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2012

o zmn daových, pojistných a dalších zákon v souvislosti se snižováním schodk
veejných rozpot
Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:
ÁST PRVNÍ
Zmna zákona o daních z píjm
l. I
Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní zákona . 35/1993 Sb., zákona
. 96/1993 Sb., zákona . 157/1993 Sb., zákona . 196/1993 Sb., zákona . 323/1993 Sb.,
zákona . 42/1994 Sb., zákona . 85/1994 Sb., zákona . 114/1994 Sb., zákona
. 259/1994 Sb., zákona . 32/1995 Sb., zákona . 87/1995 Sb., zákona . 118/1995 Sb.,
zákona . 149/1995 Sb., zákona . 248/1995 Sb., zákona . 316/1996 Sb., zákona
. 18/1997 Sb., zákona . 151/1997 Sb., zákona . 209/1997 Sb., zákona . 210/1997 Sb.,
zákona . 227/1997 Sb., zákona . 111/1998 Sb., zákona . 149/1998 Sb., zákona
. 168/1998 Sb., zákona . 333/1998 Sb., zákona . 63/1999 Sb., zákona . 129/1999 Sb.,
zákona . 144/1999 Sb., zákona . 170/1999 Sb., zákona . 225/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod . 3/2000 Sb., zákona . 17/2000 Sb., zákona . 27/2000 Sb., zákona
. 72/2000 Sb., zákona . 100/2000 Sb., zákona . 103/2000 Sb., zákona . 121/2000 Sb.,
zákona . 132/2000 Sb., zákona . 241/2000 Sb., zákona . 340/2000 Sb., zákona
. 492/2000 Sb., zákona . 117/2001 Sb., zákona . 120/2001 Sb., zákona . 239/2001 Sb.,
zákona . 453/2001 Sb., zákona . 483/2001 Sb., zákona . 50/2002 Sb., zákona
. 128/2002 Sb., zákona . 198/2002 Sb., zákona . 210/2002 Sb., zákona . 260/2002 Sb.,
zákona . 308/2002 Sb., zákona . 575/2002 Sb., zákona . 162/2003 Sb., zákona
. 362/2003 Sb., zákona . 438/2003 Sb., zákona . 19/2004 Sb., zákona . 47/2004 Sb.,
zákona . 49/2004 Sb., zákona . 257/2004 Sb., zákona . 280/2004 Sb., zákona
. 359/2004 Sb., zákona . 360/2004 Sb., zákona . 436/2004 Sb., zákona . 562/2004 Sb.,
zákona . 628/2004 Sb., zákona . 669/2004 Sb., zákona . 676/2004 Sb., zákona
. 179/2005 Sb., zákona . 217/2005 Sb., zákona . 342/2005 Sb., zákona . 357/2005 Sb.,
zákona . 441/2005 Sb., zákona . 530/2005 Sb., zákona . 545/2005 Sb., zákona
. 552/2005 Sb., zákona . 56/2006 Sb., zákona . 57/2006 Sb., zákona . 109/2006 Sb.,
zákona . 112/2006 Sb., zákona . 179/2006 Sb., zákona . 189/2006 Sb., zákona
. 203/2006 Sb., zákona . 223/2006 Sb., zákona . 245/2006 Sb., zákona . 264/2006 Sb.,
zákona . 267/2006 Sb., zákona . 29/2007 Sb., zákona . 67/2007 Sb., zákona
. 159/2007 Sb., zákona . 261/2007 Sb., zákona . 296/2007 Sb., zákona . 362/2007 Sb.,
zákona . 126/2008 Sb., zákona . 306/2008 Sb., zákona . 482/2008 Sb., zákona
. 2/2009 Sb., zákona . 87/2009 Sb., zákona . 216/2009 Sb., zákona . 221/2009 Sb., zákona
. 227/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 289/2009 Sb., zákona . 303/2009 Sb.,
zákona . 304/2009 Sb., zákona . 326/2009 Sb., zákona . 362/2009 Sb., zákona
. 199/2010 Sb., zákona . 346/2010 Sb., zákona . 348/2010 Sb., zákona . 73/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod . 119/2011 Sb., zákona . 188/2011 Sb., zákona
. 329/2011 Sb., zákona . 353/2011 Sb., zákona . 355/2011 Sb., zákona . 370/2011 Sb.,

-2zákona . 375/2011 Sb., zákona . 420/2011 Sb., zákona . 428/2011 Sb., zákona
. 458/2011 Sb., zákona . 466/2011 Sb., zákona . 470/2011 Sb. zákona . 192/2012 Sb. a
zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
1.

V § 7 odst. 7 se na konci textu písmene c) doplují slova „; nejvýše lze však uplatnit
výdaje do ástky 800 000 K“.

2.

V § 7 odst. 7 se na konci textu písmene d) doplují slova „; nejvýše lze však uplatnit
výdaje do ástky 600 000 K“.

3.

V § 9 odst. 4 se slova „uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „podle odstavce 1,
nejvýše však do ástky 600 000 K“.

4.

Za § 16 se vkládá nový § 16a, který vetn nadpisu zní:
„§ 16a
Solidární zvýšení dan
(1) Pi výpotu podle § 16 se da zvýší o solidární zvýšení dan.
(2) Solidární zvýšení dan iní 7 % z kladného rozdílu mezi

a) soutem píjm zahrnovaných do dílího základu dan podle § 6 a dílího základu dan
podle § 7 v píslušném zdaovacím období a
b) 48násobkem prmrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální
zabezpeení.“.
5.

V § 35ba odst. 1 se na konci textu písmene a) doplují slova „; da se nesnižuje
u poplatníka, který k 1. lednu zdaovacího období pobírá starobní dchod
z dchodového pojištní nebo ze zahraniního povinného pojištní stejného druhu“.

6.

V § 35c odst. 1 se slovo „stanovenou“ nahrazuje slovem „vypotenou“.

7.

Za § 35c se vkládá nový § 35ca, který zní:
„§ 35ca

Uplatní-li poplatník u dílího základu dan podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo
u dílího základu dan podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a souet dílích základ, u kterých
byly výdaje tímto zpsobem uplatnny, je vyšší než 50 % celkového základu dan, nemže
a) snížit da podle § 35ba odst. 1 písm. b),
b) uplatnit daové zvýhodnní.“.
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V § 36 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) 35 % z píjm uvedených v písmenech a) a b), a to pro poplatníky, kteí nejsou daovými
rezidenty
1. jiného lenského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvoícího Evropský
hospodáský prostor, nebo
2. tetího státu nebo jurisdikce, se kterými má eská republika uzavenu platnou a
úinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanní upravující zdaování a
vylouení mezinárodního dvojího zdanní všech možných druh píjm, platnou a
úinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výmn informací v daových
záležitostech pro oblast daní z píjm nebo které jsou smluvními stranami
mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výmn daových
informací v oblasti daní z píjm, která je pro n a pro eskou republiku platná a
úinná,“.
Dosavadní písmeno c) se oznauje jako písmeno d).
9.

V § 38g se dopluje odstavec 4, který zní:

„(4) Daové piznání je povinen podat poplatník, u nhož se zvyšuje o solidární zvýšení
dan da nebo záloha na da z píjm ze závislé innosti a z funkních požitk.“.
10.

Za § 38h se vkládá nový § 38ha, který vetn nadpisu zní:
„§ 38ha
Solidární zvýšení dan u zálohy
(1) Pi výpotu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení dan u zálohy.
(2) Solidární zvýšení dan u zálohy iní 7 % z kladného rozdílu mezi

a) píjmy zahrnovanými do základu pro výpoet zálohy a
b) 4násobkem prmrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální
zabezpeení.
(3) Mzdový list musí za každý kalendání msíc obsahovat ástku odpovídající rozdílu
podle odstavce 2.“.

