracovní neschopnosti včetně
záznamů o výsledku vlastních vyšetření a lékařských zpráv pořízených jinými lékaři a
vyplňovat potřebné údaje na předepsaných tiskopisech,
v) sdělit písemně nebo v elektronické podobě zaměstnavateli dočasně práce neschopného
pojištěnce na jeho žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b), a to nejpozději v
pracovní den následující po dni obdržení této žádosti, a dále písemně nebo v elektronické
podobě neprodleně sdělit, že vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pojištěnce je
stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní
pojištěnou činnost, že jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst.
1 písm. b) a že tento předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku zařízením závodní
preventivní péče poskytovatelem pracovnělékařských služeb ze zdravotních důvodů
podle § 62,
w) vystavit ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy v souladu s právem Evropských
společenství a s mezinárodními smlouvami,
x) informovat předem pojištěnce, že po stanovenou dobu nemá oprávnění rozhodovat ve
věcech dočasné pracovní neschopnosti [§ 79 odst. 1 písm. c)],
y) vyznačit v rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti den ukončení dočasné
pracovní neschopnosti podle § 59 odst. 2,
z) informovat pojištěnce o jeho povinnosti podrobit se podle § 64 odst. 1 písm. q) v zařízení
závodní preventivní péče u poskytovatele pracovnělékařských služeb lékařské prohlídce
ze zdravotních důvodů, neboť jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle §
59 odst. 1 písm. b), a o podání této informace učinit záznam ve zdravotnické dokumentaci.
§ 62
Povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb
(1) Zaměstnavatel je povinen po obdržení sdělení ošetřujícího lékaře podle § 61 písm.
v) o ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance podle § 59 odst. 1 písm. b) s
uvedením, že je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou
činnost a že tento předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku zařízením závodní
preventivní péče poskytovatelem pracovnělékařských služeb ze zdravotních důvodů,
požádat neprodleně zařízení závodní preventivní péče poskytovatele pracovnělékařských
služeb o provedení této prohlídky s uvedením důvodů.
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(2) Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen na základě žádosti
zaměstnavatele podle odstavce 1 provést lékařskou prohlídku ze zdravotních důvodů a vydat
ve lhůtě do 7 dnů a v případě nutnosti došetření zdravotního stavu do 15 dnů posudek o
zdravotní způsobilosti nebo nezpůsobilosti dočasně práce neschopného pojištěnce vykonávat
dosavadní pojištěnou činnost a tento posudek zaslat nebo předat pojištěnci, jeho ošetřujícímu
lékaři a zaměstnavateli, který požádal o provedení této prohlídky.
§ 64
(1) Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen
a) dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce,
b) umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v rozsahu uvedeném v § 65 odst. 2
písm. c) též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit
potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné
tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen
prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
c) dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu
nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní
neschopnosti,
d) předkládat lékaři příslušného orgánu nemocenského pojištění doklady potřebné ke kontrole
posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a za tím účelem též prokázat
svou totožnost,
e) podrobit se na výzvu orgánu nemocenského pojištění vyšetření zdravotního stavu lékařem
orgánu nemocenského pojištění a vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb, kterého
určí orgán nemocenského pojištění, je-li to potřebné ke kontrole posuzování podle § 74
nebo posuzování podle § 80,
f) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění, popřípadě zaměstnavateli, pokud
kontrolu provedl zaměstnavatel, důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly
dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den
následující po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl,
g) dostavit se do určeného termínu po ukončení poskytování lůžkové nebo komplexní
lázeňské léčebně rehabilitační péče k ošetřujícímu lékaři ke kontrole dočasné pracovní
neschopnosti [§ 61 písm. k)], popřípadě brání-li mu vážné důvody, projednat s ošetřujícím
lékařem v této lhůtě jiný termín,
h) sdělit ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti místo pobytu, na
kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti zdržovat,
i) požádat předem ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu v době dočasné
pracovní neschopnosti, pokud chce změnit toto místo v případech uvedených v § 56 odst. 3
větě první a třetí,
j) hlásit ošetřujícímu lékaři změny údajů o dosavadní pojištěné činnosti a o zaměstnavateli,
k) doložit v případě uvedeném v § 57 odst. 1 písm. d) ošetřujícímu lékaři dobu, po kterou
bude trvat oprava nebo pořízení nové ortopedické nebo kompenzační pomůcky,
l) odevzdat při ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o
vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
m) sdělit ošetřujícímu lékaři, kdo je jeho zaměstnavatelem nebo zda je osobou samostatně
výdělečně činnou anebo zda je zahraničním zaměstnancem; má-li pojištěnec více
zaměstnavatelů, sděluje všechny své zaměstnavatele,
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n) předat ošetřujícímu lékaři písemné potvrzení orgánu nemocenského pojištění, že nemá
nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, má-li být uznána dočasná
pracovní neschopnost podle § 57 odst. 1 písm. f),
o) sdělit ošetřujícímu lékaři registrujícího lékaře a kontakt na něho,
p) předat neprodleně zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a
rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), potvrzení o době jejího
trvání a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a informovat
zaměstnavatele předem o změně místa pobytu v době období prvních 14 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních
21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li pojištěnci po
uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem
[§ 16 písm. b)], též v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží
tento příjem,
q) dostavit se na základě výzvy zaměstnavatele nebo zařízení závodní preventivní péče nebo
poskytovatele pracovnělékařských služeb do 7 dnů k lékařské prohlídce lékařem, který
pro zaměstnavatele zajišťuje závodní preventivní péči pracovnělékařské služby, za
účelem posouzení zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a
poskytnout zařízení závodní preventivní péče poskytovateli pracovnělékařských služeb
součinnost potřebnou k provedení této prohlídky, neboť jeho dočasná pracovní
neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b).
(2) Pojištěnec je oprávněn požádat příslušný orgán nemocenského pojištění, a jde-li o
příslušníka, též příslušný služební útvar, o informaci o čerpání podpůrčí doby pro výplatu
nemocenského.
§ 68
Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče
(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku potřeby ošetřování, jestliže vyšetřením zjistí, že
a) dítě mladší 10 let je nemocné nebo utrpělo úraz,
b) osoba, která dovršila aspoň 10 let, je nemocná nebo utrpěla úraz a její zdravotní stav
vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou,
c) žena, která porodila, vyžaduje z důvodu stavu v době bezprostředně po porodu nezbytně
ošetřování jinou osobou,
d) fyzická osoba, která jinak pečuje o dítě mladší 10 let, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u
ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo porodila, a proto nemůže o toto dítě
pečovat.
(2) Potřeba ošetřování začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil. Ošetřující lékař
může v odůvodněných případech rozhodnout, že potřeba ošetřování vznikla dřívějším dnem
než dnem uvedeným ve větě první, nejvýše však 3 kalendářní dny přede dnem, v němž
potřebu ošetřování zjistil.
(3) Ošetřující lékař rozhodne o ukončení potřeby ošetřování,
a) zjistí-li vyšetřením, že potřeba ošetřování podle odstavce 1 pominula, a to dnem, kdy tuto
skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem následujícím po dni tohoto
vyšetření,
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b) jestliže se fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) až d) nedostaví k ošetření nebo
kontrole zdravotního stavu nebo osoba poskytující ošetřování dítěti mladšímu 10 let se
nedostaví ke kontrole potřeby ošetřování s tímto dítětem, a to v den, který jí byl určen, aniž
by tato osoba prokázala existenci vážných důvodů, pro které se k tomuto ošetření nebo
kontrole nemohla dostavit; potřeba ošetřování se ukončí tímto dnem.
(4) Ošetřující lékař vydává na předepsaných tiskopisech rozhodnutí o vzniku potřeby
ošetřování, rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování, potvrzení o potřebě péče a potvrzení o
trvání potřeby ošetřování. Tyto tiskopisy nesmí obsahovat statistickou značku diagnózy41)
nebo jiný údaj, z něhož lze diagnózu dovodit.
(5) Nezjistí-li ošetřující lékař po vyšetření důvody k vydání rozhodnutí o vzniku
potřeby ošetřování, avšak pojištěnec požaduje vydání tohoto rozhodnutí, vydá ošetřující lékař
rozhodnutí, že potřeba ošetřování nevznikla; na toto rozhodnutí a na další postup se použije
zvláštní právní předpis38) o poskytování zdravotních služeb předpis76) o poskytování
specifických zdravotních služeb. Tento zvláštní právní předpis platí též pro postup při
nesouhlasu s rozhodnutím o ukončení potřeby ošetřování podle odstavce 3.
§ 73
(1) Poskytovatel pracovnělékařských služeb rozhodne o tom, že jsou dány důvody
uvedené v § 42 odst. 1 pro převedení těhotné pojištěnky, pojištěnky do konce devátého
měsíce po porodu nebo pojištěnky, která kojí, na jinou práci nebo jiné služební místo, jestliže
vyšetřením zjistí tyto důvody; rozhodnutí vydá na předepsaném tiskopisu.
(2) Nezjistí-li poskytovatel pracovnělékařských služeb při vyšetření důvody k
rozhodnutí podle odstavce 1, avšak pojištěnka požaduje vydání tohoto rozhodnutí, vydá
rozhodnutí o tom, že dosavadní práce nebo činnost vyplývající ze služebního zařazení nebo
funkce, do níž byla ustanovena, neohrožuje její těhotenství, zdraví nebo mateřství do konce
devátého měsíce po porodu nebo schopnost kojení; na toto rozhodnutí a na další postup se
použije zvláštní právní předpis38) o poskytování zdravotních služeb předpis76) o poskytování
specifických zdravotních služeb.
§ 82
Věcná příslušnost
(1) Pojištění provádějí
a) okresní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o
pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 1, 3 až 13 a 15 až 20 22, s výjimkou pojištěnců
vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, (dále jen "zaměstnané osoby") a o pojištěnce
uvedené v § 5 písm. b),
b) Ministerstvo obrany, jde-li o vojáky z povolání,
c) Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky Hasičského
záchranného sboru České republiky,
d) Vězeňská služba České republiky, jde-li o příslušníky Vězeňské služby České republiky a
jde-li o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnce vykonávající pojištěnou činnost ve
vazbě (dále jen "odsouzené osoby"),
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e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky,
f) Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky Generální inspekce
bezpečnostních sborů,
g) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby,
h) Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a
informace.
(2) Vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě, provádí pojištění ten orgán
nemocenského pojištění, který byl příslušný k provádění pojištění z té pojištěné činnosti, z níž
ochranná lhůta plyne, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3 nebo 4.
(3) Je-li fyzická osoba současně účastna pojištění jako pojištěnec uvedený v odstavci 1
písm. a) i jako pojištěnec uvedený v odstavci 1 písm. b) až h) a uplatňuje nárok na dávky z
obou těchto pojištění, vyplácejí dávky ty orgány nemocenského pojištění, které jsou příslušné
k provádění pojištění příslušníků; tyto orgány plní přitom úkoly, které má vůči pojištěncům
uvedeným v odstavci 1 písm. a) okresní správa sociálního zabezpečení a které se týkají
stanovení výše a výplaty dávek, krácení nebo odnětí nemocenského při porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce a při nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole
dodržování tohoto režimu podle § 64 odst. 1 písm. b) a regresní náhrady.
(4) Kontrolu dočasné pracovní neschopnosti podle § 74 odst. 1 pojištěnce, který byl
příslušníkem a jehož dočasná pracovní neschopnost vznikla v průběhu služebního poměru a
trvá i po jeho skončení nebo vznikla po skončení služebního poměru v ochranné lhůtě, a
posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§ 66) u tohoto pojištěnce provádí
okresní správa sociálního zabezpečení, a to vždy na základě žádosti příslušného služebního
orgánu.
(5) V případě zákazu rozhodovat podle § 79 odst. 1 písm. c) stanoveného služebními
orgány uvedenými v § 81 odst. 3 písm. e), f) nebo g) mohou tyto orgány požádat okresní
správu sociálního zabezpečení, aby rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a
potřeby ošetřování převzala místo těchto služebních orgánů; okresní správa sociálního
zabezpečení je povinna této žádosti vyhovět. Pojištěnce o tomto převzetí informují tyto
služební orgány.
§ 84
Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení
(1) Okresní správy sociálního zabezpečení při provádění pojištění zaměstnaných osob
a osob samostatně výdělečně činných plní úkoly stanovené tímto zákonem orgánu
nemocenského pojištění, pokud nejde o úkoly, které při tomto provádění plní Česká správa
sociálního zabezpečení.
(2) Okresní správy sociálního zabezpečení
a) rozhodují v prvním stupni ve věcech pojištění podle odstavce 1, a to:
1. o vzniku, trvání a zániku pojištění, vznikl-li spor o účast na pojištění,
2. o přiznání dávek a jejich odnětí, o zastavení výplaty dávek a o změně výše dávek,
3. o vrácení přeplatku na dávce,
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4. o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby,
5. o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování v případech uvedených
v § 75 odst. 1,
6. o regresních náhradách,
7. o správních deliktech,
8. o stanovení zákazu podle § 79 odst. 1 písm. c),
9. o věcech uvedených v § 80 odst. 1,
10. v dalších případech stanovených tímto zákonem,
b) vyplácejí dávky ve stanovených termínech,
c) vydávají pojištěncům písemné oznámení o druhu jimi vyplácené dávky, denní výši dávky,
výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena, a písemné
oznámení o výši přeplatku na nemocenském, který je pojištěnec povinen uhradit z důvodu
zpětného přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně, a období, za které byl tento přeplatek vyčíslen,
d) vydávají pojištěncům písemná oznámení o zúčtování dávek podle § 124 odst. 8,
e) vedou evidenci spojenou s výplatou dávek,
f) vedou evidenci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, jejichž pojištění
provádějí, včetně evidence doby pojištění a evidence lhůt a podpůrčích dob a dalších
podkladů pro výplatu dávek, evidenci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných
dočasně práce neschopných a s nařízenou karanténou, a evidenci pojištěnců s nárokem na
výplatu dávek podle druhu dávek,
g) vedou evidenci rozhodnutí o porušení povinností ošetřujících lékařů spojených s
posuzováním a potvrzováním zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti pro účely
pojištění a umožňují ošetřujícím lékařům nahlížet do této evidence, jde-li o rozhodnutí,
která se jich týkají,
h) vedou evidenci zaměstnavatelů, kteří spadají do jejich místní příslušnosti,
i) kontrolují plnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných v
pojištění a plnění povinností dalších právnických nebo fyzických osob uložených jim tímto
zákonem,
j) kontrolují dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců,
k) vystavují ženě, která nesplňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, na její
žádost potvrzení o této skutečnosti,
l) upozorňují písemně ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele na trvání dočasné pracovní
neschopnosti v délce 180 dní, a to alespoň 15 dní předem, a ošetřujícího lékaře,
zaměstnavatele a pojištěnce, jemuž se poskytuje nemocenské, na čerpání podpůrčí doby v
délce 380 dní, a to alespoň 2 měsíce předem; pojištěnce přitom zároveň informují, co pro
něj znamená ukončení podpůrčí doby a o podmínkách vyplácení nemocenského po
uplynutí podpůrčí doby,
m) informují písemně osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnance o zániku
jejich účasti na pojištění z důvodu nezaplacení pojistného na pojištění, a to nejpozději do
osmého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž účast na
pojištění z tohoto důvodu zanikla,
n) poskytují ošetřujícím lékařům, zaměstnavatelům a pojištěncům bezplatně tiskopisy
předepsané podle tohoto zákona a ošetřujícím lékařům bezplatně obálky určené pro
zasílání stanovených hlášení a oznámení podle § 61 okresním správám sociálního
zabezpečení v případech, kdy cenu dodání těchto zásilek uhrazuje Česká správa sociálního
zabezpečení podle § 167b,
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o) poskytují pojištěncům a zaměstnavatelům bezplatně odborné informace o pojištění,
p) oznamují do 15 dnů ode dne obdržení předepsaného tiskopisu písemně smluvnímu
zaměstnavateli a smluvnímu zaměstnanci den vzniku účasti na pojištění smluvního
zaměstnance, který je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo
jeho zahraniční zaměstnavatel,
q) p) oznamují ošetřujícímu lékaři, kterým dnem skončil nárok na nemocenské pojištěnci,
který končí pojištěnou činnost a žádá o zahájení výplaty starobního důchodu ode dne, který
spadá do doby dočasné pracovní neschopnosti,
r) q) vedou potřebnou statistiku a účetní evidenci v oblasti pojištění,
s) r) informují příslušný služební orgán o výsledku posouzení kontroly dočasné pracovní
neschopnosti a posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby v případech
uvedených v § 82 odst. 4, pokud tento orgán o kontrolu nebo posouzení požádal,
t) s) předávají České správě sociálního zabezpečení údaje potřebné k vedení registru
pojištěnců nemocenského pojištění (dále jen "registr pojištěnců") a registru
zaměstnavatelů,
u) t) vystavují na žádost zaměstnavatele pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku
poskytované z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání písemné potvrzení o plné
výši nemocenského; toto potvrzení vystavují okresní správy sociálního zabezpečení též na
žádost příslušného služebního útvaru pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na služebním
příjmu.
(3) Okresní správy sociálního zabezpečení dále
a) provádějí kontrolu vedení evidence dočasně práce neschopných pojištěnců a osob s
potřebou ošetřování a kontrolu správnosti a úplnosti zdravotnické dokumentace týkající se
průběhu dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování člena domácnosti ze
zdravotních důvodů u ošetřujícího lékaře,
b) provádějí kontrolu posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění a vedou evidenci
zápisů o této kontrole,
c) kontrolují plnění povinností stanovených tímto zákonem ošetřujícím lékařům,
d) dávají dočasně práce neschopnému pojištěnci na základě jeho žádosti předchozí písemný
souhlas k povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti (§ 56 odst.
3 věta třetí) a ošetřujícímu lékaři předchozí písemný souhlas v případech uvedených v § 56
odst. 6 a § 57 odst. 3 a 5,
e) přešetřují podněty týkající se posuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři
podané zdravotní pojišťovnou a podněty zaměstnavatele ke kontrole důvodnosti dočasné
pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování,
f) podávají zdravotní pojišťovně informace z oblasti posuzování zdravotního stavu a dočasné
pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři, a to včetně informací o průměrné délce trvání
jedné dočasné pracovní neschopnosti podle odbornosti ošetřujícího lékaře a sankcí
udělených ošetřujícímu lékaři, za účelem kontroly efektivního využívání a poskytování
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
g) předávají poskytovateli zdravotních služeb a správnímu úřadu, příslušným podle zvláštního
právního předpisu38), pro účely řízení o návrhu na přezkoumání rozhodnutí a o odvolání
potřebné kopie podkladů pro toto řízení, a to na jejich žádost,
h) nařizují vyšetření zdravotního stavu pojištěnce u poskytovatele zdravotních služeb, je-li to
nezbytné pro posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti,
i) posuzují pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí
doby,
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j) provádějí kontrolu dočasné pracovní neschopnosti, zhodnocení zdravotního stavu a
dosavadního průběhu dočasné pracovní neschopnosti a posuzování pracovní schopnosti po
uplynutí podpůrčí doby v případech uvedených v § 82 odst. 4,
k) ukončují dočasnou pracovní neschopnost nebo potřebu ošetřování v případech uvedených v
§ 75 odst. 1, a to na předepsaných tiskopisech;
tyto úkoly může plnit pouze lékař.
§ 92
(1) Úkoly zaměstnavatelů v pojištění plní v rozsahu dále stanoveném
a) zaměstnavatelé, kteří jsou povinni se přihlásit do registru zaměstnavatelů (§ 93 a 123),
b) služební útvary,
c) věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby.
(2) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u
a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž jsou v pracovním poměru,
b) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec
zařazen k výkonu státní služby,
c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají
pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,
d) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení
práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,
e) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel,
který uzavřel s pracovníkem tento vztah,
f) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
g) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců
těchto územních samosprávných celků,
h) poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kancelář Poslanecké
sněmovny a u senátorů Senátu Parlamentu České republiky Kancelář Senátu,
i) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
j) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
k) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad, členů
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů a u členů
Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
l) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,
m) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného
ochránce práv,
n) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 11 správní úřad nebo právnická osoba uvedená v
tomto ustanovení anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení
zaměstnavatele,
o) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která těmto pracovníkům
vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,

Stránka 452 z 518

p) osob pečujících a osob v evidenci orgán, který vyplácí odměnu pěstouna podle zvláštního
právního předpisu13),
q) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 15 ten, pro něhož jsou tyto osoby činné,
r) smluvních zaměstnanců smluvní zaměstnavatel.
s) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným tato společnost,
t) komanditistů komanditní společnosti tato společnost,
u) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
v) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,
w) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,
x) členů kolektivních orgánů právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 18 tato
právnická osoba,
y) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 20 tato
organizační složka.,
z) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 21 právnická osoba, která tyto osoby pověřila
obchodním vedením na základě smluvního zastoupení podle občanského zákoníku.
(3) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u zaměstnanců
uvedených v § 5 písm. a) bodě 22 ten, kdo zaměstnává tyto zaměstnance.
§ 94
(1) Zaměstnavatel je povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení na
předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na
pojištění, a to do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání, a den skončení doby
zaměstnání se zaměstnancem, a to do 8 kalendářních dnů ode dne skončení doby zaměstnání.
U smluvního zaměstnance oznamuje zaměstnavatel podle věty první den zahájení výkonu
práce na území České republiky a den skončení výkonu této práce, a to i když výkon této
práce nezakládá účast na pojištění, do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení nebo skončení
výkonu této práce. U zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, a
zaměstnance uvedeného v § 6 odst. 3 činného na základě dohody o provedení práce
oznamuje zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance do konce 20. kalendářního dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci
vznikla účast na pojištění; jestliže tento zaměstnanec uplatnil nárok na výplatu dávky ve lhůtě
stanovené v části věty před středníkem a zaměstnavatel ještě den nástupu tohoto zaměstnance
do zaměstnání neoznámil, učiní zaměstnavatel toto oznámení současně s předáním žádosti
tohoto zaměstnance o dávku podle § 97 odst. Ustanovení předchozí věty platí obdobně, jde-li
o zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce. Jestliže by lhůta pro
oznámení skončení doby zaměstnání u zaměstnanců uvedených ve větě třetí uplynula
dříve než lhůta podle věty první pro oznámení dne nástupu zaměstnance do zaměstnání,
oznamuje zaměstnavatel den skončení doby zaměstnání těchto zaměstnanců ve lhůtě
stanovené podle věty třetí pro oznámení dne nástupu těchto zaměstnanců do
zaměstnání.
(2) Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení
změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání, a to do 8 dnů
ode dne, kdy tato změna nastala.
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(3) Zaměstnavatel může s okresní správou sociálního zabezpečení písemně dohodnout
jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností uvedených v odstavcích 1 a 2. Tuto dohodu
může písemně vypovědět zaměstnavatel i okresní správa sociálního zabezpečení; platnost
dohody končí prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla
vypovězena.
(4) Zaměstnavatel je povinen v oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání
(zahájení výkonu práce na území České republiky u smluvního zaměstnance) podle odstavce
1 uvést též údaje o zaměstnanci potřebné pro zanesení do registru pojištěnců (§ 122).
§ 95
(1) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o svých zaměstnancích účastných pojištění,
která musí pro účely pojištění obsahovat tyto údaje:
a) jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, místo trvalého,
popřípadě hlášeného pobytu zaměstnance, den nástupu do zaměstnání a skončení
zaměstnání skončení doby zaměstnání, druh činnosti zakládající účast na pojištění, údaj o
místě výkonu práce, je-li toto místo trvale v cizině, a o tom, zda je zaměstnanec v cizině
povinně účasten důchodového pojištění, státní občanství, a byl-li zaměstnanec povinně
účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem
po skončení této účasti nebo za jejího trvání, též údaj o názvu a adrese cizozemského
nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění, a u smluvního zaměstnance též
identifikační údaje jeho zahraničního zaměstnavatele a údaj o povinné účasti smluvního
zaměstnance na důchodovém pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho zahraniční
zaměstnavatel, jakož i den zahájení a den skončení výkonu práce smluvního zaměstnance
na území České republiky,
b) výši sjednaného (stanoveného) započitatelného příjmu,
c) příjem zaměstnance za jednotlivá mzdová (výplatní) období a jednotlivé složky
započitatelného příjmu pro stanovení dávek,
d) dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, dobu karantény, dobu ošetřování člena
domácnosti (péče o dítě ve věku do 10 let), dobu mateřské dovolené a rodičovské
dovolené, dobu vazby, dobu výkonu zabezpečovací detence a výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnance a další dny jeho omluvené nepřítomnosti v práci, dny pracovního
volna bez náhrady příjmu, poskytnutých zaměstnanci jeho zaměstnavatelem v případech,
kdy zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok, a dny výkonu práce zaměstnance v
pojištěné činnosti v době, v níž má nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v
mateřství a ošetřovného,
e) neomluvené pracovní dny zaměstnance, popřípadě jejich části,
f) záznam, zda zaměstnanec pobírá starobní nebo invalidní důchod, a od kdy jej pobírá, plátce
tohoto důchodu, a je-li tento důchod pobírán ze státu, s nímž Česká republika uzavřela
mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, též záznam o tom, z jakého státu je tento
důchod pobírán a jaký cizozemský nositel pojištění je plátcem důchodu,
g) předcházející orgán, který prováděl pojištění zaměstnance, pokud jím není okresní správa
sociálního zabezpečení,
h) výši vyměřovacího základu pro pojistné,
i) název zdravotní pojišťovny, u níž je zaměstnanec zdravotně pojištěn,
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j) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle tohoto zákona, údaje o
jeho povinné účasti na důchodovém pojištění v cizině.
(2) Zaměstnavatel je povinen vést o svých zaměstnancích, jejichž zaměstnání jim
nezakládá účast na pojištění, údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) s tím, že údaj o druhu
činnosti se týká činnosti, která nezakládá účast na pojištění.
(3) Povinnost uvedená v odstavci 2 platí též pro zaměstnavatele, který není povinen se
přihlásit do registru zaměstnavatelů, a pro zaměstnavatele, který je z tohoto registru odhlášen.
§ 101
(1) Služební útvary plní v pojištění tyto povinnosti:
a) přijímají žádosti o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich
výplatu,
b) vyplácejí dávky ve stanovených termínech, a to včetně dávek přiznaných rozhodnutím
služebního orgánu,
c) předkládají neprodleně žádost o dávku nebo nesouhlas příslušníka (odstavec 2 věta druhá)
společně se všemi podklady služebnímu orgánu,
d) předkládají neprodleně služebnímu orgánu podklady k rozhodnutí o přeplatku na dávce,
e) připravují podklady potřebné pro rozhodování o dávkách,
f) vydávají příslušníkům spolu s výplatou dávky písemný doklad o druhu dávky, denní výši
dávky, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou je dávka vyplacena,
g) zabezpečují průběžnou kontrolu dávek, které vyplácejí,
h) vedou evidenci příslušníků v rozsahu, v jakém jsou povinni ji vést zaměstnavatelé podle §
95 odst. 1, s tím, že tato evidence obsahuje vždy údaj o předcházejícím orgánu, který
prováděl pojištění příslušníka, a údaj o podpůrčích dobách, a evidenci příslušníků dočasně
práce neschopných,
i) plní povinnosti uvedené v § 84 odst. 2 písm. e), k), l), p) a q) a p) a § 96 a ve vztahu ke
služebnímu orgánu povinnosti uvedené v § 98 odst. 2,
j) poskytují příslušníkům bezplatně informace o nárocích na dávky,
k) vyhlašují výplatní termíny pro výplatu dávek a lhůty, do kdy nejpozději před výplatním
termínem mají být předloženy doklady pro výplatu dávky.
(2) Služební útvar zastavuje výplatu dávek, nejsou-li podmínky nároku na dávku
splněny, a snižuje nebo zvyšuje výši dávek, změní-li se skutečnosti rozhodné pro jejich výši.
V případě, kdy má služební útvar pochybnost o tom, zda jsou podmínky pro nárok a výplatu
dávky splněny, anebo příslušník nesouhlasí s výší dávky, s dobou její výplaty, s
neposkytnutím dávky nebo se zastavením její výplaty, předá služební útvar potřebné podklady
k rozhodnutí o dávce příslušnému služebnímu orgánu. Úkon služebního útvaru nebo
příslušníka podle věty druhé musí být učiněn písemně.
(3) Služební útvar je oprávněn vyžadovat od žadatelů o dávky a příjemců dávek
potřebné podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu a výše dávky.
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§ 103
(1) Pojištěnec, který žádá o dávku nebo kterému se dávka vyplácí, je povinen
a) osvědčovat skutečnosti, na kterých závisí účast na pojištění a rozhodování o dávce,
předkládat stanovené doklady, podávat orgánu nemocenského pojištění, služebnímu
útvaru, věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence požadovaná vysvětlení a
údaje,
b) ohlásit orgánu nemocenského pojištění, služebnímu útvaru, věznici nebo ústavu pro výkon
zabezpečovací detence, které vyplácejí dávku, včas všechny skutečnosti, které jsou nebo
mohou být důvodem pro zánik nebo změnu nároku na dávku, pro trvání nároku na dávku,
pro výši dávky nebo její výplatu, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o skutečnosti
dozvěděl,
c) umožnit orgánu nemocenského pojištění, služebnímu útvaru, věznici nebo ústavu pro
výkon zabezpečovací detence přezkoumání skutečností rozhodných pro vznik nebo trvání
nároku na dávku, její výši nebo její výplatu,
d) sdělit zaměstnavateli, že zaměstnání je sjednáno jen na dobu dovolené z jiného zaměstnání
(§ 28 odst. 2) nebo na dobu, která spadá výlučně do období školních prázdnin nebo
prázdnin,
e) sdělit služebnímu útvaru skutečnost, že je též zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně
výdělečně činnou.
(2) Pojištěnec, který byl vyzván orgánem nemocenského pojištění k osvědčení
skutečností rozhodných pro účast na pojištění, nárok na dávku, výši dávky nebo její výplatu,
je povinen výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do 8 dnů od vyzvání, pokud nebyla orgánem
nemocenského pojištění stanovena lhůta delší.
(3) Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli údaje potřebné k vedení evidence o
zaměstnancích podle § 95, popřípadě o těchto údajích též předložit potřebné doklady.
Zaměstnanec je dále povinen sdělit a doložit zaměstnavateli, že je povinně účasten
důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonává zaměstnání (§ 6 odst.
4). Ustanovení věty první platí obdobně pro povinnost smluvního zaměstnance sdělit tyto
údaje smluvnímu zaměstnavateli; smluvní zaměstnanec je dále povinen sdělit a doložit
smluvnímu zaměstnavateli, že je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má
sídlo jeho zaměstnavatel.
§ 104
(1) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je dále povinen
a) sdělit okresní správě sociálního zabezpečení na její výzvu údaje potřebné k vedení evidence
o pojištěncích podle § 122 odst. 3, popřípadě o těchto údajích též předložit potřebné
doklady,
b) podávat přihlášku k pojištění na předepsaném tiskopisu,
c) na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení dostavit se ve stanovený den na okresní
správu sociálního zabezpečení, popřípadě jiné určené místo, za účelem provedení kontroly
plnění povinností v pojištění, pokud se předem z vážných důvodů neomluví,
d) předkládat pro účely kontroly plnění povinností v pojištění účetní a další doklady a
poskytovat při této kontrole potřebnou součinnost,
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e) sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, je-li souběžně zaměstnán nebo samostatně
výdělečně činný v cizině, údaje podle § 95 odst. 1 písm. j), a to ve lhůtě do 8 dnů.
(2) Okresní správa sociálního zabezpečení je oprávněna uložit osobě samostatně
výdělečně činné pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč, pokud nesplnila povinnosti
součinnosti při kontrole podle odstavce 1 písm. c) a d).
(3) Zahraniční zaměstnanec plní vůči okresní správě sociálního zabezpečení
povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) a v § 103 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2; dále
je tento zaměstnanec povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení skončení doby
zaměstnání na území České republiky, pokud je v České republice účasten pojištění.
(4) Fyzická osoba s trvalým nebo hlášeným pobytem na území České republiky, která
vykonává zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více
členských států Evropské unie, je povinna okresní správě sociálního zabezpečení příslušné
podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu sdělit takovou skutečnost50), a to do 30 dnů ode
dne zahájení takového zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.
§ 110
Způsob výplaty dávek
(1) Dávky se vyplácejí na základě dokladů uvedených v § 109.
(2) Nemocenské a ošetřovné se vyplácejí za období, za které bylo osvědčeno splnění
podmínek pro nárok na tyto dávky a jejich výplatu. Peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácejí za kalendářní měsíc, popřípadě za jeho část,
trval-li nárok na výplatu těchto dávek jen po část kalendářního měsíce; je-li třeba pro nárok na
tyto dávky a jejich výplatu osvědčit potřebné skutečnosti, vyplácejí se po osvědčení těchto
skutečností. Pokud se však provádí výkon rozhodnutí srážkami z nemocenského, vyplácí se
nemocenské za celý kalendářní měsíc, popřípadě za jeho část, trvá-li nárok na výplatu
nemocenského jen po část měsíce, pokud bylo splnění podmínek pro nárok na nemocenské a
jeho výplatu osvědčeno za celý kalendářní měsíc, popřípadě za jeho část, po kterou trval
nárok na výplatu nemocenského. Tato doba neběží po dobu, po kterou nejsou splněny
podmínky pro výplatu dávky podle § 109 odst. 1.
(3) Dávky se vyplácejí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byl
stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen okresní správě sociálního zabezpečení,
je-li plátcem dávek okresní správa sociálního zabezpečení.
(4) Termíny výplaty dávek a lhůty, ve kterých se mají podmínky pro výplatu dávek ve
stanovených termínech podle odstavce 2 osvědčit, zveřejní služební útvary, věznice a ústavy
pro výkon zabezpečovací detence, jsou-li plátcem dávek tyto útvary, věznice a ústavy.
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(5) Dávky vyplácené okresní správou sociálního zabezpečení se pojištěnci poukazují na
jeho účet u peněžního ústavu v České republice nebo se vyplácejí v hotovosti prostřednictvím
držitele poštovní licence; okresní správy sociálního zabezpečení mohou dávky vyplácet
prostřednictvím účtu České správy sociálního zabezpečení. Pojištěnec je povinen v žádosti o
výplatu dávky uvést, kterým z uvedených způsobů má být dávka vyplacena; v případě
poukazování dávky na účet je pojištěnec povinen sdělit číslo svého účtu.
(6) Dávky vyplácené služebními útvary, věznicemi a ústavy pro výkon zabezpečovací
detence se vyplácejí příslušníkům způsobem, jakým se jim vyplácí služební příjem nebo plat,
a ostatním pojištěncům se poukazují na jejich účet u peněžního ústavu v České republice,
pokud pojištěnec o toto poukazování požádá, nebo se vyplácejí v hotovosti. Nemocenské a
peněžitou pomoc v mateřství rozdělují odsouzeným osobám věznice a ústavy pro výkon
zabezpečovací detence stejným způsobem jako odměnu za vykonanou práci.
(7) Požádá-li pojištěnec o změnu způsobu výplaty dávky, je její plátce povinen provést
změnu způsobu výplaty dávky od nejbližšího možného termínu výplaty dávek.
(8) V případě výplaty dávky v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence hradí
náklady za doručení její příjemce.
§ 117
(1) Orgány nemocenského pojištění jsou oprávněny v rozsahu své působnosti
vyžadovat od fyzických nebo právnických osob sdělení údajů potřebných pro provádění
pojištění a k plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a z mezinárodních
smluv, a to včetně údajů o jednotlivých fyzických osobách a právnických osobách. Údaje
potřebné pro provádění pojištění sdělují fyzické a právnické osoby orgánům nemocenského
pojištění na žádost.
(2) Úřad práce České republiky - generální ředitelství sděluje orgánům nemocenského
pojištění bez žádosti údaje o
a) zaměstnavatelích, kteří nemají sídlo na území České republiky a zaměstnávají na území
České republiky zaměstnance, a to v termínech stanovených Ministerstvem práce a
sociálních věcí; údaji se zde rozumí údaje o názvu a sídle (adrese) těchto zaměstnavatelů,
b) cizích státních příslušnících zaměstnaných na území České republiky55),
c) uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce; tuto povinnost plní zasláním kopie
pravomocného rozhodnutí o uložení pokuty.
(3) Zdravotní pojišťovny sdělují orgánům nemocenského pojištění bez žádosti:
a) přehled ošetřujících lékařů, s nimiž mají smluvní vztah, a to v intervalech dohodnutých
mezi příslušnou zdravotní pojišťovnou a Českou správou sociálního zabezpečení a
služebními orgány,
b) informaci o navázání smluvního vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb, o změně
pracoviště (místa výkonu práce) a o ukončení smluvního vztahu s příslušnou zdravotní
pojišťovnou,
c) oznámení o nově registrovaném pojištěnci, o ukončení registrace pojištěnce a o změně
registrace pojištěnce k jinému ošetřujícímu lékaři.