11.

V § 38k se na konci odstavce 4 teka nahrazuje árkou a dopluje se písmeno e),
které zní:

„e) že k 1. lednu zdaovacího období nepobírá starobní dchod z dchodového pojištní
nebo ze zahraniního povinného pojištní stejného druhu.“.
l. II
Pechodná ustanovení
1. Pro daové povinnosti u daní z píjm za zdaovací období pede dnem nabytí
úinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon
. 586/1992 Sb., ve znní úinném pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona.

-42. Ustanovení § 38ha zákona . 586/1992 Sb., ve znní úinném ode dne nabytí úinnosti
tohoto zákona, se nepoužije pi zútování mezd za kalendání msíce pede dnem nabytí
úinnosti tohoto zákona.
ÁST DRUHÁ
Zmna zákona o dani z pidané hodnoty
l. III
Zákon . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní zákona . 635/2004 Sb.,
zákona . 669/2004 Sb., zákona . 124/2005 Sb., zákona . 215/2005 Sb., zákona
. 217/2005 Sb., zákona . 377/2005 Sb., zákona . 441/2005 Sb., zákona . 545/2005 Sb.,
zákona . 109/2006 Sb., zákona . 230/2006 Sb., zákona . 319/2006 Sb., zákona
. 172/2007 Sb., zákona . 261/2007 Sb., zákona . 270/2007 Sb., zákona . 296/2007 Sb.,
zákona . 124/2008 Sb., zákona . 126/2008 Sb., zákona . 302/2008 Sb., zákona
. 87/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 362/2009 Sb., zákona . 489/2009 Sb.,
zákona . 120/2010 Sb., zákona . 199/2010 Sb., zákona . 47/2011 Sb., . 370/2011 Sb.,
zákona . 375/2011 Sb., zákona . 457/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb., zákona
. 18/2012 Sb., zákona . 167/2012 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
1.

V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Da se vypote jako souin základu dan a sazby dan. Vypotená da se mže
zaokrouhlit na celé koruny zpsobem, že ástka 0,50 K a vyšší se zaokrouhlí na celou
korunu nahoru a ástka nižší než 0,50 K se zaokrouhlí na celou korunu dol. Cena vetn
dan se pro úely tohoto zákona vypote jako souet základu dan a vypotené dan.“.
2.

V § 37 odst. 2 a v § 47 odst. 1 písm. a) se íslo „20“ nahrazuje íslem „21“.

3.

V § 37 odst. 2 a v § 47 odst. 1 písm. b) se íslo „14“ nahrazuje íslem „15“.

4.

V § 37 odst. 2 se slova „uvede zpsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)“ nahrazují slovy
„mže zaokrouhlit podle odstavce 1“.

5.

V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

-56.

Za § 37 se vkládá nový § 37a, který vetn nadpisu zní:
„§ 37a

Základ dan a výše dan pi uskutenní zdanitelného plnní, pokud vznikla povinnost
piznat da z úplaty pijaté ped uskutenním tohoto zdanitelného plnní
(1) Základem dan pi uskutenní zdanitelného plnní v pípad, že vznikla povinnost
piznat da z úplaty pijaté ped uskutenním tohoto zdanitelného plnní, je rozdíl mezi
základem dan podle § 36 odst. 1 a souhrnem základ dan podle § 36 odst. 2.
(2) Je-li základ dan vypotený podle odstavce 1
a) kladný, uplatní se pi uskutenní zdanitelného plnní sazba dan platná ke dni
uskutenní zdanitelného plnní,
b) záporný, uplatní se pi uskutenní zdanitelného plnní sazba dan, která byla uplatnna
pi piznání dan z úplaty pijaté pede dnem uskutenní zdanitelného plnní.
(3) V pípad, že základ dan podle odstavce 1 je záporný a pro výpoet dan pi pijetí
úplat pede dnem uskutenní zdanitelného plnní byly uplatnny rzné sazby dan, uplatní se
pi uskutenní zdanitelného plnní tytéž sazby dan, a to pro tu ást z pijaté úplaty, kterou
vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základ dan podle § 36 odst. 2 a
základem dan podle § 36 odst. 1.“.

7.

V § 38 odstavec 4 zní:

„(4) U propuštní zboží do režimu volného obhu, aktivního zušlechovacího styku
v systému navracení, doasného použití s ásteným osvobozením od dovozního cla nebo
vrácení zboží se da vypote jako souin základu dan a sazby dan. Vypotená da se mže
zaokrouhlit podle § 37 odst. 1. U zboží propuštného do volného obhu z režimu pasivního
zušlechovacího styku se základ dan vypote podle odstavce 1.“.
8.

V § 74 se dopluje odstavec 3, který zní:

„(3) V pípad pijetí zdanitelného plnní, u kterého je základ dan podle § 37a záporný,
se postupuje podle odstavce 1 obdobn.“.
9.

V píloze . 1 se položka „4818, 6111, 6209 – Dtské pleny“ zrušuje.

10.

V píloze . 1 se položka „01 – 96 - Zdravotnické prostedky podle zvláštních právních
pedpis,71) vetn náhradních díl, u kterých je estným prohlášením doloženo,
že zboží náleží k uritému zdravotnickému prostedku k ošetování nemocných,
vyjma zboží kapitoly 24.“ nahrazuje položkami
„01 – 96 - Zdravotnické prostedky podle právního pedpisu upravujícího zdravotnické
prostedky, které jsou obvykle ureny pro výlunou osobní potebu zdravotn
postižených k léení zdravotního postižení nebo ke zmírnní jeho dsledk, pokud se
jedná o zdravotnické prostedky, které lze zaadit do skupin uvedených v oddíle A
pílohy . 3 zákona o veejném zdravotním pojištní nebo které jsou uvedeny v píloze
. 4 zákona o veejném zdravotním pojištní, s výjimkou zdravotnických prostedk,
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pílohy . 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostedk uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buniitá
- prostedky stomické - deodoraní
- paruka.
01 – 96 - Zdravotnické prostedky podle právního pedpisu upravujícího zdravotnické
prostedky, které jsou obvykle ureny pro výlunou osobní potebu zdravotn
postižených k léení zdravotního postižení nebo ke zmírnní jeho dsledk, pokud se
jedná o zdravotnické prostedky zhotovené podle pedpisu kvalifikovaného
zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh
charakteristik zdravotnického prostedku ureného k použití pouze pro jednoho
konkrétního pacienta.
90 – Ortopedické pomcky a pístroje, vetn berlí, chirurgických pás a kýlních pás;
dlahy a jiné prostedky k léb zlomenin; umlé ásti tla; pomcky pro nedoslýchavé a
jiné prostedky nošené v ruce nebo na tle anebo implantované v organismu ke
kompenzování následk njaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické
prostedky podle právního pedpisu upravujícího zdravotnické prostedky, pokud jsou
obvykle ureny pro výlunou osobní potebu zdravotn postižených k léení
zdravotního postižení nebo ke zmírnní jeho dsledk.“.
CELEX: 32006L0112

Poznámka pod arou . 71 se zrušuje.
11.