Stránka 458 z 518

(4) Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni pro účely regresní náhrady bez
žádosti sdělit příslušnému orgánu nemocenského pojištění úrazy a jiná poškození zdraví, které
založily dočasnou pracovní neschopnost osob, kterým poskytli zdravotní péči, pokud mají
důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním jiné fyzické
osoby, než je pojištěnec, nebo právnické osoby.
(5) Orgány Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy a správní úřady jsou
povinny bez žádosti sdělit neprodleně orgánům nemocenského pojištění
a) okolnosti zjištěné v rámci své činnosti, které by mohly vést k zániku nároku na dávku, ke
snížení či odnětí této dávky, popřípadě k zastavení její výplaty,
b) okolnosti zjištěné v rámci své činnosti, které nasvědčují neplnění povinností v oblasti
pojištění,
c) okolnosti zjištěné v rámci své činnosti nasvědčující tomu, že v důsledku zaviněného
protiprávního jednání osoby nebo právnické osoby došlo ke vzniku sociální události, z
jejíhož důvodu byla poskytnuta dávka,
d) skutečnost, že v rámci svého pravomocného rozhodnutí konstatovaly, že fyzická nebo
právnická osoba způsobila vznik příslušné sociální události tím, že svým zaviněným
protiprávním jednáním porušila právní předpis.
(6) Jsou-li správní úřady nebo zdravotní pojišťovny povinny sdělovat podle tohoto
zákona údaje, mohou tak učinit v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
§ 122
Registry pojištěnců
(1) Registry pojištěnců slouží
a) České správě sociálního zabezpečení k plnění úkolů vyplývajících pro ni z práva
Evropských společenství a z mezinárodních smluv a k provádění pojištění,
b) okresním správám sociálního zabezpečení k provádění pojištění, a
c) služebním orgánům k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství a
z mezinárodních smluv a k provádění pojištění.
(2) Správcem registrů pojištěnců jsou
a) Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o zaměstnané osoby a osoby samostatně
výdělečně činné,
b) v oborech své působnosti služební orgány, jde-li o příslušníky a odsouzené osoby.
(3) Registr pojištěnců obsahuje o pojištěncích tyto údaje:
a) jméno a současné příjmení,
b) rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,
c) datum a místo narození a datum úmrtí pojištěnce,
d) pohlaví,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
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g) adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu na území
České republiky, popřípadě též kontaktní adresu pojištěnce, pokud se liší od adresy místa
trvalého pobytu a pojištěnec ji oznámil,
h) vznik a zánik účasti na pojištění; u zaměstnání malého rozsahu, a zaměstnání na základě
dohody o provedení práce a zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění z důvodu
nesplnění podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. b), nástup do zaměstnání a skončení
zaměstnání skončení doby zaměstnání a u smluvního zaměstnance zahájení a skončení
výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele,
i) druh výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění,
j) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo
trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání,
k) identifikační číslo osoby zaměstnavatele, popřípadě individuální číslo zaměstnavatele,
l) variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
m) údaje o dávkách a o době trvání dočasné pracovní neschopnosti,
n) záznam, zda zaměstnanec pobírá starobní nebo invalidní důchod, a od kdy jej pobírá,
o) název zdravotní pojišťovny pojištěnce,
p) název předešlého orgánu, který prováděl pojištění zaměstnance, pokud jím není Česká
správa sociálního zabezpečení,
q) u osob samostatně výdělečně činných údaje o měsíční výši zaplaceného pojistného na
pojištění osob samostatně výdělečně činných,
r) údaj o tom, že pojištěnec je účasten též pojištění prováděného jinými orgány nemocenského
pojištění,
s) název a adresu cizozemského nositele pojištění,
t) cizozemské číslo pojištění,
u) místo výkonu práce, je-li trvale v cizině, a údaj o tom, zda je zaměstnanec ve státě, v němž
je toto místo výkonu práce, povinně účasten důchodového pojištění,
v) měsíční výši zaplaceného pojistného na pojištění, jde-li o zahraničního zaměstnance,
w) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu zvláštního příjemce,
x) další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavků práva Evropských společenství a z
mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.
(4) Registry pojištěnců mohou být vedeny spolu s registry pojištěnců důchodového
pojištění podle zvláštního právního předpisu64) jako společný registr pojištěnců pojištění a
důchodového pojištění.
§ 126
Regresní náhrada
(1) Ten, kdo způsobil, že v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného
soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na
dávku, je povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění regresní náhradu. Nárok na
regresní náhradu nemá orgán nemocenského pojištění vůči pojištěnci, jemuž byla dávka
vyplacena.
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(2) Jestliže skutečnosti rozhodné pro vznik nároku na dávku zavinilo více subjektů,
odpovídají orgánu nemocenského pojištění společně a nerozdílně a vzájemně se vypořádají
podle míry zavinění, pokud se nedohodnou jinak. Je-li jednou z těchto osob pojištěnec,
kterému byla dávka vyplacena, odpovídají orgánu nemocenského pojištění jen ostatní
subjekty; výše regresní náhrady se přitom poměrně sníží. Spory o vzájemné vypořádání
rozhodují soudy.
(3) Regresní náhrada se stanoví ve výši vyplacené dávky.
(4) Povinnost k zaplacení regresní náhrady vzniká na základě rozhodnutí příslušného
orgánu nemocenského pojištění o povinnosti zaplatit tuto náhradu.
(5) Nárok na zaplacení regresní náhrady zaniká uplynutím 3 5 let ode dne, kdy orgán
nemocenského pojištění zjistil skutečnost, že ke vzniku sociální události, z jejíhož titulu byla
dávka vyplacena, došlo v důsledku jednání uvedeného v odstavci 1, nejpozději však
uplynutím 10 let ode dne vzniku této sociální události.
(6) Ustanovení § 124 odst. 6 a 7 platí pro regresní náhradu obdobně.
(7) Orgán nemocenského pojištění je povinen podat podnět příslušnému správnímu
orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci k zahájení řízení, pokud by v tomto řízení mohlo
dojít ke zjištění zaviněného protiprávního jednání majícího význam pro regresní náhrady.
§ 128
(1) Pojištěnec nebo příjemce dávky, který není pojištěncem, se dopustí přestupku tím,
že
a) neosvědčí skutečnosti rozhodné pro jeho účast na pojištění a rozhodování o nároku na
dávku podle § 103 odst. 1 písm. a) nebo je neosvědčí ve lhůtě stanovené v § 103 odst. 2,
nebo
b) neohlásí orgánu nemocenského pojištění skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku a její
výplatu podle § 103 odst. 1 písm. b).
(2) Pojištěnec se dopustí přestupku tím, že
a) poruší režim dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 56 odst. 2 písm. a) nebo e), a to
je-li zaměstnancem, v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
a v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti, a je-li příslušníkem, v období poskytování služebního
příjmu v době dočasné pracovní neschopnosti,
b) neodevzdá při ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o
vzniku dočasné pracovní neschopnosti podle § 64 odst. 1 písm. l),
c) nedostaví se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu
nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní
neschopnosti podle § 64 odst. 1 písm. c),
d) nesdělí podle § 64 odst. 1 písm. h) ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní
neschopnosti místo pobytu, na kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti
zdržovat, nebo uvede neexistující adresu tohoto místa, nebo
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e) nedodrží podle § 64 odst. 1 písm. g) termín, do kterého je povinen se po ukončení ústavní
péče nebo komplexní lázeňské péče poskytování lůžkové nebo lázeňské léčebně
rehabilitační péče dostavit k ošetřujícímu lékaři ke kontrole dočasné pracovní
neschopnosti.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 131
(1) Fyzická osoba se jako zaměstnavatel uvedený v § 92 odst. 1 písm. a) dopustí
přestupku tím, že
a) se nepřihlásí do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 1,
b) nepřihlásí každou svou mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 2,
c) neohlásí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 93 odst. 3,
d) se neodhlásí z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4,
e) neodhlásí svou mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 5,
f) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení podle § 94 odst. 1 nástup zaměstnance do
zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání se zaměstnancem,
g) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů podle § 94 odst. 2,
h) nepřijme žádost zaměstnance o dávku a další podklady potřebné pro stanovení nároku na
dávku a její výplatu podle § 97 odst. 1 věty první,
i) nepředá podle § 97 odst. 1 věty první a druhé žádost zaměstnance nebo další podklady
potřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu nebo výpočet dávky nebo neoznámí
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávky,
j) nepředá údaje podle § 97 odst. 1 věty čtvrté nebo šesté,
k) nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při provádění pojištění podle § 98 odst. 2,
l) nepodá písemnou zprávu o přijatých opatřeních podle § 98 odst. 2,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 98 odst. 1 anebo o nich
nepodá hlášení nebo nepředloží doklady a záznamy,
n) nevede evidenci o zaměstnancích v rozsahu stanoveném v § 95,
o) neuschová záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 95 po dobu stanovenou v
§ 96 větě první,
p) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení místo, kde budou uloženy záznamy, které je
povinen uschovat podle § 96 věty třetí,
q) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b), nebo
r) nepodá podle § 62 odst. 1 neprodleně žádost zařízení závodní preventivní péče
poskytovateli pracovnělékařských služeb k provedení lékařské prohlídky ze zdravotních
důvodů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze uložit pokutu do 20 000
Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. h) až j) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. k) pokutu do 100 000 Kč.
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§ 136
(1) Právnická osoba se jako zaměstnavatel uvedený v § 92 odst. 1 písm. a) dopustí
správního deliktu tím, že
a) se nepřihlásí do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 1,
b) nepřihlásí každou svou mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 2,
c) neohlásí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 93 odst. 3,
d) se neodhlásí z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4,
e) neodhlásí svou mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 5,
f) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení podle § 94 odst. 1 nástup zaměstnance do
zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání se zaměstnancem,
g) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů podle § 94 odst. 2,
h) nepřijme žádost zaměstnance o dávku a další podklady potřebné pro stanovení nároku na
dávku a její výplatu podle § 97 odst. 1 věty první,
i) nepředá podle § 97 odst. 1 věty první a druhé žádost zaměstnance nebo další podklady
potřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu nebo výpočet dávky nebo neoznámí
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávky,
j) nepředá údaje podle § 97 odst. 1 věty čtvrté nebo šesté,
k) nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při provádění pojištění podle § 98 odst. 2,
l) nepodá písemnou zprávu o přijatých opatřeních podle § 98 odst. 2,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 98 odst. 1 anebo o nich
nepodá hlášení nebo nepředloží doklady a záznamy,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b).
n) nevede evidenci o zaměstnancích v rozsahu stanoveném v § 95,
o) neuschová záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 95 po dobu stanovenou v
§ 96 větě první,
p) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení místo, kde budou uloženy záznamy, které je
povinen uschovat podle § 96 věty třetí,
q) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b), nebo
r) nepodá podle § 62 odst. 1 neprodleně žádost zařízení závodní preventivní péče
poskytovateli pracovnělékařských služeb k provedení lékařské prohlídky ze zdravotních
důvodů.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až q) lze uložit pokutu do 20
000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) až j) pokutu do 50 000 Kč a za správní
delikt podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 100 000 Kč.
§ 138a
(1) Zdravotnické zařízení uvedené Poskytovatel zdravotnických služeb uvedený v §
54 odst. 1 se dále dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 61 písm. a) nebo § 69 písm. a) nerozhodne o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy ji zjistilo zjistil,
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b) v rozporu s § 61 písm. m) nebo § 69 písm. e) nerozhodne o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy zjistilo zjistil, že netrvají důvody dočasné
pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování,
c) nedodrží dobu, ve které může vycházky povolit, nebo povolí vycházky mimo rozsah
uvedený v § 56 odst. 6 anebo nepožádá o předchozí písemný souhlas lékaře orgánu
nemocenského pojištění podle § 56 odst. 6,
d) neoznámí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli, že je předpoklad, že jeho dočasně práce
neschopný zaměstnanec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a že
dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude ukončena 30. kalendářním dnem po dni
zjištění tohoto předpokladu,
e) v rozporu s § 61 písm. c) nestanoví režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo
pojištěnce o tomto režimu neinformuje,
f) v rozporu s § 61 písm. h) neposoudí, zda u pojištěnce došlo k obnovení pracovní
schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, zda je
zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný,
g) neposkytne potřebnou součinnost podle § 61 písm. p) nebo § 69 písm. f) orgánu
nemocenského pojištění při kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti nebo
potřeby ošetřování,
h) nepředá pojištěnci podle § 61 písm. d) nebo § 69 písm. c) příslušný tiskopis,
i) nepotvrdí podle § 61 písm. j) nebo podle § 69 písm. a) pojištěnci na předepsaném tiskopisu
pro účely výplaty dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny v době
dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo trvání potřeby
ošetřování,
j) neinformuje podle § 61 písm. l) registrujícího lékaře pojištěnce ve stanovené lhůtě o
ukončení a délce trvání dočasné pracovní neschopnosti a diagnóze,
k) nepředá podle § 61 písm. s) zařízení závodní preventivní péče poskytovateli
pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání zprávu o zdravotním stavu dočasně práce
neschopného pojištěnce,
l) nesdělí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli dočasně práce neschopného pojištěnce na jeho
žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b),
m) nezabezpečí podle § 61 písm. t) příslušné tiskopisy pro účely provádění pojištění nebo
nevystaví podle § 61 písm. w) ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy,
n) neohlásí u vojáka z povolání registrujícímu lékaři do 7 kalendářních dnů vznik dočasné
pracovní neschopnosti podle § 61 písm. l),
o) nevyhoví žádosti orgánu nemocenského pojištění podle § 66 odst. 2,
p) nestanoví podle § 67 písm. a) těhotné pojištěnce očekávaný den porodu a tento den
nepotvrdí na předepsaném tiskopise
q) nepotvrdí podle § 67 písm. b) na předepsaném tiskopise, že pojištěnka porodila, a den
porodu, pokud se pojištěnce peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela přede dnem porodu,
r) neplní podle § 67 písm. c) povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 písm. t) a w),
s) nepotvrdí podle § 67 písm. d) na předepsaném tiskopise, že matka dítěte nemůže nebo
nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění [§ 32 odst. 1 písm. d)], pro které
by byla uznána dočasně práce neschopnou podle § 57 odst. 1 písm. e), kdyby byla
pojištěnkou,
t) nevyznačí podle § 59 odst. 3 2 na rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případě, že pojištěnec byl uznán invalidním.
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(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 142
(1) Správní delikty právnických osob podle tohoto zákona se projednávají z úřední
povinnosti.
(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(3) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán. Od uložení pokuty lze upustit, jestliže k nápravě postačí projednání správního
deliktu.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán
nemocenského pojištění o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm
dověděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Na odpovědnost za jednání podle § 138 a 139 až 139, k němuž došlo při podnikání
fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti nebo
postihu právnické osoby.
(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají v oborech své
působnosti okresní správy sociálního zabezpečení a služební orgány.
(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán nemocenského pojištění, který pokutu uložil.
Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 149
Doručování
(1) Rozhodnutí se doručuje také zaměstnavateli v řízení o
a) krácení nebo odnětí nemocenského při porušení režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce nebo při nesplnění povinnosti součinnosti pojištěnce při kontrole režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce,
b) povinnosti zaměstnance uhradit přeplatek na nemocenském nebo o výši tohoto přeplatku,
c) povinnosti uhradit regresní náhradu a o výši této náhrady, jde-li o zaměstnavatele
pojištěnce, kterému byla v důsledku sociální události vyplacena dávka.
(2) Do vlastních rukou adresáta se také doručují písemnosti, u nichž je den doručení
rozhodný pro počátek běhu lhůty nebo pro stanovení termínu a nedodržení těchto lhůt by pro
příjemce mohlo být spojeno s právní újmou.
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(3) Orgán nemocenského pojištění může doručit písemnost ve věcech přeplatku na
dávce, regresní náhrady nebo exekuce také prostřednictvím policejního orgánu příslušného
podle místa doručení.
(4) V případě doručování do ciziny ustanoví orgán nemocenského pojištění
opatrovníka adresátům, kteří se zdržují v cizině nebo jejichž pobyt nebo sídlo, popřípadě jiná
adresa pro doručování je v cizině, jen v případě, že se jedná o písemnost ve věcech dávek,
přeplatku na dávce nebo regresní náhrady.
§ 162
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona
učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem 67) nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele
způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.
(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání
nebo jiný úkon učinit pouze
a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu
nemocenského pojištění nebo do určené datové schránky orgánu nemocenského pojištění;
podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to
ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem nemocenského pojištění.
Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán
nemocenského pojištění je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v
elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k
tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do
údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou
osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu,
pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.
(3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 1 nebo podle odstavce
2 písm. a), uvede současně akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho
kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
(4) Orgány nemocenského pojištění, s výjimkou zpravodajských služeb, jsou povinny
zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je
možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit
podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve
věcech pojištění,
b) elektronickou adresu své podatelny, a elektronickou adresu své podatelny určené k
předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své
datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové
zprávy,
c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
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d) seznam kvalifikovaných certifikátů svých zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž
se kvalifikované certifikáty nacházejí,
e) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě, a
podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají.
(5) Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická
zařízení poskytovatelé zdravotních služeb činí podání nebo jiné úkony, pro které je
předepsán tiskopis podle tohoto zákona, pouze způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a).
Příslušný orgán nemocenského pojištění však může určit, která podání nebo jiné úkony,
pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona, lze učinit též způsobem uvedeným v
odstavci 2 písm. b).
§ 165
Placení dluhu
Dluh ve věcech pojištění lze zaplatit též v hotovosti pověřenému zaměstnanci okresní
správy sociálního zabezpečení, jde-li o částku nepřesahující 10 000 Kč, a zaměstnanci
služebního útvaru nebo služebního orgánu; na přijatou platbu je orgán nemocenského
pojištění a služební útvar povinen vydat písemné potvrzení.
______________________
1) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č.
1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č.
1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje
působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
7) § 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
8) § 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009.
11) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a
ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12) Například § 14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č.
438/2004 Sb.
13) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“.
18a) § 15a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
19) § 127a zákoníku práce.
19) § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
34) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
35) § 18 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.
36) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
37) § 12 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.
38) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
39) § 33 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 369/2011 Sb.
41) Čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.40) § 25 zákona č. 48/1997 Sb.
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42) § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.
48) Například § 68 odst. 3 písm. a) až c) a e) až g) obchodního zákoníku,
48) § 7 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,
§ 8 odst. 1 písm. a) až d) a f) zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
49) § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
50) Čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
55) § 102 zákona č. 435/2004 Sb.
56) § 55 zákona č. 48/1997 Sb.
64) § 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
67) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
ve znění pozdějších předpisů.
72) § 45a odst. 3 živnostenského zákona.73) § 278 občanského soudního řádu.
74) § 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu.
75)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
76)
§ 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
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K části dvacáté čtvrté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§3
nadpis vypuštěn
(1) Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů ze závislé činnosti a
funkčních požitků, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny
představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům53), které jsou předmětem
daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně
osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným
příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě
nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho
prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné
zaměstnavatelem za zaměstnance.
(2) Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1
nezahrnují tyto příjmy:
a) náhrada škody podle zákoníku práce,
b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních
předpisů4), a odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních právních
předpisů4a) ,
c) věrnostní přídavek horníků5),
d) odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření a
uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,
e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně
obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo
průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
f) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.
(3) Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje kromě příjmů uvedených v
odstavci 1 odměna pěstouna vyplácená podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí7).
(4) Do vyměřovacího základu zaměstnance, který ukončil zaměstnání, se dále zahrnují
příjmy podle předchozích odstavců zúčtované mu po skončení zaměstnání.
(5) V zaměstnání, ve kterém bylo po celý kalendářní měsíc poskytnuto pracovní volno
bez náhrady příjmu, nebo v němž po celý kalendářní měsíc trvala neomluvená nepřítomnost v
práci, je vyměřovacím základem minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru
odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se
pojistné platí (dále jen „minimální mzda“).10) Pokud pracovní volno bez náhrady příjmu nebo
neomluvená nepřítomnost v práci trvaly po dobu kratší, připočte se v tomto zaměstnání k
úhrnu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu za každý kalendářní den, který trvalo
pracovní volno nebo neomluvená nepřítomnost, poměrná část minimální mzdy připadající na
jeden kalendářní den v daném měsíci. Podle předchozích vět se nepostupuje, jestliže bylo
poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmu zaměstnanci, který:
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a) vykonává v tomto období veřejnou funkci nebo práci pro jiného zaměstnavatele a doloží, že
subjekt, pro který je v té době činný, za něj odvádí pojistné vypočtené alespoň z minimálního
vyměřovacího základu,
b) je uveden v odstavci 8 nebo v odstavci 9 písm. c),
c) zdržuje se dlouhodobě v cizině a je v cizině zdravotně pojištěn a postupuje podle zvláštního
zákona.11)
(6) Pojistné za zaměstnance se stanoví z vyměřovacího základu podle předchozích
odstavců, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, není-li dále stanoveno jinak.
Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda.
(7) Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se
zdravotním postižením11a) z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců11b)
osoba, které byl přiznán invalidní důchod,11c) je u ní vyměřovacím základem částka
přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného
stát.
(8) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:
a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu12);
b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další
podmínky pro jeho přiznání;
c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo
nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li
dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení
na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní
docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním
pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka
dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů;14)
d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí
zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro
osoby samostatně výdělečně činné,
e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u
těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem.
(9) Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část
odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud
a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,
b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,15)
c) zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát,13)
nebo osobou uvedenou v odstavci 8 písm. a) až c).
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(10) Pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ,
je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele
pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, je
povinen doplatit pojistné podle předchozí věty prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého
si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci. Pokud
je vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně organizace,16) je tento rozdíl povinen
doplatit zaměstnavatel.
(11) Pro účely pojistného na veřejné zdravotní pojištění se mzdové nároky
zaměstnanců vyplacené úřadem práce podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů považují za příjmy zúčtované
zaměstnavatelem zaměstnanci, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům
nezúčtoval. Tyto příjmy jsou vyměřovacím základem zaměstnanců pro daný kalendářní
měsíc, případně jeho poměrnou částí, pokud zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům mzdu
pouze za část měsíce.
(13) Vyměřovacím základem pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích
právních předpisů16a) je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s tímto
pracovním vztahem, a to ve výši, ve které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů
fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3), s výjimkou příjmů, které tomuto
pracovníku nahrazují výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v souvislosti s tímto
pracovním vztahem nebo škodou vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem, a příjmů
uvedených v odstavci 2 písm. e) a f). Ustanovení o minimálním vyměřovacím základu podle
odstavce 6 se použije obdobně.
(14) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu
kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni
kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní
banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České
republice ke dni uvedenému ve větě první; tyto banky jsou povinny na žádost zaměstnavatele
a příslušné zdravotní pojišťovny tento kurz sdělit. Kurz, který zaměstnavatel použil podle
věty první a druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného.
(15) Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance je částka ve výši
sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ zaměstnance je
tvořen součtem vyměřovacích základů zaměstnance zjištěných v kalendářním roce, za který
se maximální vyměřovací základ zjišťuje. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona
považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely
důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro
který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu16b); vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(16) Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance
maximální vyměřovací základ podle odstavce 15, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel, u
něhož bylo dosaženo maximálního vyměřovacího základu, v tomto kalendářním roce pojistné
z částky, která přesahuje maximální vyměřovací základ podle odstavce 15.
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(17) Bylo-li dosaženo maximálního vyměřovacího základu podle odstavce 15 z úhrnu
příjmů zúčtovaných více zaměstnavateli, považuje se část pojistného zaplaceného
zaměstnancem vypočtená z úhrnu vyměřovacích základů přesahujících maximální
vyměřovací základ za přeplatek zaměstnance na pojistném (§ 14). Pokud u některého z více
zaměstnavatelů bylo dosaženo maximálního vyměřovacího základu, postupuje se u tohoto
zaměstnavatele a zaměstnance podle odstavce 16; pojistné zaplacené zaměstnancem z
vyměřovacích základů u ostatních zaměstnavatelů se považuje za přeplatek zaměstnance na
pojistném a postupuje se podle věty první.
(18) Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn
vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné, a to
do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistil-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl
nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení.
§ 3a
(1) Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 35 % příjmu z
podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti17) před rokem 2004, 40 %
příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti v roce 2004, 45 %
příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti v roce 2005 a od
roku 2006 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti po
odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.18) Za příjem ze
samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a
udržení se u spolupracující osoby a u osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává
samostatnou výdělečnou činnost se spolupracující osobou (spolupracujícími osobami),
považuje její podíl na společných příjmech;19) u osoby samostatně výdělečně činné, která je
současně též spolupracující osobou, též její podíl na společných příjmech.19) U osoby
samostatně výdělečně činné, která vede účetnictví,20) společníka veřejné obchodní společnosti
a komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po
odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto
zákona základ daně z příjmů21) z této činnosti. Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se
u osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální
částkou podle zvláštního právního předpisu, považuje, jde-li o příjmy z činnosti podléhající
dani z příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný příjem a za výdaje vynaložené na
jeho dosažení, zajištění a udržení se považují předpokládané výdaje za takový rok. U osoby
samostatně výdělečně činné účtující v hospodářském roce se příjem ze samostatné výdělečné
činnosti a výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení zúčtované v hospodářském
roce zahrnují do kalendářního roku, do kterého jsou vykazovány pro účely daně z příjmů. Za
příjem ze samostatné výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou podle zvláštního
právního předpisu21a) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, a
odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv21b).
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(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z vyměřovacího
základu podle odstavce 1, nejvýše však z maximálního vyměřovacího základu. Je-li
vyměřovací základ podle odstavce 1 nižší než minimální vyměřovací základ, je osoba
samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu,
není-li dále stanoveno jinak. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek
50 % průměrné mzdy; maximálním vyměřovacím základem je částka ve výši
sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy.
(3) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu
a) uvedenou v § 3 odst. 8 písm. a) až c),
b) která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z
tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro
zaměstnance,
c) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u
těchto osob je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a
udržení příjmu.
(4) Minimální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné se sníží na
poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, pokud osoba samostatně výdělečně
činná
a) nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celé rozhodné období,
b) měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba
samostatně výdělečně činná; za pobírání nemocenského z nemocenského pojištění osob
samostatně výdělečně činných se pro účely tohoto zákona považuje též období prvních 3
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), po které se nemocenské
podle zvláštního právního předpisu neposkytuje, pokud se jedná o osobu samostatně
výdělečně činnou, která je účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně
činných,
c) se stala osobou uvedenou v odstavci 3,
pokud tyto skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
(5) Byla-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce též zaměstnancem a
součet vyměřovacího základu nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance a
vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné přesáhl sedmdesátidvounásobek
průměrné mzdy, sníží se o tuto přesahující částku nejdříve vyměřovací základ osoby
samostatně výdělečně činné, a je-li přesahující částka vyšší než tento vyměřovací základ
osoby samostatně výdělečně činné, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ
nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance.
§5
(1) Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své
zaměstnance.19) Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec,
srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance.
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(2) Pojistné podle odstavce 1 se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1.
do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
(3) Pojistné se odvádí na účet Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky nebo
jiné zdravotní pojišťovny provádějící všeobecné veřejné zdravotní pojištění (dále jen
"příslušná zdravotní pojišťovna"), u níž je pojištěnec pojištěn.20)
ČÁST TŘETÍ
Přerozdělování pojistného
§ 20
(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je povinna zřídit zvláštní účet
všeobecného veřejného zdravotního pojištění (dále jen "zvláštní účet"). Zvláštní účet slouží k
financování hrazených služeb na základě přerozdělování pojistného a dalších příjmů
zvláštního účtu podle počtu pojištěnců, jejich věkové struktury, pohlaví a nákladových indexů
věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.
(2) K přerozdělení pojistného se použijí nákladové indexy 18 věkových skupin
pojištěnců pro každé pohlaví v rozmezí od narození do 5 let, od 5 do 10 let a dále vždy po 5
letech až po věkové skupiny od 80 do 85 let a skupiny od 85 let. Tabulka věkových skupin a
jejich vymezení tvoří přílohu tohoto zákona.
(3) Nákladové indexy se stanoví jako podíl průměrných nákladů na pojištěnce v dané
skupině podle věku a pohlaví po odečtení části nákladů na nákladné pojištěnce podle § 21a
odst. 3 a průměrných nákladů na standardizovaného pojištěnce. Průměrné náklady na
pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví stanoví správce účtu jako průměr nákladů
všech zdravotních pojišťoven na všechny pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví.
Průměrné náklady na standardizovaného pojištěnce stanoví správce účtu jako průměr nákladů
všech zdravotních pojišťoven na ženy ve věku 15 - 20 let. Ke stanovení nákladových indexů
podle věty první a průměrných nákladů podle věty druhé a věty třetí se použijí údaje z
posledního účetně uzavřeného kalendářního roku. K tomu jsou všechny zdravotní pojišťovny
povinny v termínu stanoveném pro předkládání výročních zpráv zdravotních pojišťoven sdělit
správci účtu počty pojištěnců v jednotlivých věkových kategoriích podle pohlaví a celkové
náklady na pojištěnce v těchto kategoriích. Správce účtu je oprávněn údaje uvedené ve větě
páté požadovat i v jiném termínu, rozhodne-li tak dozorčí orgán; v takovém případě jsou
zdravotní pojišťovny povinny předložit údaje ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
vyžádání.
(4) Zvláštní účet spravuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen
"správce účtu") a vede odděleně od ostatních účtů (fondů), které spravuje.
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(5) Na dodržování pravidel hospodaření se zvláštním účtem dohlíží dozorčí orgán
ustavený k tomuto účelu. Členy dozorčího orgánu jsou zástupce jmenovaný Ministerstvem
financí České republiky, zástupce jmenovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky,
zástupce jmenovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, zástupce
pověřený Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, každý s jedním hlasem, a
zástupci pověření ostatními zdravotními pojišťovnami,24) kteří mají dohromady jeden hlas.
Dozorčí orgán má právo vyžadovat od zdravotních pojišťoven doklady potřebné k ověření
správnosti údajů poskytnutých podle § 21. Zdravotní pojišťovny jsou povinny tyto doklady
poskytnout. Zdravotní pojišťovně, která nesplní povinnost podle předchozí věty, může
Ministerstvo financí z podnětu dozorčího orgánu uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokutu
lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se Ministerstvo financí dozvědělo o porušení
povinnosti, nejdéle však do tří let od doby, kdy povinnost měla být splněna. Pokutu lze uložit
i opakovaně. Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Pokutu nesmí zdravotní pojišťovna hradit z
prostředků základního fondu zdravotního pojištění nebo z prostředků rezervního fondu.
(6) Pravidla hospodaření se zvláštním účtem včetně dodatečných korekcí, podrobnosti
pro uplatnění nároku podle § 21a, metodiku výpočtu průměrných nákladů podle odstavce 3,
nákladových indexů věkových skupin včetně oceňování a přiřazování nákladů do těchto
skupin a průměrných nákladů na jednoho pojištěnce podle § 21a odst. 2, jednací řád
dozorčího orgánu a nákladové indexy pro příslušný kalendářní rok vydá Ministerstvo
zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí vyhláškou.
§ 24
Povinnosti plátců pojistného
(1) Osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů je povinna při
plnění oznamovací povinnosti31) sdělit své jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo. Osoba
samostatně výdělečně činná je dále povinna sdělit své obchodní jméno, sídlo nebo místo
podnikání, identifikační číslo osoby, má-li ho přiděleno, a číslo bankovního účtu, pokud z něj
bude provádět platbu pojistného nebo jeho záloh. Tyto údaje je tato osoba povinna doložit.
Osoba samostatně výdělečně činná, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v
hospodářském roce, je povinna vždy do 31. března kalendářního roku oznámit příslušné
zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude podávat daňové přiznání, pokud tak učiní později
než k tomuto datu.
(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode
dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání32) za tento kalendářní rok,
předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o
svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených
zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a, pojistném vypočteném z
tohoto vyměřovacího základu. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové
přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do
30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí
kalendářní rok. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně
do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, kdy není
povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat.
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(3) Změní-li se dodatečně údaje oznámené podle odstavců 1 a 2, jsou tyto osoby
povinny ohlásit změny do osmi dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly, a dlužné pojistné
doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. K tomu účelu vyplní tyto osoby opravný
přehled podle odstavce 2.
(4) Osoba samostatně výdělečně činná podnikající na základě živnostenského
oprávnění může oznámení uvedená v odstavci 1, jsou-li podávána při zahájení nebo ukončení
výdělečné činnosti, učinit na předepsaném tiskopise40d) u příslušného živnostenského úřadu;
povinnost učinit tato oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v tomto případě považuje
za splněnou.
(5) Za den splnění oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém bylo oznámení
předáno příslušné zdravotní pojišťovně, nebo podáno v případech stanovených v odstavci 4
příslušnému živnostenskému úřadu, nebo den, v němž byla podána poštovní zásilka
obsahující oznámení.
(6) Podání podle odstavce 2 lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou
identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
§ 27
Vedení evidence pojištěnců
(1) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky vede registr
všech pojištěnců všeobecného veřejného zdravotního pojištění. Registr podle věty první
obsahuje tyto údaje o pojištěncích: rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce, jméno,
příjmení, popřípadě rodné příjmení, adresu pobytu, datum vzniku a zániku pojistného vztahu
u příslušné zdravotní pojišťovny; u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové
období, v němž je plátcem pojistného stát, označení skupiny pojištěnců, datum odhlášení se ze
zdravotního pojištění a přihlášení se do zdravotního pojištění v České republice podle
zvláštního právního předpisu,27d) nestanoví-li tento zákon jinak. Vojenská zdravotní
pojišťovna sděluje potřebné údaje k vedení registru o všech svých pojištěncích se zřetelem na
způsob vedení registru všeobecného veřejného zdravotního pojištění a s ohledem na potřebu
ochrany utajovaných informací. V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s
jinou zdravotní pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu 24), při které Vojenská
zdravotní pojišťovna zanikne, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem
Vojenské zdravotní pojišťovně na nástupnickou zdravotní pojišťovnu.
(2) Státní orgány a jiné právnické osoby, které z úřední povinnosti anebo vzhledem k
předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny na výzvu
pojišťovny uvedené v odstavci 1 a ve lhůtách touto pojišťovnou stanovených sdělovat této
pojišťovně údaje potřebné pro vedení registru pojištěnců. Tyto údaje se poskytují bezplatně.
(3) Zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 1 poskytuje údaje o změnách v registru,
týkající se počtu pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, vždy ke 12. dni v měsíci
dalším zdravotním pojišťovnám, zřízeným podle zvláštního zákona28).
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(4) Na úhradě nákladů za vedení registru pojištěnců se podílejí další zdravotní
pojišťovny24) podle počtu svých pojištěnců. Úhradu těchto nákladů je Ústřední pojišťovna
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky povinna vést odděleně od ostatních nákladů.
§ 27a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústřední pojišťovně
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro účely vedení registru pojištěnců
všeobecného veřejného zdravotního pojištění podle § 27 odst. 1
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b) rodné příjmení,
c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) státní občanství,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, h) rodné číslo matky; pokud
nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození matky,
i) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b) rodné příjmení,
c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) státní občanství,
f) druh a adresa místa pobytu,