V píloze . 1 v položce „48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91“ se slova „- Bílé hole pro
nevidomé a ásten vidící osoby“ a slova „- Manipulaní stroje a zaízení pro pepravu
tžce zdravotn postižených osob upoutaných na vozíku“ zrušují.
l. IV
Pechodná ustanovení

1. Pro daové povinnosti u dan z pidané hodnoty za zdaovací období pede dnem
nabytí úinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije
zákon . 235/2004 Sb., ve znní úinném pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona.
2. Pi dodání vody, pi poskytnutí služby spojené s odvádním a ištním, pípadn
zneškodováním odpadních vod a pi dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutenil
zdanitelné plnní se dnem uskutenní zdanitelného plnní ode dne nabytí úinnosti tohoto
zákona, oprávnn stanovit spotebu samostatn za období pede dnem nabytí úinnosti tohoto
zákona a samostatn za období ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona na základ odetu z
micích zaízení ke dni pedcházejícímu dni nabytí úinnosti tohoto zákona nebo na základ
propotu, je-li odeet z micích zaízení proveden až po tomto dni. V tchto pípadech pak u
spoteby za období pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona plátce uplatní sníženou sazbu
dan platnou v tomto období a u spoteby za období ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona
sníženou sazbu dan platnou od tohoto dne. Plátce pi dodání vody, pi poskytnutí služby
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nebo chladu vztahující se výhradn k období pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona,
uplatní sníženou sazbu dan platnou v tomto období, a to i v pípad, kdy ke zjištní skutené
spoteby dojde v období ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona. V pípad pijetí úplaty
pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost piznat da, se uplatní
tyto sazby ze základu dan stanoveného pro každé období podle § 37a zákona
. 235/2004 Sb., ve znní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona.
3. Pi dodání elektiny, plynu a pi poskytnutí telekomunikaních služeb, pepravy a
distribuci plynu, penosu a distribuci elektiny plátce, který uskutenil zdanitelné plnní se
dnem uskutenní zdanitelného plnní ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona, je oprávnn
stanovit spotebu samostatn za období pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona a
samostatn za období ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona na základ odetu z micích
zaízení ke dni pedcházejícímu dni nabytí úinnosti tohoto zákona nebo na základ propotu,
je-li odeet z micích zaízení proveden až po tomto dni. V tchto pípadech pak u spoteby
za období pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona plátce uplatní základní sazbu dan
platnou v tomto období a u spoteby za období ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona
základní sazbu dan platnou od tohoto dne. Plátce pi dodání elektiny, plynu a pi poskytnutí
telekomunikaních služeb, pepravy a distribuci plynu, penosu a distribuci elektiny
vztahující se výhradn k období pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, uplatní základní
sazbu dan platnou v tomto období, a to i v pípad, kdy ke zjištní skutené spoteby dojde v
období ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona. V pípad pijetí úplaty pede dnem nabytí
úinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost piznat da, se uplatní tyto sazby ze
základu dan stanoveného pro každé období podle § 37a zákona . 235/2004 Sb., ve znní
úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona.
ÁST T ETÍ
Zmna zákona o spotebních daních
l. V
V § 57 odst. 5 zákona . 353/2003 Sb., o spotebních daních, ve znní zákona
. 37/2008 Sb., zákona . 245/2008 Sb. a zákona . 292/2009 Sb., se íslo „60“ nahrazuje
íslem „40“ a íslo „85“ se nahrazuje íslem „57“.
ÁST TVRTÁ
Zmna zákona o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí
l. VI
V § 15 zákona . 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu
nemovitostí, ve znní zákona . 322/1993 Sb. a zákona . 420/2003 Sb., se íslo „3“ nahrazuje
íslem „4“.
l. VII
Pechodné ustanovení
Nastala-li skutenost, která byla pedmtem dan z pevodu nemovitostí pede dnem
nabytí úinnosti tohoto zákona, použije se sazba dan z pevodu nemovitostí podle § 15
zákona . 357/1992 Sb., ve znní úinném pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona.

-8ÁST PÁTÁ
Zmna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištní
l. VIII
Zákon . 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištní, ve znní zákona
. 10/1993 Sb., zákona . 15/1993 Sb., zákona . 161/1993 Sb., zákona . 324/1993 Sb.,
zákona . 42/1994 Sb., zákona . 241/1994 Sb., zákona . 59/1995 Sb., zákona
. 149/1996 Sb., zákona . 48/1997 Sb., zákona . 127/1998 Sb., zákona . 29/2000 Sb.,
zákona . 118/2000 Sb., zákona . 258/2000 Sb., zákona . 492/2000 Sb., zákona
. 138/2001 Sb., zákona . 49/2002 Sb., zákona . 176/2002 Sb., zákona . 309/2002 Sb.,
zákona . 424/2003 Sb., zákona . 437/2003 Sb., zákona . 455/2003 Sb., zákona
. 53/2004 Sb., zákona . 438/2004 Sb., zákona . 123/2005 Sb., zákona . 381/2005 Sb.,
zákona . 413/2005 Sb., zákona . 545/2005 Sb., zákona . 62/2006 Sb., zákona
. 117/2006 Sb., zákona . 189/2006 Sb., zákona . 214/2006 Sb., zákona . 264/2006 Sb.,
zákona . 261/2007 Sb., zákona . 296/2007 Sb., zákona . 306/2008 Sb., zákona
. 227/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 285/2009 Sb., zákona . 362/2009 Sb.,
zákona . 73/2011 Sb., zákona . 138/2011 Sb., zákona . 298/2011 Sb., zákona
. 329/2011 Sb., zákona . 369/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se
mní takto:
1.

V § 3a odst. 2 se slova „(§ 3 odst. 15 vta tetí)“ zrušují.

2.

Za § 3c se vkládá nový § 3d, který zní:
„§ 3d

(1) Ustanovení § 3 odst. 15 až 18 se nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech
2013 až 2015; to neplatí pro vymezení prmrné mzdy pro úely tohoto zákona.
(2) Ustanovení týkající se maximálního vymovacího základu v § 3a odst. 2 se nepoužijí
pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015.
(3) Ustanovení § 3a odst. 5 se nepoužije pro rozhodná období, která nastala v letech 2013
až 2015.“.

3.

V § 8 odst. 2 se vta tetí zrušuje.

4.

V § 14 odst. 2 se slova „Požádal-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce nebo
zamstnanec v pípad peplatku podle § 3 odst. 17“ nahrazují slovy „Byla-li v souladu
s tímto ustanovením podána žádost“ a na konci odstavce se dopluje vta „Ustanovení
vty tvrté až sedmé se nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až
2015.“.

-9ÁST ŠESTÁ
Zmna zákona o rozpotovém urení daní
l. IX
Zákon . 243/2000 Sb., o rozpotovém urení výnosu nkterých daní územním
samosprávným celkm a nkterým státním fondm (zákon o rozpotovém urení daní),
ve znní zákona . 492/2000 Sb., zákona . 483/2001 Sb., zákona . 387/2004 Sb., zákona
. 1/2005 Sb., zákona . 377/2007 Sb., zákona . 370/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb. a
zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
1.

V § 3 odst. 1 písm. b) se íslo „8,29“ nahrazuje íslem „7,86“.

2.

V § 3 odst. 1 písm. c) se íslo „8,92“ nahrazuje íslem „8,65“.
l. X
Pechodné ustanovení

Pi stanovení podíl kraj na daových píjmech, na které vznikl krajm nárok pede
dnem nabytí úinnosti tohoto zákona a které nebyly pevedeny do rozpot kraj pede dnem
nabytí úinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona . 243/2000 Sb., ve znní úinném
pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona.
ÁST SEDMÁ
Zmna zákona . 370/2011 Sb.
l. XI
Zákon . 370/2011 Sb., kterým se mní zákon . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty,
ve znní pozdjších pedpis, a další související zákony, ve znní zákona . 456/2011 Sb. a
zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
1.

V l. I se body 8, 30 a 31 zrušují.

2.

V l. II bodech 2, 4, 5, 7 a 8 se íslo „2013“ nahrazuje íslem „2016“.

3.

V l. II bodech 4 a 5 se íslo „2012“ nahrazuje íslem „2015“.

4.

V l. II bodech 4, 5 a 7 se slova „37 odst. 3“ nahrazují slovem „37a“.

5.

V l. VI se body 2 a 4 zrušují.
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V l. VII se bod 2 zrušuje.

7.