Stránka 477 z 518

g) platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
i) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení matky nebo otce a jejich rodné číslo; nebylo-li rodné
číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(8) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky poskytuje
podle § 27 odst. 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost podklady potřebné k ověřování
pravdivosti a přesnosti údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a registru
rodných čísel v rozsahu údajů uvedených v odstavci 3; tyto podklady jsou poskytovány v
listinné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti.
____________________
2) § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
3) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.
6) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.
11) § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.
11a) § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
11b) § 78 zákona č. 435/2004 Sb.
11c) § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.
12) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
13) § 6c písm. a) až j) zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.
14) § 2 odst. 3 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku.
15) § 127 zákoníku práce.
16) § 129 a 130 zákoníku práce.
16a) § 5 písm. a) bod 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 424/2003 Sb.
16b) § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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19) § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.
20) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
24) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
42) § 17 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
24) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
27d) § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 176/2002 Sb.
31) § 9 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.
32) § 40 odst. 3 a 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
40d) § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
37) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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K části dvacáté páté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 29
Obec a obecní úřad
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další
úkoly podle zvláštního právního předpisu3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a
požární ochrany,
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o
zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných
jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k
poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u
déle trvajícího zásahu na území obce,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který
se ve své pracovní době3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné
samostatně výdělečné ze samostatné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných
záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo
nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní
zdravotní prohlídky,
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce
podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za
tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
n) organizuje preventivně výchovnou činnost,
o) obecně závaznou vyhláškou
1. vydává požární řád obce,
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob.
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(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a
podnikajícím fyzickým osobám.
(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany
a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich
odborné přípravě,
b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
(4) Vybrané obecní úřady
a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,
b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo
svůj územní obvod,
c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo
pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.3c)
§ 30
(1) Vláda stanoví nařízením
a) druhy dokumentace požární ochrany krajů a obcí, jejich obsah a vedení,
b) minimální podmínky a rozsah poskytování péče zasahujícím příslušníkům jednotky
hasičského záchranného sboru, zaměstnancům zařazeným v jednotce hasičského
záchranného sboru podniku, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členům
jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (§ 65) a příslušníkům vojenské hasičské
jednotky (§ 65a), jakož i osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci podle § 18,
c) systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště členů jednotek sboru dobrovolných hasičů
vybraných obcí a odměnu za ni,
d) způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek sboru dobrovolných hasičů
obce, kteří se zúčastní zásahu, nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy v
době, ze které jim plynou příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné ze
samostatné činnosti,
e) podmínky akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí.
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K části dvacáté šesté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 17
(1) Strana a hnutí odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Členové strany a
hnutí za závazky strany a hnutí ani neodpovídají ani neručí.
(2) Strana a hnutí nesmějí vlastním jménem podnikat.2b)
(3) Strana a hnutí mohou založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit
jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je-li
výlučným předmětem jejich činnosti:
a) provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního
vysílání,
b) publikační a propagační činnost,
c) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických
akcí, nebo
d) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí.
(4) Příjmem strany a hnutí mohou být:
a) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,
b) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (dále jen
„příspěvek na činnost“),
c) členské příspěvky,
d) dary a dědictví,
e) příjmy z pronájmu nájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,
f) úroky z vkladů,
g) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle odstavce 3,
h) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních,
vzdělávacích a politických akcí,
i) půjčky a úvěry.
(5) Strana a hnutí vedou účetnictví podle zvláštního zákona.3)
(6) Strana a hnutí nesmějí vlastnit majetek mimo území České republiky.
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K části dvacáté sedmé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§5
(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují
a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z
příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:
1. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v § 6 odst. 1 a 10 zákona o
daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu
bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6
odst. 6 zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého
dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v
odstavci 8,
2. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti uvedené v
§ 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy podléhající dani z
příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný příjem, nejméně však částka
stanovená v odstavci 7; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo
nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve
výši a za podmínek stanovených v odstavci 8,
3. příjmy z pronájmu uvedené v § 9 zákona o daních z příjmů nájmu podle zákona
upravujícího daně z příjmů,
4. ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) a v § 10 odst. 9 zákona o daních
z příjmů,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž jdeli o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje
vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu
dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po
odpočtu pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly
pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmů připadající na
tyto příjmy,
b) z příjmů, které jsou podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů osvobozeny
od daně z příjmů, jsou to:
1. příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren,
tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití
bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení
na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním právním
předpisem, zařízení na využití geotermální energie, a to do 31. prosince 2010 v
rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o
daních z příjmů,
2. příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo
obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady
nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se
pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s
osobou, která toto výživné nebo plnění přijala,
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3.

odchodné poskytované příslušníku bezpečnostních sborů podle zvláštního právního
předpisu3c),
4. příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na
transformovaném družstvu 3d) , nejde-li o prodej cenných papírů, přesahuje-li doba
mezi nabytím a převodem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou
osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
5. příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím
státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),
6. náhrada mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do čtrnáctého
a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního dne dočasné
pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů3i),
7. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona
upravujícího důchodové spoření,
14. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona
upravujícího důchodové spoření,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších
výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento
účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z
příjmů,
c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu
připadající na tuto dávku,
d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)
e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké
byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného uvedených v písmenech
a) a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d),
f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení,
g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení,
h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel
zaměstnancům nezúčtoval,
i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za podmínek,
v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h).
(2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci 1
samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu
ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem
zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu
[odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje
přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených
dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se
rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě
došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z příjmů podle
zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se
o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní
rok, nebo v tom kalendářním čtvrtletí, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, v
němž došlo k takovému zaúčtování. Věta čtvrtá platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo
nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění.

Stránka 484 z 518

(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok [§ 6
písm. a)], započítávají se příjmy uvedené v odstavci 1
a) v písmenu a) v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem daně z příjmů podle
zákona o daních z příjmů,
b) v písmenu b) body 2 až 9 a 11 v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny,
c) v písmenu b) body 10, 12 a 13 v tom kalendářním roce, v němž byly plátcem zaúčtovány,
d) v písmenu c), jde-li o dávky nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním roce, v
němž byly plátcem zaúčtovány,
e) v písmenu c), jde-li o dávky důchodového pojištění, a v písmenech d), f) až i) v tom
kalendářním roce, v němž byly vyplaceny.
(4) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)], započítávají se příjmy uvedené
a) v odstavci 1 písm. a) č. 1 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány,
b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny,
c) v odstavci 1 písm. b), bodech 2 až 9 a 11, v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky
důchodového pojištění, a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v
němž byly vyplaceny,
d) v odstavci 1 písm. b) bodech 10, 12 a 13, a v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky
nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly plátcem
zaúčtovány.
(5) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost,
z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, započítává se jako příjem z této
činnosti do rozhodného příjmu částka odpovídající
a) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za kalendářní rok, který
bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1.
července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§
51),
b) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za období zahrnuté do
daňového přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku,
do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního
roku, na které se dávka přiznává (§ 51), došlo-li ke změně účtování v kalendářním roce
na účtování v hospodářském roce a naopak podle § 7 odst. 14 zákona o daních z příjmů,
nebo
c) jedné dvanáctině příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální
částkou, ze kterých byla v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu
roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího
kalendářního roku (§ 51), stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o daních z
příjmů,
nejméně však částka uvedená v odstavci 7; měsíční průměr podle písmen a) a b) se stanoví za
kalendářní měsíce, v nichž osoba vykonávala alespoň po část kalendářního měsíce činnost, z
níž měla příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2. Obdobně se postupuje, má-li osoba
příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1.
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(6) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost,
z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, avšak která podle svého prohlášení v
kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek
období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka
přiznává (§ 51), činnost, z níž by měla příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2,
nevykonávala, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka
odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok
předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které
se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství
platí odstavec 7 věta druhá obdobně. Předchozí věta platí obdobně, má-li osoba do 31.
prosince 2010 příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1. Při stanovení rozhodného příjmu
podle věty první se ke zvýšení nebo snížení daně z příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté
nepřihlíží.
(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto zákona,
s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu38) měsíčně nejméně částka
odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,
a) za který se zjišťuje rozhodný příjem, je-li rozhodným obdobím kalendářní rok,
b) předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na
které se porodné a příspěvek na bydlení přiznává; to platí i přiznává-li se příspěvek na
bydlení v rámci tohoto období na dobu kratší (§ 51 odst. 2).
Částku uvedenou v předchozí větě vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce
zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým
statistickým úřadem s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.
(8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem
a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl nezaopatřenému
dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na
důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající
na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem z důvodu
bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 odst.
6 zákona o daních z příjmů,
b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a srpen
částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v
případech uvedených v odstavci 6 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná
samostatná výdělečná činnost trvala po celý takový měsíc.
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(9) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok,
započtou se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1, pokud byly
předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, v tom kalendářním roce, v němž
byly předmětem této daně. V ostatních případech se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům
uvedeným v odstavci 1 započtou v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li
příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou měnu podle
příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného
období, za které se zjišťuje rozhodný příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn
podle věty druhé, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz
této měny obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni rozhodného období,
za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z
příjmů podle zákona o daních z příjmů,3) přepočte se na českou měnu způsobem platným pro
účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je rozhodným obdobím, za něž se rozhodný příjem
zjišťuje, kalendářní rok.
____________________
3) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR 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. a 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. a zákona č. 210/1997 Sb.
3a) § 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o
některých právních poměrech vojáků v záloze.
3b) § 61 odst. 4 a § 131 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
3c) § 61 odst. 3, § 132, 138 a 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
§ 114 až 116 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 116, 117 a 119 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
3c) § 155 a 157 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3d) § 7 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
3d) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve
znění pozdějších předpisů.
3e) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3f) § 117 a 118 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
§ 102 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
3g) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví
dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb.
3h) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
3i) Například § 192 zákoníku práce.
4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
4a) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně
některých zákonů.
31) § 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
38) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Stránka 487 z 518

K části dvacáté osmé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ke dni vyhlášení návrhu
zákona
§ 10
Lesy pod vlivem imisí
(1) Lesy pod vlivem imisí se zařazují do čtyř pásem ohrožení. Pásma ohrožení stanoví
ministerstvo právním předpisem.
(2) Na lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,
se vztahuje osvobození od daně z nemovitostí stejně jako na lesy uvedené v § 7 a 8.
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K části dvacáté deváté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, s vyznačením navrhovaných změn a
doplnění k 1. lednu 2014
§4
Pěstitelské pálení
(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě
písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení
pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo
jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.
(2) Ministerstvo zemědělství v povolení podle odstavce 1 stanoví podmínky pro
provozování pěstitelského pálení.
(3) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit,
dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, nebo zrušit povolení, pokud dojde k
porušení podmínek podle odstavce 2.
(4) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z
jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo
jiné zkvasitelné příměsi.
(5) Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin
dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě
písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 8 písm. e).
(6) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané
suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně pro líh obsažený v
ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 litrů etanolu pro jednoho
pěstitele za jedno výrobní období, která je stanovena v zákoně o spotřebních daních,3) a to i v
případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.4)
společně hospodařící domácnost. Společně hospodařící domácností se pro účely
pěstitelského pálení rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně
uhrazují náklady na své potřeby. Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku
do 30. června roku bezprostředně následujícího.
(7) Pokud dojde pěstitelským pálením k výrobě přesahující množství 30 litrů etanolu pro
jednoho pěstitele v jednom výrobním období, je pěstitel povinen si toto množství etanolu
odebrat do 3 měsíců ode dne jeho výroby.
(8) Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 4 a v § 2 odst. 1 písm. o) a
o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující
pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno
a) jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele; nebylo-li
přiděleno, jeho datum narození,
b) stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o), přičemž vlastnictví pozemku se
doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží
specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží
potvrzením zaměstnavatele,4a)
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c) stvrzení podmínek stanovených v odstavci 4,
d) množství vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresa a označení pěstitelské
pálenice, která destilát vyrobila, pokud si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal
vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici; v případě, že předal surovinu ke zpracování
do jiné pěstitelské pálenice, uvede v prohlášení také množství předané suroviny, adresu a
označení pěstitelské pálenice, které surovinu předal,
e) prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami
ostatních pěstitelů,
f) prohlášení, že v případě výroby uvedené v odstavci 7 si pěstitel odebere také množství
etanolu nad 30 litrů a uhradí za toto množství při odběru provozovateli pěstitelské
pálenice částku ve výši spotřební daně vypočtené podle zákona o spotřebních daních3).
(9) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje, ani
předmětem skladování v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní
spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou.
(10) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o
každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat
a)
b)
c)
d)
e)

jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,
písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 8,
množství a druh převzaté suroviny,
množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách,
datum výroby destilátu; v případě výroby destilátu ze surovin smíchaných od více
pěstitelů je datem výroby destilátu datum ukončení výroby destilátu ze surovin všech
pěstitelů, jejichž suroviny byly vzájemně smíchány.

(11) Evidenci podle odstavce 10 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou
pálenici povinna uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se
uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.
§5
Uspořádání výrobního zařízení a zařízení pro úpravu lihu
(1) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící nebo upravující líh mohou používat jen
takové výrobní zařízení nebo zařízení pro úpravu lihu, které zaručuje spolehlivé zjištění
množství vyrobeného nebo upraveného množství lihu.
(2) Výrobní zařízení lihovaru musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny
nemohly být odváděny jinam než do chladiče a dále do kontrolního lihového měřidla (dále jen
"měřidlo"), a musí být uzpůsobené k umístění závěr.
(3) Výrobní zařízení ovocných lihovarů a pěstitelských pálenic musí být uspořádáno tak,
aby destilace byla spojena přímo s rektifikací a měřidlem byl registrován již rektifikovaný
výrobek.
(4) Během výroby lihu nesmí být výrobní zařízení lihovarů použito k jiným účelům.
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(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících rafinaci a výrobní zařízení
lihovarů provádějících samostatnou rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících
samostatné odvodňování lihu musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny
nemohly být z rafinačního nebo odvodňovacího zařízení odváděny jinam než do chladiče a
dále do měřidla, a musí být uzpůsobené k umístění závěr. Výrobní zařízení pro zušlechťování
lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze
zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.
(6) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících denaturaci lihu musí být
vybaveno mísicím zařízením a uspořádáno tak, aby nedenaturovaný líh určený k denaturaci
byl skladován v nádobách zajištěných závěrou celního úřadu správce spotřební daně z lihu.
(7) Výrobní zařízení a zařízení pro úpravu lihu v lihovarech nebo zvláštních lihovarech
provádějících kontinuální denaturaci musí být zajištěno závěrami celního úřadu správce
spotřební daně z lihu v takovém rozsahu, aby bylo možno spolehlivě zajistit správné
provádění kontinuální denaturace.
§6
Zajištění výrobního zařízení a znehodnocování úkapů, dokapů a některých odpadních
produktů
(1) Výrobní zařízení musí být zajištěno úředními závěrami tak, aby veškeré množství
vyrobeného lihu bylo změřeno. Způsob a technické podmínky zajištění výrobního zařízení
stanoví prováděcí předpis.
(2) V ovocných lihovarech, zemědělských lihovarech a pěstitelských pálenicích zajišťuje
celé výrobní zařízení a měřidla celní úřad správce spotřební daně z lihu5) úředními
závěrami. V ostatních lihovarech zajišťuje celní úřad správce spotřební daně z lihu úředními
závěrami pouze spojovací potrubí od chladiče k měřidlům, měřidla a zařízení na jímání
lutrových vod.
(3) Při samostatné rafinaci v lihovarech a zvláštních lihovarech zajišťuje celní úřad
správce spotřební daně z lihu úředními závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům
a měřidla.
(4) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící líh jsou povinny před zahájením výroby
předložit celnímu úřadu správci spotřební daně z lihu popis a ve dvojím vyhotovení nákres
výrobního zařízení. Celní úřad Správce spotřební daně z lihu vyznačí v nákresu místa
zajištěná závěrami a jedno vyhotovení vrátí výrobci.
(5) Je zakázáno poškozovat nebo odstraňovat umístěné závěry a zasahovat do uspořádání
výrobního zařízení. Provede-li celní úřad správce spotřební daně z lihu změnu v umístění
závěr, vyznačí to způsobem uvedeným v odstavci 4.
(6) Úkapy a dokapy z pěstitelského pálení, pokud je výrobce nehodlá dále použít, a
odloučené oleje a vosky vzniklé při výrobě lihu v ovocných lihovarech musí výrobce
znehodnotit za přítomnosti zaměstnance celního úřadu úřední osoby správce spotřební daně
z lihu a způsobem, který stanoví prováděcí předpis.
(7) Lutrové vody musí výrobce znehodnotit způsobem, který stanoví prováděcí předpis.
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§7
Měření lihu
(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a upravující líh jsou povinny
a) měřit veškerý vyrobený a samostatně rafinovaný líh typově schválenými a ověřenými
měřidly,6) které stanoví prováděcí právní předpis, a způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem,
b) při poruše měřidla jímat vyrobený líh do ověřených6) nádrží zajištěných celním úřadem
správcem spotřební daně z lihu a měřit způsobem, který stanoví prováděcí předpis,
c) zjišťovat teplotu lihu protékajícího měřidlem způsobem stanoveným prováděcím
předpisem,
d) při měření lihu dodržovat podmínky, které umožní správný chod měřidla a spolehlivé
zjištění vyrobeného množství lihu; bližší podmínky pro umístění, zajištění a používání
měřidla a postup při provádění oprav a běžných úprav měřidla stanoví prováděcí předpis.
(2) Celní úřad Správce spotřební daně z lihu provádí kontrolu měřidla způsobem
stanoveným prováděcím předpisem a zjišťuje a vypočítává vyrobené množství lihu ve lhůtách
a způsobem, které stanoví prováděcí předpis.
(3) Celní úřad Správce spotřební daně z lihu provádí váhovou měrnou zkoušku
měřidla za účelem ověření správné funkčnosti měřidla porovnáním množství lihu
vypočítaného podle objemu zjištěného tímto měřidlem s množstvím lihu vypočítaného podle
zjištěné hmotnosti. Způsob provádění váhové měrné zkoušky a lhůty pro její provádění
stanoví prováděcí právní předpis. Je-li při váhové měrné zkoušce zjištěna odchylka větší než
odchylka stanovená v prováděcím právním předpisu, vyřadí celní úřad správce spotřební
daně z lihu měřidlo z provozu, a to až do jeho nového platného ověření podle zákona o
metrologii6).
(4) Váhová měrná zkouška se neprovádí v pěstitelských pálenicích.
§8
Zušlechťování lihu
(1) Samostatnou rektifikaci surového ovocného destilátu a opakovanou rektifikaci
ovocného nebo jiného destilátu lze provést pouze na základě povolení celního úřadu správce
spotřební daně z lihu, který v povolení zároveň určí způsob zajištění výrobního zařízení a
způsob zjišťování množství takto zušlechtěného destilátu.
(2) Rektifikaci lihu podle odstavce 1 celní úřad správce spotřební daně z lihu povolí,
jestliže výrobní zařízení pro rektifikaci je opatřeno zařízením, kterým lze kontrolovat
surovinu použitou k rektifikaci, a zařízením, které znemožňuje plnění přístroje záparou
(kvasem).
(3) Regeneraci lihu lze provést pouze na základě povolení celního úřadu správce
spotřební daně z lihu, který v povolení zároveň určí podmínky pro uvedený druh regenerace
a způsob zjišťování množství regenerovaného lihu.
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§9
Denaturace lihu
(1) Líh, s výjimkou lihu určeného pro octárny, musí být denaturován v lihovaru nebo ve
zvláštním lihovaru. Pověřený zaměstnanec celního úřadu Pověřená úřední osoba správce
spotřební daně z lihu musí být vždy přítomen denaturaci; v případě, že bude denaturační
prostředek přidáván kontinuálně, ověří správné provádění kontinuální denaturace způsoby a
ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.
(2) Líh určený pro octárny musí být denaturován v octárně za přítomnosti zaměstnance
celního úřadu úřední osoby správce spotřební daně z lihu. Celní úřad Správce spotřební
daně z lihu stanoví podmínky této denaturace.
(3) O provedené denaturaci musí provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru
vyhotovit záznam obsahující tyto údaje:
a) druh, množství a stupňovitost lihu použitého pro denaturaci, a jde-li o kontinuální
denaturaci, druh, množství a stupňovitost lihu při vstupu do mísicího zařízení,
b) druh a množství denaturačního prostředku,
c) stav plomb na uzávěrách nádob, ve kterých je líh přepravován, a jde-li o kontinuální
denaturaci, stav plomb na uzávěrách potrubí mísicího zařízení,
d) druh a množství lihu při výstupu z mísicího zařízení určeného pro kontinuální denaturaci,
e) stav měřidel.
Záznam o denaturaci potvrdí celní úřad správce spotřební daně z lihu.
(4) Je-li prováděna denaturace podle odstavce 2, vyhotoví záznam podle odstavce 3
provozovatel octárny a potvrdí jej celní úřad správce spotřební daně z lihu.
(5) Veškeré množství lihu určeného a užitého k denaturaci a denaturačního prostředku
určeného a užitého k denaturaci musí být spolehlivě změřeno, a to některým ze způsobů pro
měření lihu a denaturačního prostředku stanovených prováděcími právními předpisy.
§ 12
Uvádění lihu do oběhu
(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f) a výrobky
obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, koupeny,
odebrány uživatelem9) na základě smlouvy o dílo pouze na základě zvláštního povolení
celního úřadu správce spotřební daně z lihu na přijímání a užívání lihu osvobozeného od
daně. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.
(2) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován
lékařským benzinem a určen pro poskytovatele zdravotních služeb, který tento líh
prokazatelně potřebuje pro poskytování zdravotních služeb, se vyžaduje jen v případech
stanovených prováděcím předpisem.
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(3) Právnické nebo fyzické osoby uvádějící líh do volného daňového oběhu nebo
přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f), pokud je
osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat
líh uvedený do volného daňového oběhu a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list
způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.
§ 13
Omezení při výrobě, úpravě, použití a uvádění lihu do oběhu
(1) Při výrobě, úpravě a použití lihu je zakázáno
a) mísit navzájem líh kvasný, líh sulfitový a líh syntetický,
b) používat líh syntetický, líh sulfitový, líh kvasný surový, líh kvasný rafinovaný technický,
líh kvasný bezvodý k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět
výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,
c) používat denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí předpis,
d) vylučovat denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňovat vlastnosti
denaturovaného lihu,
e) používat pro výrobu lihu obecně denaturovaného líh kvasný rafinovaný jemný, líh kvasný
rafinovaný velejemný a líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální nebo líh syntetický
destilačně rafinovaný,
f) provádění obecné denaturace lihu v autocisternách.
(2) Do oběhu je zakázáno uvádět líh
a) označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,13)
b) vadný,
c) neznámého původu.
(3) Pro výrobu směsi s minerálním olejem určené pro pohon motorů nebo pro výrobu
tepla musí být použit líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný pro tento účel nebo kvasný
bezvodý obecně denaturovaný a musí být vyrobený z biologicky rozložitelných částí výrobků,
které vznikly z provozování zemědělství nebo z provozování odvětví zpracovatelského
průmyslu, která na zemědělství navazují.
(4) Výrobu průtahových destilátů a výrobu lihových macerátů, digerátů, perkolátů a trestí
na destilačním zařízení lze provádět pouze na základě povolení celního úřadu správce
spotřební daně z lihu, který v povolení zároveň určí způsob zajištění destilačního zařízení a
případně způsob zjišťování množství lihu v těchto výrobcích.
§ 15
Zjišťování zásob a evidence lihu
(1) Celní úřady zjišťují Správce spotřební daně z lihu zjišťuje zásoby lihu včetně
množství lihu obsaženého v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků způsobem
stanoveným prováděcím předpisem, a to u právnických nebo fyzických osob, které
a) líh vyrábějí nebo upravují,
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b) nakupují nebo dovážejí líh osvobozený od spotřební daně podle zvláštního zákona13a)
nebo tento líh pouze zpracovávají, s výjimkou lihu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) a g).
(2) Právnické nebo fyzické osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny
a) vést evidenci o výrobě, příjmu, zásobách a vydání lihu a o množství lihu obsaženého v
zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků způsobem stanoveným prováděcím
předpisem a tuto evidenci uzavírat způsobem a ve lhůtách, které stanoví prováděcí
předpis,
b) evidenci podle písmene a) uchovávat po dobu deseti let a uzávěrky této evidence
předkládat celnímu úřadu správci spotřební daně z lihu k prověření ve lhůtách
stanovených prováděcím předpisem,
c) ke dni uzávěrky evidence zjistit fyzickou zásobu lihu.
(3) Při zjišťování zásob lihu podle odstavce 1 se případný rozdíl mezi fyzickou zásobou
a zásobou vykázanou v evidenci podle odstavce 2 snižuje o výši skutečně zjištěných ztrát,
nejvýše však do výše norem ztrát lihu. Osvobození ztrát lihu od daně podle zvláštního
zákona12) je podmíněno vedením průkazné evidence, z níž je zřejmý základ pro výpočet
normovaných ztrát. V odůvodněných případech může Ministerstvo zemědělství po dohodě s
Generálním ředitelstvím cel povolit výjimku z prováděcího předpisu upravujícího normy ztrát
lihu.
§ 16
Oznamovací povinnost
(1) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící nebo upravující líh jsou povinny oznámit
celnímu úřadu správci spotřební daně z lihu
a) zahájení a ukončení sezónní výroby, rafinace, rektifikace a regenerace lihu, a to
nejpozději 15 dnů před zahájením a do 15 dnů po ukončení těchto činností,
b) přerušení výroby lihu na dobu delší než deset dnů, nejpozději do tří dnů od každého
přerušení,
c) poruchy a závady na měřidlech nebo porušení závěr, nejpozději následující pracovní den
po jejich zjištění,
d) ztráty lihu přesahující normy ztrát lihu, nejpozději následující pracovní den po jejich
zjištění.
(2) Právnické nebo fyzické osoby dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje
určené k výrobě nebo úpravě lihu jsou povinny oznámit Ministerstvu zemědělství a místně
příslušnému celnímu úřadu správci spotřební daně z lihu do tří dnů jméno, příjmení a místo
trvalého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, kterým bylo
toto zařízení prodáno, nebo místo, kam bylo zařízení přemístěno.
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§ 17
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6 nebo tento
etanol v rozporu s prohlášením podle § 4 odst. 8 písm. f) neodebere do 3 měsíců ode dne
jeho výroby,
b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím
nebezpečí záměny,
g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu,
h) poruší zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm.
a),
i) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním
zařízení bez povolení celního úřadu správce spotřební daně z lihu podle § 13 odst. 4,
nebo
j) v rozporu s § 4 odst. 9
1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo
2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se
prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití
fyzickou osobou.
(2) Fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje
určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost
podle § 16 odst. 2.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a)
b)
c)
d)
e)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), j) nebo odstavce 2,
do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e),
do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), nebo
do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a
připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c), f) a g).

(4) Přestupek podle odstavce 1 písm. a) nelze projednat, jestliže uplynuly od jeho
spáchání 2 roky.
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§ 17a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 9
1. nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, nebo
2. skladuje ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením v prostoru, ve kterém se
prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití
fyzickou osobou,
b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím
nebezpečí záměny,
g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu, nebo
h) poruší zákazy pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1
písm. a) nebo b).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel pěstitelské pálenice
dopustí správního deliktu tím, že
a) nevede o každém případu pěstitelského pálení evidenci podle § 4 odst. 10,
b) provozuje výrobní zařízení pěstitelské pálenice, které neodpovídá popisu a nákresu
výrobního zařízení, jak byl přiložen k žádosti o vydání povolení k pěstitelskému pálení
podle § 4 odst. 1,
c) při výrobě ovocného destilátu smísí dohromady suroviny pěstitelů bez jejich písemného
prohlášení o souhlasu podle § 4 odst. 8 písm. e), nebo
d) použije k pálení jiné suroviny, než je stanoveno v § 4 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba vyrábějící nebo upravující
líh dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
c)
d)

poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b),
poruší povinnost při měření lihu podle § 7 odst. 1 písm. c) nebo d),
poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. a) až d),
nedodrží podmínku pro výrobu lihu podle § 5 nebo zákaz pro výrobu, úpravu, použití a
uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 4,
e) poruší povinnost uloženou v § 13 odst. 5,
f) poruší podmínku pro denaturaci lihu podle § 9 odst. 1 a 2,
g) použije pro denaturovaný líh denaturační prostředek dodaný kupujícím, aniž by od
kupujícího převzala vzorek denaturačního prostředku a osvědčení o jeho druhu a
koncentraci vydané podle zvláštního zákona7), nebo
h) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním
zařízení bez povolení celního úřadu správce spotřební daně z lihu podle § 13 odst. 4.
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 15 odst. 1
dopustí správního deliktu tím, že
a) nevede a neuzavírá evidenci podle § 15 odst. 2 písm. a),
b) neuchová nebo nepředloží celnímu úřadu správci spotřební daně z lihu evidenci podle §
15 odst. 2 písm. b), nebo
c) nezjistí ke dni uzávěrky evidence fyzickou zásobu lihu.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo
přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí správního deliktu tím, že
poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo
zvláštního lihovaru dopustí správního deliktu tím, že nevyhotoví záznam o denaturaci lihu
podle § 9 odst. 3 písm. a) až e).
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo
zvláštního lihovaru dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost změřit množství lihu či
denaturačního prostředku určeného a užitého k denaturaci podle § 9 odst. 5.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo
odstavce 6,
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b), c) a
d), odstavce 3 písm. b) a c) nebo odstavců 4 a 5,
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f) a h) nebo odstavce 7,
d) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) a e) nebo odstavce 3
písm. d), e) a g),
e) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 3 písm.
a), nebo
f) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a
připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. c), f) a g).
§ 17b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby14) nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. f) a g) a správní delikty právnických osob podle
§ 17a odst. 1 písm. f) a g) projednává v prvním stupni Státní zemědělská a potravinářská
inspekce (dále jen „Inspekce“) 15). Ostatní přestupky a správní delikty právnických osob v
prvním stupni projednává celní úřad správní orgán, který je správcem spotřební daně
z lihu.
(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
(7) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20
Vztah ke správnímu řádu a k daňovému řádu
(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní
řád.16)
(2) Na úkony a rozhodování celních úřadů podle tohoto zákona se vztahuje daňový řád s
výjimkou řízení o ukládání pokut (§ 17), na které se vztahuje správní řád16).
(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona postupuje správce spotřební daně z
lihu podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních deliktech.
____________________
3) § 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
4) § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
4a) § 13 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
5) § 11 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb.,
zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb. a zákona č. 353/2003 Sb.
6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
8) § 71 odst. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 353/2003 Sb.
9) § 3 písm. i) zákona č. 353/2003 Sb.
12) Zákon č. 353/2003 Sb.
13) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
13a) § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 353/2003 Sb.
14) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
15) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
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K části třicáté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a
zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých
dalších zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§9
Zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví
(1) Celní úřad v případech stanovených nařízením Evropské unie7) zadrží zboží
podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví bez ohledu na práva třetích osob a oznámí
toto opatření ústně dovozci nebo vývozci zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu
vlastnictví.
(2) Bylo-li zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví předáno celnímu
úřadu jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu8), postupuje celní úřad podle
odstavce 1 obdobně.
(3) Osoba, které bylo oznámeno opatření o zadržení zboží podezřelého z porušení práv k
duševnímu vlastnictví, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat nebo zajistit jeho vydání.
Není-li celnímu úřadu zboží vydáno bezprostředně po oznámení tohoto opatření, může být
tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání nebo odnětí zadrženého zboží se sepíše protokol, v
němž se uvede množství a popis zadrženého zboží. Protokol podepisují dva celníci a osoba,
která zboží vydala nebo jíž bylo odňato. Případné odmítnutí podpisu touto osobou se
poznamená do protokolu. Osobě, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato, předá celní
úřad druhopis protokolu.
(4) Zadržené zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví může celní úřad
ponechat osobě, které bylo zboží zadrženo, a rozhodnutím jí uložit, že zboží nesmí používat,
zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Právní úkony jednání, kterými byl tento zákaz
porušen, jsou neplatné neplatná.
(5) Uplynula-li lhůta pro zadržení zboží, nebo nelze-li u zadrženého zboží uložit
propadnutí nebo zabrání, nebo rozhodnout o jeho zničení podle § 14, celní úřad povolí
propuštění zboží nebo jeho zadržení ukončí a zboží vrátí osobě, které bylo zadrženo.
(6) Osoba dotčená uložením opatření podle odstavce 1 může do 3 pracovních dnů ode
dne jeho uložení podat písemné námitky celnímu úřadu, který je uložil. Námitky nemají
odkladný účinek. Ředitel příslušného celního úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného
odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dotčené
osobě.
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§ 11
Celní úřad, kterému určený celní úřad sdělí informaci o vydaném rozhodnutí o
schválení žádosti a který zadržel zboží, oznámí držiteli práva na jeho žádost jméno, popřípadě
jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, adresu místa pobytu, adresu bydliště v
zahraničí příjemce, odesílatele, deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, jde-li o fyzickou
osobu, popřípadě název nebo obchodní firmu a sídlo nebo umístění organizační složky, jde-li
o právnickou osobu, jakož i údaje o původu a místě odeslání zboží podezřelého z porušení
práv k duševnímu vlastnictví9).
§ 13
nadpis vypuštěn
(1) Má-li být uskladněno zadržené zboží do jeho propuštění do navrženého celního
režimu,12) uplatní se obdobně podmínky pro dočasné uskladnění zboží.13)
(2) Má-li být složena jistota, jíž lze podle nařízení Evropské unie dosáhnout propuštění
zboží nebo ukončení jeho zadržení14), lze jistotu složit v hotovosti na účet celního úřadu nebo
nahradit bankovní zárukou15) finanční zárukou. Držitel práva je povinen na výzvu celního
úřadu předložit ve stanovené lhůtě vyjádření, jakou výši jistoty považuje za dostatečnou k
tomu, aby ochránila jeho zájmy.
(3) Bylo-li složením jistoty dosaženo propuštění nebo ukončení zadržení zboží, o němž
je pravomocně rozhodnuto, že neporušuje práva k duševnímu vlastnictví, nebo jsou-li splněny
podmínky stanovené nařízením Evropské unie47), jistota se vrátí osobě, která ji celnímu úřadu
složila. V opačném případě se jistota zúčtuje ve prospěch držitele práva, a to ve výši
odpovídající částce stanovené rozhodnutím soudu o náhradě vzniklé škody. Je-li složená
jistota nižší nebo rovna přiznané náhradě škody, zúčtuje se ve prospěch držitele práva v plné
výši. Je-li složená jistota vyšší než přiznaná náhrada škody, vrátí se osobě, která jistotu
složila, její část zbývající po zúčtování jistoty na zaplacení náhrady vzniklé škody, popřípadě
po jejím započtení na úhradu pokuty uložené v řízení o správním deliktu podle tohoto zákona
a na úhradu nákladů za zničení zboží. Započtení jistoty na úhradu pokuty uložené v řízení o
správním deliktu podle tohoto zákona a na úhradu nákladů za zničení zboží se provede i v
případě, že o náhradě škody nebylo rozhodnuto.
(4) Nelze-li s jistotou naložit způsobem uvedeným v odstavci 3, složená jistota propadne
státu. Propadlá jistota je příjmem státního rozpočtu.
____________________
2) Čl. 14 odst. 1 a článek 15 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
7) Čl. 4 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
8) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.
9) Čl. 9 odst. 3, čl. 10 a 11 a čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
13) Články 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
14) Čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003
15) § 313 až 322 obchodního zákoníku.
22) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
47) Čl. 14 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
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K části třicáté první návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 71
(1) Za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území se považuje doklad
prokazující, že příjem cizince je pravidelný a úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním
posuzovaných osob pobývajících na území [§ 42c odst. 3 písm. c)] nebude nižší než součet
částek životních minim9d) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky
normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním
právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných
odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob. Jde-li o
cizince podle § 66 může být tento doklad nahrazen dokladem o příslibu poskytnutí prostředků
k zajištění trvalého pobytu na území z prostředků veřejných rozpočtů. Za příjem podle věty
první se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s
výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při
rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst.
2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije. Příjem cizince lze prokázat
zejména potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního výdělku, jde-li o
příjmy ze závislé činnosti, nebo daňovým přiznáním z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy
z podnikání ze samostatné činnosti. Pokud nelze prokázat příjem jiným věrohodným
způsobem, lze jako doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu předložit výpisy z účtu
vedeného v bance za posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že cizinec takovými příjmy
disponuje, nebo platební výměr daně z příjmu.
(2) Dokladem o zajištění ubytování podle § 70 odst. 2 písm. f) se rozumí doklad o
vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím
úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může
být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona
určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li
oprávněná osoba podle věty první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva.
Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno
prostřednictvím datové schránky.
____________________
9c) Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
9d) § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
9e) § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
11a) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití
a umístění čísel k označení budov, o náležitostech a přečíslování budov a o postupu a oznamování čísel a dokladech
potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
31) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a
umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení
čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
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K části třicáté druhé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 73
(1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané
funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní
předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a
příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se
vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k
trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.
(2) Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce v obcích s rozšířenou
působností, v obcích s pověřeným obecním úřadem, v obcích s matričním úřadem23a) a v
obcích se stavebním úřadem23b) zvyšuje o částku stanovenou prováděcím právním předpisem.
(3) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce nebo neuvolněný člen
zastupitelstva obce, kterému obec poskytuje měsíční odměnu dosahující částky rozhodné
pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, funkci z důvodu dočasné pracovní
neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu
nenáleží, nestanoví-li se jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů
uvolněný člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční
odměna v poměrné výši.
(4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva
obce, kterému obec vyplácí měsíční odměnu dosahující částky rozhodné pro účast
zaměstnanců na nemocenském pojištění, měsíční odměna za první 3 kalendářní dny
dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční
odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního
dne a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý
kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše
měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví
stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského
z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se
snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění
snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí
za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
____________________
23a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů.
23b) § 117 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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K části třicáté třetí návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 48
(1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané
funkce a podle počtu obyvatel kraje a ve výši stanovené prováděcím právním předpisem.
(2) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva funkci nebo neuvolněný člen
zastupitelstva, kterému kraj poskytuje měsíční odměnu dosahující částky rozhodné pro
účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, z důvodu dočasné pracovní neschopnosti,
karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží, pokud se
nestanoví jinak v odstavci 3; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů uvolněný člen
zastupitelstva vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční odměna v poměrné
výši.
(3) Uvolněnému členu zastupitelstva a neuvolněnému členu zastupitelstva kraje,
kterému kraj poskytuje měsíční odměnu dosahující částky rozhodné pro účast
zaměstnanců na nemocenském pojištění, měsíční odměna za první 3 kalendářní dny
dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční
odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního
dne a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý
kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše
měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví
stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského
z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se
snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění
snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí
za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
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K části třicáté čtvrté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 53
(1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně, podle druhu vykonávané
funkce, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Měsíční odměnu
tvoří pevná složka, stanovená podle druhu vykonávané funkce, a příplatek podle počtu
obyvatel hlavního města Prahy. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel se vychází z
počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku na území hlavního města
Prahy hlášeni k trvalému pobytu. Počet obyvatel se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.
(2) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy nebo
neuvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy, kterému hlavní město Praha
poskytuje měsíční odměnu dosahující částky rozhodné pro účast zaměstnanců na
nemocenském pojištění, funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, karantény,
těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží, pokud se nestanoví
jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů uvolněný člen
zastupitelstva hlavního města Prahy vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční
odměna v poměrné výši.
(3) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy se měsíční odměna
zvyšuje o částku, která náleží uvolněným členům zastupitelstev obcí, ve kterých působí
pověřený obecní úřad. Její výše je stanovena prováděcím právním předpisem.
(4) Uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy a neuvolněnému členu
zastupitelstva hlavního města Prahy, kterému hlavní město Praha poskytuje měsíční
odměnu dosahující částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění,
měsíční odměna za první 3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první
3 kalendářní dny karantény náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 60 %
jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního dne a v období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné
třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle
věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví stejným způsobem, jakým se upravuje
denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční
odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se
nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční
odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se
zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Stránka 505 z 518

K části třicáté páté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
k 1. lednu 2014
§6
Příjmy státního rozpočtu
(1) Příjmy státního rozpočtu tvoří, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
a) výnosy daní včetně příslušenství,5)
b) pojistné na sociální zabezpečení,
c) výnosy z podílu na clech, který je podle práva Evropské unie5a) ponechán členským
státům na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem a výnosy ze sankcí a úhrad
exekučních nákladů v celním řízení,
d) příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových organizací,
e) odvod zbývajícího zisku České národní banky,6)
f) sankce za porušení rozpočtové kázně,
g) správní a soudní poplatky,
h) úhrady spojené s realizací státních záruk,
i) příjmy z prodeje a pronájmu nájmu majetku České republiky, se kterým hospodaří
organizační složka státu, a příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se
kterým hospodaří příspěvkové organizace; to neplatí pro příjmy z prodeje majetku České
republiky nabytého darem a děděním [§ 48 odst. 2 písm. c)] a majetku České republiky,
se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany [§ 48 odst. 2 písm. d)],
j) splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu,
k) peněžní dary poskytnuté organizačním složkám státu použité v běžném rozpočtovém
roce,
l) výnosy z majetkových účastí státu,
m) výnosy z cenných papírů, jejichž nákup byl realizován z prostředků státního rozpočtu,
n) penále za neoprávněně použité nebo zadržené prostředky poskytnuté z Národního fondu,
o) prostředky, které byly připsány nebo odvedeny na účty Národního fondu a nemohou být
zařazeny mezi prostředky uvedené v § 37 odst. 1,
p) prostředky získané od Národního fondu za prostředky vydané ze státního rozpočtu podle
§ 38,
q) pokuty,
r) další příjmy stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.
(2) Pro účely tohoto zákona se příspěvky a dotace poskytnuté ze zahraničí (dále jen
„prostředky poskytnuté ze zahraničí“) organizačním složkám státu použité v běžném
rozpočtovém roce považují za příjmy státního rozpočtu. Za prostředky poskytnuté ze
zahraničí se považují i prostředky poskytnuté České republice z rozpočtu Evropské unie a
přijaté organizačními složkami státu z Národního fondu.
____________________
5) § 58 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Článek 2 odst. 3 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů
Evropských společenství.
6) § 47 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
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K části třicáté šesté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 29
(1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci
náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje krajský úřad, v
jehož územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od
ukončení záchranných nebo likvidačních prací.
(2) Pokud dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosti, poskytne se jejímu
vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle zvláštního
právního předpisu.21)
(3) Jde-li o vykonání osobní pomoci, u níž nelze určit výši náhrady dohodou nebo
postupem podle zvláštních právních předpisů, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá
obvyklé mzdě za stejné či podobné práce nebo služby. Při stanovení náhrady za věcnou
pomoc se vychází z výše výdajů vzniklých povinnému nebo z výše náhrady obvykle účtované
za použití stejného nebo obdobného věcného prostředku v době jeho poskytnutí, zjištěné
podle zvláštního právního předpisu.
(4) Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze z podnikání nebo z jiné
samostatné výdělečné ze samostatné činnosti22) osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo
v rámci plánované pomoci na vyžádání, náleží jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou
pomoc poskytne. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehož správním obvodu byla pomoc
poskytována. Při výpočtu náhrady ušlého výdělku se postupuje přiměřeně podle zvláštního
právního předpisu.23)
(5) Obce, kraje, popřípadě základní složky integrovaného záchranného systému jsou
oprávněny požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí věcné
nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií (§
24), po původci havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje.24)
____________________
21) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.
22) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní.
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K části třicáté sedmé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 37d
Státní příspěvek při vyřazení autovraku
(1) Fyzická osoba, která
a) požádala o zaregistrování nového vozidla kategorie M1, jehož pořizovací cena nepřesáhla
500 000 Kč a které má v osvědčení o registraci vozidla zapsán údaj o kombinované
produkci emisí CO2 na jeden kilometr nepřesahující hodnotu 160 gramů a plnění
emisního limitu EURO 4 a vyššího,
b) v době počínající od šestého měsíce před registrací osobního automobilu podle písmene
a) a končící šest měsíců po této registraci předala provozovateli zařízení ke sběru
autovraků autovrak starší deseti let, jehož byla vlastníkem alespoň dva roky, má možnost
požádat o státní příspěvek ve výši 30 000 Kč.
(2) Fyzická osoba, která
a) požádala o zaregistrování nového vozidla kategorie M1, jehož pořizovací cena nepřesáhla
700 000 Kč a které
1. využívá pouze elektrický pohon,
2. má hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, nebo
3. je vybaveno motorem určeným jeho výrobcem ke spalování stlačeného zemního
plynu označovaného jako CNG,
b) v době počínající od šestého měsíce před registrací vozidla podle písmene a) a končící
šest měsíců po této registraci předala provozovateli zařízení ke sběru autovraků autovrak
starší deseti let, jehož byla vlastníkem alespoň dva roky, má možnost požádat o státní
příspěvek ve výši 60 000 Kč.
(3) Fyzickou osobou se pro účely odstavců 1 a 2 rozumí fyzická osoba, která nemá
příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné ze samostatné činnosti12a) a není plátcem
daně z přidané hodnoty ani osobou povinnou k této dani12b).
(4) Žádost o státní příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 se uplatňuje u Státního fondu
životního prostředí České republiky do šesti měsíců ode dne registrace nového vozidla
kategorie M1.
(5) Státní příspěvky podle odstavců 1 a 2 se vyplácí ze zvláštního účtu Státního fondu
životního prostředí České republiky. Finanční prostředky na tento zvláštní účet jsou
poskytovány ze státního rozpočtu a mohou být použity výhradně na podporu nákupu nových
vozidel kategorie M1.
(6) Náležitosti žádosti o státní příspěvek a podrobnosti jeho poskytování podle odstavců
1 až 5 stanoví vláda nařízením.
____________________
12a) § 7 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
12b) § 5 a 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
31f) § 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
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K části třicáté osmé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění k 1. lednu 2014
§ 27
Majetek honebního společenstva
(1) Honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové
honebního společenstva ručí za závazky honebního společenstva.
(2) Příjmem honebního společenstva mohou být
a)
b)
c)
d)
e)

příjem z využití společenstevní honitby na vlastní účet,
příjmy z pronájmu nájmu společenstevní honitby,
dary a dědictví,
půjčky a úvěry a úroky z vkladů,
jiné příjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon.
(3) Honební společenstvo vede účetnictví podle zvláštního zákona.21)

____________________
21) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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K části třicáté deváté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách
jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění k 1. lednu 2014
§6
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o tom, co se při své činnosti nebo v souvislosti s ní dozvěděli, zejména o
poměrech osob nakládajících se surovými diamanty, jak osobních, tak i souvisejících s jejich
podnikáním. Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu jsou zavázáni
povinností zachovávat mlčenlivost podle tohoto zákona i po skončení výkonu své činnosti.
(2) Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu jsou povinni informace
získané při své činnosti poskytnout na žádost správnímu orgánu a soudu, projednává-li tento
orgán opravný prostředek, projednává-li dědictví vede-li řízení o pozůstalosti, vede-li
insolvenční řízení u osoby nakládající se surovými diamanty, projednává-li návrh správce
daně, jímž se domáhá určení neúčinnosti právních úkonů jednání osoby nakládající se
surovými diamanty nebo výkon exekuce ohledně daňové pohledávky.
(3) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být pracovník ředitelství a příslušný
pracovník úřadu zproštěni osobou nakládající se surovými diamanty pouze písemně, s
uvedením rozsahu a účelu.
(4) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí
a) vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu
podle schváleného plánu kontrolní činnosti,4)
b) jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících
tomu, že byl spáchán trestný čin,
c) vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí, vyžaduje-li údaje na základě
zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo
zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti
terorismu,
d) vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství, pokud provádí šetření k zjištění podmínek
žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle zvláštního zákona,
e) vůči Policii a zpravodajským službám za podmínek stanovených v § 4 odst. 3.
(5) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití informací
získaných v rámci plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů nebo v souvislosti s
ní pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a
nebo pro jednání, které by způsobilo někomu újmu.
(6) Příslušný pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu mohou při vědecké,
publikační a pedagogické činnosti využívat informace v anonymizované formě.
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(7) Povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích podle zvláštních
právních předpisů5a) není tímto zákonem dotčena.
(8) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí rovněž vůči orgánům Společenství, které
plní úkoly související s prováděním Kimberleyského systému certifikace.
§ 27
Obecná registrace
(1) Osoby, které nakládají se surovými diamanty, jsou povinny se zaregistrovat.
(2) Žádost fyzické osoby, která není podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje
a) jméno a příjmení,
b) datum narození a
c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u
cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území
nebo mimo území Společenství.10b)
(3) Žádost fyzické osoby, která je podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
b) datum narození,
c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u
cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území
nebo mimo území Společenství,10b)
d) identifikační číslo osoby,
e) místo podnikání, sídlo, stálou provozovnu nebo organizační složku podniku pobočku
anebo jinou organizační složku obchodního závodu, je-li zřízena, a
f) u zahraniční fyzické osoby umístění organizační složky podniku pobočky nebo jiné
organizační složky obchodního závodu, je-li zřízena.
(4) Žádost právnické osoby o obecnou registraci obsahuje
a) obchodní firmu nebo její název,
b) identifikační číslo osoby a
c) sídlo, řídící ústředí, stálou provozovnu nebo organizační složku podniku pobočku anebo
jinou organizační složku obchodního závodu, je-li zřízena.
(5) V řízení o obecné registraci je fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost a státní
příslušnost nebo zemi pobytu platným dokladem. Osoba žádající o registraci odpovídá za
správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci a za pravost předložených
dokladů.
(6) Na osobu, která je zaměstnancem, se povinnost registrace pro nakládání se surovými
diamanty v rámci plnění jejích pracovních povinností nevztahuje a za nakládání se surovými
diamanty odpovídá zaměstnavatel.
(7) Obecnou registrací nevzniká oprávnění nakládat se surovými diamanty způsobem
uvedeným v § 28 odst. 1.
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§ 31
(1) Osoba, která nakládá se surovými diamanty, je povinna vést jejich evidenci. Tato
evidence obsahuje údaje o změně vlastnických práv k surovým diamantům podle § 30 a údaje
pro určení surových diamantů, zejména
a) jméno, příjmení a adresu nebo obchodní firmu nebo její název a sídlo prodávajícího,
darujícího, zůstavitele nebo nabyvatele a číslo jeho registrace, pokud je registrován,
b) název zboží a položku celního sazebníku,
c) množství v karátech (ct),
d) čísla všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu, nebo číslo
dokladu potvrzujícího certifikaci zásob,
e) účel užití zboží a
f) datum převodu.
(2) Evidence vedená osobou, která nakládá se surovými diamanty tak, že je opracovává
nebo zpracovává na výrobek, kromě údajů uvedených v odstavci 1 dále obsahuje údaje o
množství a kvalitativních charakteristikách zpracovávaných surových diamantů, názvu zboží
a položkách celního sazebníku, množství a kvalitě opracovaných a zpracovaných diamantů a
o odpadu vzniklém jejich zpracováním.
(3) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2, je povinna ji
uchovávat nejméně 10 let od konce kalendářního roku, v němž došlo ke změně údajů.
(4) Na výzvu určeného celního úřadu nebo ředitelství předloží osoba evidenci vedenou
podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2 včetně dokladů, ze kterých jsou požadované údaje
zřejmé.
(5) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1 nebo 2, odpovídá za správnost údajů v
ní vedených.
____________________
4) Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
10b) Článek 3 nařízení Rady (EHS) 2913/1992.