V l. X se íslo „2013“ nahrazuje íslem „2016“.
ÁST OSMÁ
Zmna zákona o pomoci v hmotné nouzi
l. XII

Zákon . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znní zákona . 165/2006 Sb.,
zákona . 585/2006 Sb., zákona . 261/2007 Sb., zákona . 379/2007 Sb., zákona
. 239/2008 Sb., zákona . 259/2008 Sb., zákona . 306/2008 Sb., zákona . 382/2008 Sb.,
zákona . 479/2008 Sb., zákona . 41/2009 Sb., zákona . 206/2009 Sb., zákona
. 227/2009 Sb., zákona . 141/2010 Sb., zákona . 347/2010 Sb., zákona . 427/2010 Sb.,
zákona . 73/2011 Sb., zákona . 329/2011 Sb., zákona . 364/2011 Sb., zákona
. 366/2011 Sb., zákona . 375/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se
mní takto:
1.

V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže
a) její píjem a píjem spolen posuzovaných osob po odetení pimených náklad na
bydlení (§ 9 odst. 3) nedosahuje ástky živobytí (§ 24), nebo
b) 50 % jejího píjmu, popípad 50 % soutu jejího píjmu a píjmu spolen posuzovaných
osob, je nižší než pimené náklady na bydlení,
a nemže si tento píjem zvýšit vzhledem ke svému vku, zdravotnímu stavu nebo z jiných
vážných dvod vlastním piinním a zabezpeení jejích základních životních podmínek je
tak vážn ohroženo.“.
2.

V § 3 odst. 4 se slova „odvodnných náklad“ nahrazují slovy „pimených náklad“.

3.

V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) píspvek na náklady na bydlení,“.
4.

V § 4 odst. 2, § 5 odst. 1 úvodní ásti ustanovení, § 38 odst. 1, § 39, § 43 odst. 2 a
v § 61 odst. 1 písm. g) se slovo „doplatek“ nahrazuje slovy „píspvek na náklady“.

5.

V § 8 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se oznaují jako odstavce 1 a 2.

6.

V § 8 se na zaátek odstavce 2 vkládá vta „Pro úely dávek platí, že každá osoba mže
být posuzována pouze v jednom okruhu spolen posuzovaných osob.“.
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V § 9 odstavce 2 a 3 znjí:

„(2) Píjmem osoby nebo spolen posuzovaných osob se pro úely píspvku na živobytí
rozumí píjem podle odstavce 1 zvýšený o píspvek na náklady na bydlení vyplacený
v aktuálním kalendáním msíci a snížený o pimené náklady na bydlení.
(3) Za pimené náklady na bydlení se pro úely dávek podle tohoto zákona považují
náklady na bydlení hrazené osobou nebo spolen posuzovanými osobami, maximáln však
v limitních výších stanovených tímto zákonem.“.
8.

V § 11 odst. 1 se za slovo „živobytí“ vkládají slova „a píspvek na náklady
na bydlení“.

9.

V ásti tetí hlava II vetn nadpisu zní:
„HLAVA II
PÍSPVEK NA NÁKLADY NA BYDLENÍ
§ 33
Podmínky nároku na píspvek na náklady na bydlení

(1) Nárok na píspvek na náklady na bydlení má osoba, pokud se tato osoba nebo
spolen posuzované osoby nacházejí v hmotné nouzi podle § 2 odst. 2 písm. b), jestliže je
oprávnná osoba v byt nebo obytné místnosti v ubytovacích zaízeních urených
k dlouhodobému bydlení hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního pedpisu7).
V pípadech hodných zvláštního zetele se podmínka trvalého pobytu uvedená ve vt první
nevyžaduje.
(2) Spluje-li podmínky nároku na píspvek na náklady na bydlení více osob, náleží
píspvek na náklady na bydlení jen jednou, a to osob urené na základ dohody tchto osob.
Nedohodnou-li se tyto osoby, urí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z tchto osob se
píspvek na náklady na bydlení pizná.
§ 34
Náklady na bydlení
(1) Do náklad na bydlení se zapoítávají u
a) byt užívaných na základ nájemní smlouvy nájemné a náklady za plnní poskytované
s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného,
b) družstevních byt platby spojené s užíváním bytu, maximáln však do výše
srovnatelných náklad pro tuto formu bydlení stanovené tímto zákonem,
c) byt vlastník srovnatelné náklady pro tuto formu bydlení stanovené tímto zákonem,
d) jiné formy bydlení platby spojené s užíváním obytné místnosti nebo bytu,
maximáln však do výše srovnatelných náklad pro tuto formu bydlení stanovené tímto
zákonem,
e) všech forem bydlení náklady za plyn, elektinu, vodné, stoné, úklid spolených prostor
v dom, užívání výtahu, osvtlení spolených prostor v dom, odvoz odpadu, vybavení
bytu spolenou rozhlasovou anténou, centrální vytápní a dodávku teplé vody nebo za

- 12 pevná paliva, popípad další prokazatelné nezbytné náklady na služby související
s bydlením; náklady za pevná paliva se zapoítávají ástkami stanovenými
tímto zákonem.
(2) Jinou formou bydlení se pro úely tohoto zákona rozumí zejména bydlení v
a) obytné místnosti v ubytovacích zaízeních urených k dlouhodobému bydlení,
b) obytné místnosti nebo bytu v zaízeních sociálních služeb, které poskytují
pobytové služby, zejména v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem,
domovech pro osoby se zdravotním postižením, v chránném bydlení a v azylových
domech podle zákona o sociálních službách62),
c) bytu užívaném jinou než nájemní nebo vlastnickou formou bydlení.
(3) Srovnatelné náklady na bydlení iní u družstevních byt, byt vlastník a jiné formy
bydlení za kalendání msíc:
Poet
spolen
posuzovaných
osob
1
2
3
4 a více

K

1 710
2 340
3 060
3 690

(4) Náklady za pevná paliva se zapoítávají ástkami za kalendání msíc:
Poet spolen
posuzovaných osob
1
2
3
4 a více

K
666
911
1 192
1 472

(5) Limitní výše pimených náklad na bydlení iní:
a) pro nájemní formu bydlení:
Poet
spolen
posuzovaných
osob

Msíní náklady na bydlení podle potu obyvatel obce v K
od
od 50 000
od 10 000
Praha
100 000
do 99 999
do 49 999
do 9 999

1
2
3
4 a více

7 068
10 144
13 813
17 269

5 616
8 157
11 214
14 135

5 352
7 796
10 742
13 565

4 563
6 715
9 330
11 862

4 379
6 464
9 001
11 466

- 13 b) pro družstevní, vlastnickou a jinou formu bydlení:
Poet
Msíní náklady
spolen
na bydlení
posuzovaných
osob
1
2
3
4 a více

4 053
6 042
8 421
10 699

(6) Výši ástky srovnatelných náklad na bydlení, náklad za pevná paliva a limitní výše
pimených náklad na bydlení mže vláda zvýšit naízením v
a) pravidelném termínu od 1. ledna kalendáního roku, nebo
b) mimoádném termínu, pokud index spotebitelských cen náklad na bydlení prmrné
domácnosti od posledního stanovení tchto ástek vzroste alespo o 5 %;
vláda pitom vychází z vývoje nájemného, imputovaného nájemného a ze zmny
spotebitelských index pro jednotlivé náklady na bydlení uvedené v tomto zákon, které se
zjišují z údaj eského statistického úadu.
§ 35
Výše píspvku na náklady na bydlení
Výše píspvku na náklady na bydlení iní za kalendání msíc rozdíl mezi pimenými
náklady
na
bydlení
a
rozhodným
píjmem
osoby,
popípad
osoby
a spolen posuzovaných osob, vynásobeným koeficientem 0,50. Za rozhodný píjem osoby,
popípad osoby a spolen posuzovaných osob, pro nárok na píspvek na náklady
na bydlení se považuje píjem podle § 9 odst. 1.“.
Poznámky pod arou . 33, 34, 63 a 64 se zrušují.
10.