Stránka 512 z 518

K části čtyřicáté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře družstevních bytů, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§ 11
Práva a povinnosti člena bytového družstva, které je příjemcem podpory
Člen bytového družstva, které je příjemcem podpory, má
a) je-li fyzickou osobou, právo na uzavření nájemní smlouvy o užívání družstevního bytu
postaveného s podporou podle tohoto zákona, na jehož pořízení se finančně podílel svým
dalším členským vkladem podle tohoto zákona a stanov; stejné právo má každý právní
nástupce, je-li fyzickou osobou; právo člena na uzavření nájemní smlouvy vzniká dnem
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci7) bytového domu, v němž
se družstevní byt nachází, nebo po kolaudaci změny dokončené stavby bytového domu s
družstevními byty,
b) povinnost platit nájemné stanovené na základě kalkulace zahrnující splátky úvěrů a úroky
z nich, náklady na opravy a údržbu domu a na technické zhodnocení domu, náklady na
pojištění domu, daň z nemovitostí nemovitých věcí, náklady na správu družstva a domu,
c) povinnost splácet v nájemném částky odpovídající splátkám úvěru bytového družstva a
jeho příslušenství, které podle vyúčtování výstavby družstevních bytů s podporou podle
tohoto zákona se členy podle § 10 odst. 2 připadají na družstevní byt, který člen užívá;
částky připadající na družstevní byt se vypočtou ze splátek úvěru bytového družstva a
jeho příslušenství podle poměru podlahové plochy tohoto družstevního bytu k
podlahovým plochám všech družstevních bytů bytového družstva postavených s
podporou podle tohoto zákona v bytovém domě, v němž se družstevní byt nachází,
d) povinnost zaplatit bytovému družstvu částku rovnající se dotaci a nesplacené části úvěru
a jeho příslušenství připadající na družstevní byt postavený s podporou podle tohoto
zákona, který užívá, pokud bytové družstvo rozhodne o vrácení podpory podle § 16 a 17,
e) povinnost splatit další členský vklad ve výši podle § 10 odst. 1, přičemž zálohová výše
dalšího členského vkladu musí být splacena nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy o
poskytnutí podpory,
f) zákaz účastnit se výstavby družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona v jiném
bytovém družstvu; v bytovém družstvu může být člen nájemcem pouze jednoho
družstevního bytu postaveného s podporou podle tohoto zákona; člen potvrzuje tyto
skutečnosti v čestném prohlášení, které je součástí členské přihlášky do bytového
družstva; nepravdivé prohlášení je důvodem k vyloučení člena z bytového družstva.
____________________
7) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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K části čtyřicáté první návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§7
(1) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona považují
a) příjmy ze závislé činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů12),
b) funkční požitky uvedené v zákoně o daních z příjmů13),
c)b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné ze samostatné činnosti uvedené v
zákoně o daních z příjmů14) ,
d)c) příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů15),
e)d) příjmy z pronájmu uvedené v zákoně nájmu podle zákona o daních z příjmů16),
f)e) ostatní příjmy uvedené v zákoně o daních z příjmů, při kterých dochází ke zvýšení
majetku17),
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po
odpočtu daně z příjmů a pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné veřejné zdravotní
pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů; příjmy z podnikání
jsou však u osoby, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou podle
zákona o daních z příjmů18), předpokládané příjmy, a výdaji vynaloženými na jejich dosažení,
zajištění a udržení jsou předpokládané výdaje, na jejichž základě byla stanovena daň paušální
částkou.
(2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují
a) dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění,
b) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci19),
c) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku,
d) výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce, s výjimkou těch
uvedených příjmů, které byly vyplaceny z příjmů osoby, která se pro účely stanovení
započitatelných příjmů považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která takové
příjmy přijala,
e) dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče31), s výjimkou příspěvku na bydlení
a jednorázových dávek,
f) příspěvek na živobytí1),
g) mzdové nároky vyplacené Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou, popřípadě
pobočkou pro hlavní město Prahu podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů20),
h) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně
osvobozeny21), nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až g) nebo v odstavci 5, s výjimkou
1. příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků osvobozených od daně z příjmů fyzických
osob22), kromě příjmů uvedených v písmenech i) a j),
2. příjmů z prodeje nemovitostí a z odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů
na uspokojení bytové potřeby,
3. přijaté náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, úmrtného a
příspěvku na pohřeb podle zvláštních právních předpisů, plnění z pojištění odpovědnosti
za škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
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4. peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
5. sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
6. podpory a příspěvků z prostředků nadací a občanských sdružení fundace a spolku,
7. příjmů plynoucích z doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci podle zákona o
pomoci v hmotné nouzi22a),
8. příjmu plynoucího z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek
na péči podle zákona o sociálních službách22b), je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou
patřící do okruhu společně posuzovaných osob podle § 4,
9. stipendií,
10. odměn vyplácených dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů z lidského
organismu,
11. náhrad (příspěvků) pobytových výloh poskytovaných orgány Evropské unie
zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie,
12. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu,
a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, které se
pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o
daních z příjmů23),
i) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně podle
zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů24)vyslaným v
rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území
České republiky po dobu působení v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených
na jeho dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové
výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů23),
j) 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 předpisů24a), a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění
a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně
podle zákona o daních z příjmů23),
k) další opakující se nebo pravidelné příjmy.
(3) Za příjem se považují též příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným
v odstavcích 1 a 2 v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní,
pojistného a příspěvku uvedených v odstavcích 1 a 2
(4) Je-li příjem uvedený v odstavcích 1 a 2 vyplácen v cizí měně, přepočte se na
českou měnu podle příslušného kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k
prvnímu dni období, za které se zjišťuje příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet
měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurs, se použije kurs této měny
obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni období, za které se zjišťuje
příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z
příjmů, přepočte se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů, a to v
případech, kdy je obdobím, za něž se příjem zjišťuje, kalendářní rok.
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(5) Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči25), část příspěvku na úhradu potřeb
dítěte náležející z důvodu závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I až IV26),
příspěvek na mobilitu27), příspěvek na zvláštní pomůcku27) a zvláštní příspěvek k důchodu
podle zvláštních právních předpisů28). Za příjem se dále nepovažuje příjem plynoucí z titulu
spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou
je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před
Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit28a).
§8
Způsob zápočtu příjmů z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné ze samostatné
činnosti
(1) Za započitatelný příjem za kalendářní měsíc se u osoby, která má nebo měla příjmy
uvedené v § 7 odst. 1 písm. c), považuje
a) částka odpovídající měsíčnímu průměru těchto příjmů za období uvedené v daňovém
přiznání za předchozí zdaňovací období zahrnující kalendářní měsíce, v nichž byla alespoň po
část měsíce vykonávána činnost, z níž měla osoba příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. c),
b) částka odpovídající jedné dvanáctině příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob
stanovené paušální částkou podle zákona o daních z příjmů18), není-li dále stanoveno jinak.
(2) Za započitatelný příjem osoby uvedené v odstavci 1 se však považuje nejméně
částka ve výši 50 % měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí
kalendářní rok s tím, že tato částka se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů a vyhlašuje ji
Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením
uveřejněným ve Sbírce zákonů. Tato částka se považuje za minimální příjem osoby uvedené
v odstavci 1 vždy od 1. července roku, v němž došlo k vyhlášení průměrné mzdy v národním
hospodářství za předchozí kalendářní rok, do 30. června následujícího kalendářního roku.
Částka uvedená ve větě první se nepoužije, jde-li o osobu vykonávající výdělečnou činnost,
která se považuje podle zákona o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost29), nebo o osobu, jejíž činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém pojištění za
činnost osoby samostatně výdělečně činné proto, že tuto činnost nevykonává soustavně30).
(3) U osoby samostatně výdělečně činné, která nemá příjem ze samostatné výdělečné
činnosti, ale nepřerušila výkon této činnosti ani jí tato činnost nebyla pozastavena, se za
příjem považuje částka uvedená v odstavci 2; to neplatí, jde-li o osobu vykonávající činnost,
která se považuje podle zákona o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost29), nebo o osobu, jejíž činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém pojištění za
činnost osoby samostatně výdělečně činné proto, že tuto činnost nevykonává soustavně30).
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(4) U osoby, která má nebo měla příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) a za předchozí
zdaňovací období nepodala přiznání k dani z příjmů a která není poplatníkem daně z příjmů
stanovené paušální částkou, se vychází z těchto příjmů za zdaňovací období předcházející
takovému období. V případě, že tato osoba v předcházejícím zdaňovacím období
podnikatelskou ani jinou samostatnou výdělečnou činnost ještě nevykonávala, vychází se
nejméně z poloviny částky uvedené v odstavci 2. U osoby, na kterou se nevztahuje nejnižší
započitatelný příjem podle odstavce 2, se vychází z poloviny částky uvedené v odstavci 2 až
do konce kalendářního měsíce, ve kterém podá daňové přiznání, nebo sama určí výši příjmu,
pokud není povinna podat daňové přiznání.
12) § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) § 6 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) § 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) a h) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů., pokud nejde o plnění ze
zákonného pojištění.
16) § 9 odst. 1 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 10 odst. 1zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
17) § 10 odst. 1a § 10 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
21) § 4 odst. 1a § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22) § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22a) § 33a násl. a § 36 a násl. zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
22b) § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
23) § 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
26) § 47f odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb.
27) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
28) Část první hlava druhá zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní
částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
28a) Čl. 37 odst. 1a čl. 39a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve
znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní
ustavený.
29) § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
30) § 9 odst. 3 písm. d) a f) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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K části čtyřicáté druhé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
§9
Příjem
(1) Pro účely tohoto zákona se za příjem, není-li dále stanoveno jinak, považuje
a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z
příjmů14), a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a
ze mzdových nároků vyplácených krajskou pobočkou Úřadu práce podle zákona o
ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých
zákonů 3),
a) 70 % příjmů ze závislé činnosti, a to po odpočtu daně z příjmů fyzických osob a
veřejných pojistných, a ze mzdových nároků vyplácených krajskou pobočkou
Úřadu práce podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů3),
b) 80 % příjmu
1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14
dnů a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů dočasné
pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a) a z dávky
nemocenského pojištění15),
2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním
minimu16), s výjimkou příspěvku na živobytí.
(2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na živobytí
rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; za přiměřené
náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady na bydlení (§
34), nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu osoby nebo
společně posuzovaných osob.
(3) Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený v
odstavci 1, s výjimkou
a) dávek pěstounské péče17),
b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o životním a existenčním minimu a
c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. k) zákona o životním a existenčním minimu.
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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU
1)

Změna zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů:

Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů
Ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. VII
bod 1

ČÁST ČTVRTÁ
Čl. VII
bod 4

Obsah
V § 2 odstavec 1 zní:

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES
ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých
pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
CELEX č.

Ustanovení

31999L0062

Článek 5

31999L0062

Článek 6
odst. 2 písm. a)

(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a
jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla")
a) registrovaná v České republice,
b) provozovaná v České republice a,
c) používaná
1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou
používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka
daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho
činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo,
2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti
nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou
příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího
daně z příjmů.
V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena g) a h), která znějí:
g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského
záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího
požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným
zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré
barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,
h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní
zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.

Obsah
V případě vozidel evidovaných v členských státech
vybírá daně uvedené v článku 3 pouze členský stát, v
němž je vozidlo evidováno.

2. Členské státy mohou poskytnout snížené sazby nebo
osvobození od daně:
a) vozidlům používaným pro účely národní obrany nebo
civilní ochrany, požárním nebo jiným záchranným
vozidlům, vozidlům pořádkových služeb a vozidlům
údržby pozemních komunikací;

Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů
Ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. VII
bod 2

Celex

Obsah
V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/38/ES
ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru
poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými
nákladními vozidly
CELEX č.

Ustanovení

32006L0038

Článek 1
odst. 1 písm. e)

„(2) Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší
povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě
nákladů a registrovaná v České republice.“.

Obsah
Směrnice 1999/62/ES se mění takto:
1. Článek 2 se mění takto:
e) písmena c), d), e) a f) se nahrazují tímto:
„d) „vozidlem“ motorové vozidlo nebo jízdní souprava,
které jsou určeny nebo používány výlučně k silniční
přepravě zboží a jejichž maximální přípustná hmotnost
činí více než 3,5 tun;“.

Název předpisu

31999L0062

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních
komunikací těžkými nákladními vozidly

32006L0038

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru
poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
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2)

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
soukromého práva a o změně některých zákonů
systému daně z přidané hodnoty
Ustanovení
ČÁST PÁTÁ
Čl. IX
bod 188

Obsah
§ 56 včetně nadpisu zní:

CELEX č.

Ustanovení

32006L0112

Článek 135
odst. 1 písm. j)

§ 56
Dodání vybraných nemovitých věcí
(1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od
daně rozumí dodání
a) pozemku,
b) práva stavby,
c) stavby,
d) podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
e) inženýrské sítě,
f) jednotky.
(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci,
která
a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí
pevným základem nebo inženýrská síť, a
b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního
povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby
provedena stavba.
(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je
osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního
kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první
39)
užívání stavby , a to k tomu dni, který nastane dříve.
(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle
odstavce 3 uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním
zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat
daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně
podle § 36.
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Článek 135
odst. 1 písm. k)

Obsah
1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění:
j) dodání budovy nebo její části a pozemku k ní
přiléhajícího, kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 12
odst. 1 písm. a);
1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění:
k) dodání nezastavěného pozemku, kromě stavebního
pozemku ve smyslu čl. 12 odst. 1 písm. b);

Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
soukromého práva a o změně některých zákonů
systému daně z přidané hodnoty
Ustanovení

Obsah

CELEX č.

§ 56

Ustanovení

Obsah

32006L0112

Článek 12

1. Členské státy mohou za osobu povinnou k dani
považovat každého, kdo příležitostně uskuteční plnění
spočívající v některé z činností uvedených v čl. 9 odst. 1
druhém pododstavci, zejména pak některé z těchto
plnění:
a) dodání budovy nebo její části před jejím prvním
obydlením a pozemku k ní přiléhajícího;
b) dodání stavebního pozemku.
2. Pro účely odst. 1 písm. a) se "budovou" rozumí
jakákoliv stavba pevně spojená se zemí.
Členské státy mohou stanovit pravidla pro použití kritéria
podle odst. 1 písm. a) na přestavbu budov a mohou
vymezit pojem "pozemek k ní přiléhající".
Členské státy mohou uplatnit jiná kritéria než první
obydlení, jako například dobu uplynulou ode dne
dokončení budovy do dne prvního dodání nebo dobu
uplynulou ode dne prvního obydlení do dne následujícího
dodání, pokud tyto doby nepřekračují v prvním případě
dobu pěti let a v druhém dobu dvou let.
3. Pro účely odst. 1 písm. b) se "stavebním pozemkem"
rozumí jakýkoliv neupravený nebo upravený pozemek,
který jako stavební pozemek vymezují členské státy.

32006L0112

Článek 137

1. Členské státy mohou poskytnout osobám povinným k
dani možnost volby zdanění v případě těchto plnění:
b) dodání budovy nebo její části a pozemku k ní
přiléhajícího, kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 12
odst. 1 písm. a);

Dodání vybraných nemovitých věcí
(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci,
která
a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí
pevným základem nebo inženýrská síť, a
b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního
povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby
provedena stavba.
(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je
osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního
kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první
39)
užívání stavby , a to k tomu dni, který nastane dříve.

§ 56

odst. 1 písm. b)
Dodání vybraných nemovitých věcí
(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle
odstavce 3 uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním
zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat
daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně
podle § 36.
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Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
soukromého práva a o změně některých zákonů
systému daně z přidané hodnoty
Ustanovení
ČÁST PÁTÁ
Čl. IX
bod 189

Obsah

CELEX č.
32006L0112

Za § 56 se vkládá nový paragraf 56a, který včetně nadpisu zní:

Ustanovení
Článek 135
odst. 1 písm. l)

Obsah
1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění:
l) pacht nebo nájem nemovitosti.

§ 56a
Nájem vybraných nemovitých věcí
(1) Nájmem vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od
daně rozumí nájem nemovité věci s výjimkou
a)
b)
c)
d)

Článek 135
odst. 2

Z osvobození od daně podle odst. 1 písm. l) jsou
vyloučena tato plnění:
a) poskytnutí ubytování, jak je vymezují právní předpisy
členských států, v rámci hotelnictví nebo v odvětví s
podobnou funkcí včetně poskytnutí ubytování v
prázdninových táborech a na místech upravených k
využívání jako tábořiště;
b) nájem prostor a míst k parkování vozidel;
c) nájem trvale instalovaných zařízení a strojů;
d) nájem bezpečnostních schránek.
Členské státy mohou stanovit další vynětí z oblasti
působnosti osvobození od daně podle odst. 1 písm. l).

Článek 137

1. Členské státy mohou poskytnout osobám povinným k
dani možnost volby zdanění v případě těchto plnění:

krátkodobého nájmu nemovité věci,
nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
nájmu bezpečnostních schránek,
nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem vybrané nemovité věci se pro účely
odstavce 1 písm. a) rozumí nájem nemovité věci, s výjimkou
pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným
základem nebo inženýrská síť, popřípadě i nájem vnitřního
movitého vybavení či dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo
vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu vybrané
nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich
ekonomických činností uplatňuje daň.
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odst. 1 písm. d)

d) pacht nebo nájem nemovitosti.
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