V § 38 se dopluje odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud není žádost o píspvek na náklady na bydlení podána v aktuálním
kalendáním msíci ve lhtách uvedených v ustanovení § 72 odst. 8, vzniká nárok na tento
píspvek nejdíve prvním dnem následujícího kalendáního msíce.“.
11.

V nadpisu § 39, § 61 odst. 1 písm. a) a v § 79 odst. 1 se slovo „doplatku“ nahrazuje
slovy „píspvku na náklady“.

12.

V § 42 odst. 3 a v § 43 odst. 2 se slovo „Doplatek“ nahrazuje slovy „Píspvek na
náklady“ a slovo „doplatku“ se nahrazuje slovem „píspvku“.
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V § 72 odstavec 4 zní:

„(4) K žádosti o píspvek na náklady na bydlení musí být dále piložen doklad o
a) skutenosti, že byt je užíván na základ nájemní smlouvy nebo na základ vlastnictví
k nemovitosti,
b) oprávnnosti užívání obytné místnosti nebo bytu v jiné form bydlení,
c) výši a úhrad nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostedn spojené
s užíváním bytu a dalších náklad uvedených v ustanovení § 34 odst. 1.“.
14.

V § 72 se dopluje odstavec 8, který zní:

„(8) Žádost o píspvek na náklady na bydlení lze v aktuálním kalendáním msíci
uplatnit nejpozdji souasn se žádostí o píspvek na živobytí. V pípad, kdy osob
píspvek na živobytí již náleží, je pro aktuální kalendání msíc nezbytné uplatnit žádost
o píspvek na náklady na bydlení nejpozdji do 10. dne aktuálního kalendáního msíce.“.
15.

V § 80 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Vláda mže vydat naízení k provedení § 34 odst. 6.“.
Dosavadní text se oznauje jako odstavec 2.
l. XIII
Pechodná ustanovení

1. Píspvek na náklady na bydlení podle zákona . 111/2006 Sb., ve znní úinném
ode dne nabytí úinnosti této ásti, náleží poprvé za msíc duben 2013.
2. Pokud je žádost o píspvek na náklady na bydlení podle zákona . 111/2006 Sb.,
ve znní úinném ode dne nabytí úinnosti této ásti, na msíc duben 2013 podána ped
1. dubnem 2013, lhta pro vydání rozhodnutí o této dávce bží od 1. dubna 2013.
3. Doplatek na bydlení podle zákona . 111/2006 Sb., ve znní úinném pede dnem
nabytí úinnosti této ásti, náleží naposledy za msíc bezen 2013; o této skutenosti zašle
orgán pomoci v hmotné nouzi píjemci doplatku na bydlení písemné sdlení, v nmž ho
souasn informuje o nové právní úprav píspvku na náklady na bydlení. Toto sdlení se
nedoruuje do vlastních rukou.
4. Žádost o doplatek na bydlení za msíc bezen 2013 podle zákona . 111/2006 Sb.,
ve znní úinném pede dnem nabytí úinnosti této ásti, lze podat nejpozdji do 31. bezna
2013.
5. ízení o doplatku na bydlení zahájená a pravomocn neskonená ped 1. dubnem 2013
se dokoní podle právních pedpis úinných pede dnem nabytí úinnosti této ásti.
6. V ízení o odvolání ve vcech doplatku na bydlení za dobu ped 1. dubnem 2013 se
postupuje podle právních pedpis úinných pede dnem nabytí úinnosti této ásti.
7. V ízení o peplatcích a nedoplatcích ohledn doplatku na bydlení za dobu
ped 1. dubnem 2013 se postupuje podle právních pedpis úinných pede dnem nabytí
úinnosti této ásti.
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vyplacených, nebo odepených nelze po 30. ervnu 2013 pro doplatek na bydlení použít.
ÁST DEVÁTÁ
Zmna zákona o státní sociální podpoe
l. XIV
Zákon . 117/1995 Sb., o státní sociální podpoe, ve znní zákona . 137/1996 Sb.,
zákona . 132/1997 Sb., zákona . 242/1997 Sb., zákona . 91/1998 Sb., zákona
. 158/1998 Sb., zákona . 360/1999 Sb., zákona . 118/2000 Sb., zákona . 132/2000 Sb.,
zákona . 155/2000 Sb., zákona . 492/2000 Sb., zákona . 271/2001 Sb., zákona
. 151/2002 Sb., zákona . 309/2002 Sb., zákona . 320/2002 Sb., zákona . 125/2003 Sb.,
zákona . 362/2003 Sb., zákona . 424/2003 Sb., zákona . 438/2003 Sb., zákona
. 453/2003 Sb., zákona . 53/2004 Sb., zákona . 237/2004 Sb., zákona . 315/2004 Sb.,
zákona . 436/2004 Sb., zákona . 562/2004 Sb., zákona . 124/2005 Sb., zákona
. 168/2005 Sb., zákona . 204/2005 Sb., zákona . 218/2005 Sb., zákona . 377/2005 Sb.,
zákona . 381/2005 Sb., zákona . 552/2005 Sb., zákona . 109/2006 Sb., zákona
. 112/2006 Sb., zákona . 113/2006 Sb., zákona . 115/2006 Sb., zákona . 134/2006 Sb.,
zákona . 189/2006 Sb., zákona . 214/2006 Sb., zákona . 267/2006 Sb., zákona
. 585/2006 Sb., zákona . 213/2007 Sb., zákona . 261/2007 Sb., zákona . 269/2007 Sb.,
zákona . 379/2007 Sb., zákona . 129/2008 Sb., zákona . 239/2008 Sb., zákona
. 305/2008 Sb., zákona . 306/2008 Sb., zákona . 382/2008 Sb., zákona . 414/2008 Sb.,
zákona . 227/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 326/2009 Sb., zákona
. 362/2009 Sb., zákona . 346/2010 Sb., zákona . 347/2010 Sb., zákona . 427/2010 Sb.,
zákona . 73/2011 Sb., zákona . 364/2011 Sb., zákona . 366/2011 Sb., zákona
. 375/2011 Sb., zákona . 428/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se
mní takto:
1.

V § 2 písm. a) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se oznauje jako bod 2.

2.

V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „a píspvek na bydlení“ zrušují.

3.

V § 5 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se oznaují jako písmena g) a h).

4.

V § 5 odst. 1 písm. h) se slova „až h)“ nahrazují slovy „a g)“.

5.

V § 5 odst. 2 se slova „a g)” zrušují.

6.

V § 5 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. c) se slovo „i)“ nahrazuje slovem „h)“.
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V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „a píspvek na bydlení“ a ást vty za stedníkem vetn
stedníku zrušují.

8.

V § 6 písmeno b) zní:

„b) jde-li o porodné, kalendání tvrtletí pedcházející kalendánímu tvrtletí, ve kterém se
dít (dti) narodilo.“.
9.

V § 7 odst. 1 vt druhé se ást vty za stedníkem vetn stedníku zrušuje.

10.

V § 7 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 12 se oznaují jako odstavce 5 až 11.

11.

V § 7 odst. 5 se slova „, nebo jde-li o píspvek na bydlení v pípadech, kdy nkterá ze
spolen posuzovaných osob nejmén po dobu 3 msíc prokazateln byt neužívá,
rozhodnout, že se k ní pi posouzení nároku na píspvek na bydlení a jeho výši
nepihlíží, i když je v byt hlášena k trvalému pobytu“ zrušují.

12.

V § 7 odst. 7 se slova „, 3 a 5“ nahrazují slovy „a 3“.

13.

V § 7 odst. 10 a v § 45 odst. 3 se íslo „10“ nahrazuje íslem „9“.

14.

V ásti tetí se hlava III vetn nadpisu a poznámek pod arou . 47a, 47b a 59 zrušuje.

15.

V § 30b odst. 1 písm. c) a v § 40b odst. 2 se slova „10 a 11“ nahrazují slovy „9 a 10“.

16.

V § 31 odst. 1 vt první se slova „6 až 11“ nahrazují slovy „5 až 10“.

17.

V § 37 odst. 4 se íslo „10“ nahrazuje íslem „9“ a íslo „11“ se nahrazuje íslem „10“.

18.

V § 51 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se oznaují jako odstavce 2 až 4.

19.

V § 51 odst. 3, § 54 odst. 2 a v § 58 odst. 2 se slova „bodech 1 a 2“ nahrazují slovy
„bod 1“.
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V § 54 odst. 3 úvodní ásti ustanovení a v § 57 odst. 2 se slova „a) bodu 3“ nahrazují
slovy „a) bodu 2“.

21.

V § 57 odst. 1 se slova „a) bodech 1 a 2“ nahrazují slovy „a) bod 1“.

22.

V § 59 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se oznaují jako odstavce 3 až 6.

23.

V § 59 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se oznaují jako odstavce 4 a 5.

24.

V § 59 se odstavec 5 zrušuje.

25.

V § 68 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se oznaují jako písmena e) až h).

26.

V § 68 odst. 2 písm. a) bod 1 a v § 68 odst. 3 písm. a) bod 1 se slovo „h)“ nahrazuje
slovem „g)“.

27.

V § 68 odst. 5 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „d)“.

28.

V § 69 odst. 1 písm. b) a c) se slova „a 2“ zrušují.

29.

V § 69 odst. 1 písm. e) se íslo „6“ nahrazuje íslem „5“.

30.

V § 70 odst. 1 se slova „a odst. 2 vty tvrté“ zrušují.
l. XV
Pechodná ustanovení

1. Nárok na píspvek na bydlení podle zákona . 117/1995 Sb., ve znní úinném pede
dnem nabytí úinnosti této ásti, náleží naposledy za msíc bezen 2013; o této skutenosti
zašle orgán státní sociální podpory píjemci píspvku na bydlení písemné sdlení, v nmž ho
souasn informuje o nové právní úprav píspvku na náklady na bydlení. Toto sdlení se
nedoruuje do vlastních rukou.
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dnem nabytí úinnosti této ásti, lze podat nejpozdji do 31. bezna 2013, jinak nárok na tuto
dávku tímto dnem zaniká.
3. ízení o píspvku na bydlení zahájená a pravomocn neskonená ped 1. dubnem
2013 se dokoní podle právních pedpis úinných pede dnem nabytí úinnosti této ásti.
4. V ízeních o odvolání ve vcech píspvku na bydlení za dobu ped 1. dubnem 2013 se
postupuje podle právních pedpis úinných pede dnem nabytí úinnosti této ásti.
5. V ízeních o peplatcích a nedoplatcích ohledn píspvku na bydlení za dobu
ped 1. dubnem 2013 se postupuje podle právních pedpis úinných pede dnem nabytí
úinnosti této ásti.
6. Ustanovení § 53 zákona . 117/1995 Sb., o dávkách neprávem piznaných,
vyplacených, nebo odepených, nelze po 30. ervnu 2013 pro píspvek na bydlení použít.
ÁST DESÁTÁ
Zmna trestního ádu
l. XVI
Zákon . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve znní zákona
. 57/1965 Sb., zákona . 58/1969 Sb., zákona . 149/1969 Sb., zákona . 48/1973 Sb., zákona
. 29/1978 Sb., zákona . 43/1980 Sb., zákona . 159/1989 Sb., zákona . 178/1990 Sb.,
zákona . 303/1990 Sb., zákona . 558/1991 Sb., zákona . 25/1993 Sb., zákona
. 115/1993 Sb., zákona . 292/1993 Sb., zákona . 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod . 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod . 8/1995 Sb.,
zákona . 152/1995 Sb., zákona . 150/1997 Sb., zákona . 209/1997 Sb., zákona
. 148/1998 Sb., zákona . 166/1998 Sb., zákona . 191/1999 Sb., zákona . 29/2000 Sb.,
zákona . 30/2000 Sb., zákona . 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
. 77/2001 Sb., zákona . 144/2001 Sb., zákona . 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod . 424/2001 Sb., zákona . 200/2002 Sb., zákona . 226/2002 Sb., zákona
. 320/2002 Sb., zákona . 218/2003 Sb., zákona . 279/2003 Sb., zákona . 237/2004 Sb.,
zákona . 257/2004 Sb., zákona . 283/2004 Sb., zákona . 539/2004 Sb., zákona
. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod . 45/2005 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod . 239/2005 Sb., zákona . 394/2005 Sb., zákona . 413/2005 Sb.,
zákona . 79/2006 Sb., zákona . 112/2006 Sb., zákona . 113/2006 Sb., zákona
. 115/2006 Sb., zákona . 165/2006 Sb., zákona . 253/2006 Sb., zákona . 321/2006 Sb.,
zákona . 170/2007 Sb., zákona . 179/2007 Sb., zákona . 345/2007 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod . 90/2008 Sb., zákona . 121/2008 Sb., zákona . 129/2008 Sb.,
zákona . 135/2008 Sb., zákona . 177/2008 Sb., zákona . 274/2008 Sb., zákona
. 301/2008 Sb., zákona . 384/2008 Sb., zákona . 457/2008 Sb., zákona . 480/2008 Sb.,
zákona . 7/2009 Sb., zákona . 41/2009 Sb., zákona . 52/2009 Sb., zákona . 218/2009 Sb.,
zákona . 272/2009 Sb., zákona . 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
. 163/2010 Sb., zákona . 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
. 219/2010 Sb., zákona . 150/2011 Sb., zákona . 181/2011 Sb., zákona . 207/2011 Sb.,
zákona . 330/2011 Sb., zákona . 341/2011 Sb., zákona . 348/2011 Sb., zákona
. 357/2011 Sb., zákona . 459/2011 Sb. nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod . 43/2012
Sb., zákona . 193/2012 Sb., zákona . 273/2012 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
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V § 47 odst. 5 úvodní ásti ustanovení se slova „sociální pée“ nahrazují slovy „pro
osoby se zdravotním postižením, píspvek na péi,“ a slova „a z dávek státní sociální
podpory píspvek na bydlení“ se zrušují.

2.

V § 47 odst. 5 závrené ásti ustanovení se slovo „odvodnných“ nahrazuje slovem
„pimených“.
ÁST JEDENÁCTÁ
Zmna obanského soudního ádu
l. XVII

V § 317 odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znní zákona
. 519/1991 Sb., zákona . 118/1995 Sb., zákona . 30/2000 Sb., zákona . 377/2005 Sb.,
zákona . 112/2006 Sb. a zákona . 409/2010 Sb., se slova „sociální pée“ nahrazují slovy
„pro osoby se zdravotním postižením, píspvek na péi,“ a slova „, z dávek státní sociální
podpory píspvek na bydlení“ se zrušují.
ÁST DVANÁCTÁ
Zmna zákona o pobytu cizinc na území eské republiky
l. XVIII
Zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc na území eské republiky a o zmn nkterých
zákon, ve znní zákona . 140/2001 Sb., zákona . 151/2002 Sb., zákona . 217/2002 Sb.,
zákona . 222/2003 Sb., zákona . 436/2004 Sb., zákona . 501/2004 Sb., zákona
. 539/2004 Sb., zákona . 559/2004 Sb., zákona . 428/2005 Sb., zákona . 444/2005 Sb.,
zákona . 112/2006 Sb., zákona . 136/2006 Sb., zákona . 161/2006 Sb., zákona
. 165/2006 Sb., zákona . 230/2006 Sb., zákona . 170/2007 Sb., zákona . 379/2007 Sb.,
zákona . 124/2008 Sb., zákona . 129/2008 Sb., zákona . 140/2008 Sb., zákona
. 274/2008 Sb., zákona . 306/2008 Sb., zákona . 382/2008 Sb., zákona . 41/2009 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod . 47/2009 Sb., zákona . 197/2009 Sb., zákona
. 227/2009 Sb., zákona . 278/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 424/2010 Sb.,
zákona . 427/2010 Sb., zákona . 73/2011 Sb., zákona . 303/2011 Sb., zákona
. 329/2011 Sb., zákona . 341/2011 Sb., zákona . 375/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb.
a zákona . 222/2012 Sb., se mní takto:
1.

V § 42b odst. 1 písm. d) bod 2, § 42c odst. 3 písm. c), § 42c odst. 6, § 46 odst. 7
písm. b) a v § 71 odst. 1 se slovo „normativních“ nahrazuje slovy „limitní výše
pimených“ a slova „bydlení zvláštním právním pedpisem9e)“ se nahrazují slovy
„náklady na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi9e)“.

Poznámka pod arou . 9e zní:
§ 34 odst. 5 zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znní pozdjších
„9e)
pedpis.“.
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V § 46f odst. 2 písm. d) se slovo „doplatek“ nahrazuje slovy „píspvek na náklady“.

3.

V § 106 odst. 3 se slova „Obecní úady obcí s rozšíenou psobností a povené obecní
úady“ nahrazují slovy „Úad práce eské republiky – krajské poboky a poboka
pro hlavní msto Prahu“ a slovo „doplatek“ se nahrazuje slovy „píspvek na náklady“.
ÁST T INÁCTÁ
Zmna zákona o výkonu zajištní majetku a vcí v trestním ízení
l. XIX

Zákon . 279/2003 Sb., o výkonu zajištní majetku a vcí v trestním ízení a o zmn
nkterých zákon, ve znní zákona . 112/2006 Sb., zákona . 113/2006 Sb., zákona
. 253/2006 Sb., zákona . 218/2009 Sb., zákona . 420/2011 Sb., zákona . 18/2012 Sb. a
zákona . 193/2012 Sb., se mní takto:
1.

V § 3 odst. 2 úvodní ásti ustanovení se slova „sociální pée“ nahrazují slovy „pro
osoby se zdravotním postižením, píspvek na péi,“ a slova „a z dávek státní sociální
podpory píspvek na bydlení“ se zrušují.

2.

V § 3 odst. 2 závrené ásti ustanovení se slovo „odvodnných“ nahrazuje slovem
„pimených“.
ÁST TRNÁCTÁ
Zmna zákona o sociálních službách
l. XX

V § 74 odst. 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znní zákona
. 261/2007 Sb., zákona . 206/2009 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se slovo „normativních“
nahrazuje slovy „limitní výše pimených“ a slova „zvláštního právního pedpisu28b)“ se
nahrazují slovy „zákona o pomoci v hmotné nouzi28b)“.
Poznámka pod arou . 28b zní:
„28b) § 34 odst. 5 zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znní pozdjších
pedpis.“.
ÁST PATNÁCTÁ
Zmna zákona o životním a existenním minimu
l. XXI
Zákon . 110/2006 Sb., o životním a existenním minimu, ve znní zákona
. 218/2007 Sb., zákona . 261/2007 Sb., zákona . 129/2008 Sb., zákona . 239/2008 Sb.,
zákona . 306/2008 Sb., zákona . 85/2010 Sb., zákona . 73/2011 Sb., zákona

- 21 . 329/2011 Sb., zákona . 366/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se
mní takto:
1.

V § 7 odst. 2 písm. e) se slova „píspvku na bydlení a“ zrušují.

2.

V § 7 odst. 2 písm. h) bod 7 se slovo „doplatku“ nahrazuje slovy „píspvku na
náklady“.
ÁST ŠESTNÁCTÁ
Zmna zákona o zdravotních službách
l. XXII

V § 44 odst. 2 zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), se slovo „normativních“ nahrazuje slovy „limitní
výše pimených“ a slovo „bydlení23)“ se nahrazuje slovy „bydlení podle zákona o pomoci
v hmotné nouzi23)“.
Poznámka pod arou . 23 zní:
„23)
§ 34 odst. 5 zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znní pozdjších
pedpis.“.
ÁST SEDMNÁCTÁ
Zmna zákona o spotebních daních
l. XXIII
Zákon . 353/2003 Sb., o spotebních daních, ve znní zákona . 479/2003 Sb., zákona
. 237/2004 Sb., zákona . 313/2004 Sb., zákona . 558/2004 Sb., zákona . 693/2004 Sb.,
zákona . 179/2005 Sb., zákona . 217/2005 Sb., zákona . 377/2005 Sb., zákona
. 379/2005 Sb., zákona . 545/2005 Sb., zákona . 310/2006 Sb., zákona . 575/2006 Sb.,
zákona . 261/2007 Sb., zákona . 270/2007 Sb., zákona . 296/2007, zákona . 37/2008 Sb.,
zákona . 124/2008 Sb., zákona . 245/2008 Sb., zákona . 309/2008 Sb., zákona
. 87/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 292/2009 Sb., zákona . 362/2009 Sb.,
zákona . 59/2010 Sb., zákona . 95/2011 Sb., zákona . 221/2011 Sb., zákona
. 420/2011 Sb., zákona . 457/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb., zákona . 18/2012 Sb. a
zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
1.

V § 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15 a v § 15a odst. 10 se slova „až 57“
nahrazují slovy „a 56a“.

2.

§ 57 se vetn nadpisu a poznámek pod arou . 40a a 43a zrušuje.
CELEX: 32003L0096
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V § 139 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se oznauje jako odstavec 2.
l. XXIV
Pechodné ustanovení

Osoba, která nakoupila nebo sama vyrobila, a která pede dnem nabytí úinnosti této ásti
prokazateln použila minerální oleje pro zemdlskou prvovýrobu podle § 57 zákona
. 353/2003 Sb., ve znní úinném pede dnem nabytí úinnosti této ásti, mže uplatnit nárok
na vrácení dan z tchto minerálních olej podle § 57 zákona . 353/2003 Sb., ve znní
úinném pede dnem nabytí úinnosti této ásti, nejdéle do 25. ervence 2014.
l. XXV
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1.

2.

3.

Vyhláška . 48/2008 Sb., o zpsobu výpotu nároku na vrácení spotební dan
zaplacené v cenách nkterých minerálních olej spotebovaných v zemdlské
prvovýrob.
Vyhláška . 395/2008 Sb., kterou se mní vyhláška . 48/2008 Sb., o zpsobu
výpotu nároku na vrácení spotební dan zaplacené v cenách nkterých minerálních
olej spotebovaných v zemdlské prvovýrob.
Vyhláška . 14/2010 Sb., kterou se mní vyhláška . 48/2008 Sb., o zpsobu výpotu
nároku na vrácení spotební dan zaplacené v cenách nkterých minerálních olej
spotebovaných v zemdlské prvovýrob, ve znní vyhlášky . 395/2008 Sb.
ÁST OSMNÁCTÁ
Zmna zákona o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí
l. XXVI

V § 14 zákona . 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu
nemovitostí, ve znní zákona . 458/2011 Sb., se íslo „3“ nahrazuje íslem „4“.
ÁST DEVATENÁCTÁ
Zmna zákona o pojistném na veejné zdravotní pojištní
l. XXVII
Zákon . 592/1992 Sb., o pojistném na veejné zdravotní pojištní, ve znní zákona
. 10/1993 Sb., zákona . 15/1993 Sb., zákona . 161/1993 Sb., zákona . 324/1993 Sb.,
zákona . 42/1994 Sb., zákona . 241/1994 Sb., zákona . 59/1995 Sb., zákona
. 149/1996 Sb., zákona . 48/1997 Sb., zákona . 127/1998 Sb., zákona . 29/2000 Sb.,
zákona . 118/2000 Sb., zákona . 258/2000 Sb., zákona . 492/2000 Sb., zákona
. 138/2001 Sb., zákona . 49/2002 Sb., zákona . 176/2002 Sb., zákona . 309/2002 Sb.,
zákona . 424/2003 Sb., zákona . 437/2003 Sb., zákona . 455/2003 Sb., zákona
. 53/2004 Sb., zákona . 438/2004 Sb., zákona . 123/2005 Sb., zákona . 381/2005 Sb.,
zákona . 413/2005 Sb., zákona . 545/2005 Sb., zákona . 62/2006 Sb., zákona
. 117/2006 Sb., zákona . 189/2006 Sb., zákona . 214/2006 Sb., zákona . 264/2006 Sb.,
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. 227/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 285/2009 Sb., zákona . 362/2009 Sb.,
zákona . 73/2011 Sb., zákona . 138/2011 Sb., zákona . 298/2011 Sb., zákona
. 329/2011 Sb., zákona . 369/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se
mní takto:
1.

V § 3a odst. 2 se slova „vymovacího základu“ nahrazují slovy „základu pojistného“.

2.

V § 3d odst. 1 se slova „15 až 18“ nahrazují slovy „13 a 14“ a slovo „rozhodná“ se
nahrazuje slovem „pojistná“.

3.

V § 3d odst. 2 se slova „vymovacího základu“ nahrazují slovy „základu pojistného“
a slovo „rozhodná“ se nahrazuje slovem „pojistná“.

4.

V § 3d odst. 3 se slovo „rozhodná“ nahrazuje slovem „pojistná“.

5.

V § 8 odst. 3 a 5 se slova „o píjmech a výdajích podle § 24 odst. 2“ nahrazují slovy
„podle § 2b odst. 6“.

6.

V § 8 odst. 4 se slova „§ 24 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 2b odst. 6“.

7.

V § 8 odst. 6 se slova „rozhodné období“ nahrazují slovy „pojistné období“.
ÁST DVACÁTÁ
Zmna zákona o daních z píjm
l. XXVIII

Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní zákona . 35/1993 Sb., zákona
. 96/1993 Sb., zákona . 157/1993 Sb., zákona . 196/1993 Sb., zákona . 323/1993 Sb.,
zákona . 42/1994 Sb., zákona . 85/1994 Sb., zákona . 114/1994 Sb., zákona
. 259/1994 Sb., zákona . 32/1995 Sb., zákona . 87/1995 Sb., zákona . 118/1995 Sb.,
zákona . 149/1995 Sb., zákona . 248/1995 Sb., zákona . 316/1996 Sb., zákona
. 18/1997 Sb., zákona . 151/1997 Sb., zákona . 209/1997 Sb., zákona . 210/1997 Sb.,
zákona . 227/1997 Sb., zákona . 111/1998 Sb., zákona . 149/1998 Sb., zákona
. 168/1998 Sb., zákona . 333/1998 Sb., zákona . 63/1999 Sb., zákona . 129/1999 Sb.,
zákona . 144/1999 Sb., zákona . 170/1999 Sb., zákona . 225/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod . 3/2000 Sb., zákona . 17/2000 Sb., zákona . 27/2000 Sb., zákona
. 72/2000 Sb., zákona . 100/2000 Sb., zákona . 103/2000 Sb., zákona . 121/2000 Sb.,
zákona . 132/2000 Sb., zákona . 241/2000 Sb., zákona . 340/2000 Sb., zákona
. 492/2000 Sb., zákona . 117/2001 Sb., zákona . 120/2001 Sb., zákona . 239/2001 Sb.,
zákona . 453/2001 Sb., zákona . 483/2001 Sb., zákona . 50/2002 Sb., zákona
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zákona . 308/2002 Sb., zákona . 575/2002 Sb., zákona . 162/2003 Sb., zákona
. 362/2003 Sb., zákona . 438/2003 Sb., zákona . 19/2004 Sb., zákona . 47/2004 Sb.,
zákona . 49/2004 Sb., zákona . 257/2004 Sb., zákona . 280/2004 Sb., zákona
. 359/2004 Sb., zákona . 360/2004 Sb., zákona . 436/2004 Sb., zákona . 562/2004 Sb.,
zákona . 628/2004 Sb., zákona . 669/2004 Sb., zákona . 676/2004 Sb., zákona
. 179/2005 Sb., zákona . 217/2005 Sb., zákona . 342/2005 Sb., zákona . 357/2005 Sb.,
zákona . 441/2005 Sb., zákona . 530/2005 Sb., zákona . 545/2005 Sb., zákona
. 552/2005 Sb., zákona . 56/2006 Sb., zákona . 57/2006 Sb., zákona . 109/2006 Sb.,
zákona . 112/2006 Sb., zákona . 179/2006 Sb., zákona . 189/2006 Sb., zákona
. 203/2006 Sb., zákona . 223/2006 Sb., zákona . 245/2006 Sb., zákona . 264/2006 Sb.,
zákona . 267/2006 Sb., zákona . 29/2007 Sb., zákona . 67/2007 Sb., zákona
. 159/2007 Sb., zákona . 261/2007 Sb., zákona . 296/2007 Sb., zákona . 362/2007 Sb.,
zákona . 126/2008 Sb., zákona . 306/2008 Sb., zákona . 482/2008 Sb., zákona
. 2/2009 Sb., zákona . 87/2009 Sb., zákona . 216/2009 Sb., zákona . 221/2009 Sb., zákona
. 227/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 289/2009 Sb., zákona . 303/2009 Sb.,
zákona . 304/2009 Sb., zákona . 326/2009 Sb., zákona . 362/2009 Sb., zákona
. 199/2010 Sb., zákona . 346/2010 Sb., zákona . 348/2010 Sb., zákona . 73/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod . 119/2011 Sb., zákona . 188/2011 Sb., zákona
. 329/2011 Sb., zákona . 353/2011 Sb., zákona . 355/2011 Sb., zákona . 370/2011 Sb.,
zákona . 375/2011 Sb., zákona . 420/2011 Sb., zákona . 428/2011 Sb., zákona
. 458/2011 Sb., zákona . 466/2011 Sb., zákona . 470/2011 Sb., zákona . 192/2012 Sb. a
zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
1.

§ 16a se vetn nadpisu zrušuje.

2.

V § 35ba odst. 1 písm. a) se ást vty za stedníkem vetn stedníku zrušuje.

3.

V § 38g se odstavec 4 zrušuje.

4.

§ 38ha se vetn nadpisu zrušuje.

5.

V § 38k odst. 4 se na konci písmene d) árka nahrazuje tekou a písmeno e) se zrušuje.
l. XXIX
Pechodná ustanovení

1. Pro daové povinnosti u daní z píjm za zdaovací období pede dnem nabytí
úinnosti této ásti, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon
. 586/1992 Sb., ve znní úinném pede dnem nabytí úinnosti této ásti.
2. Ustanovení § 38ha zákona . 586/1992 Sb., ve znní úinném pede dnem nabytí
úinnosti této ásti, se použije naposledy pi zútování mezd za poslední kalendání msíc
pede dnem nabytí úinnosti této ásti.
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Zmna zákona o dani z pidané hodnoty
l. XXX
Zákon . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní zákona . 635/2004 Sb.,
zákona . 669/2004 Sb., zákona . 124/2005 Sb., zákona . 215/2005 Sb., zákona
. 217/2005 Sb., zákona . 377/2005 Sb., zákona . 441/2005 Sb., zákona . 545/2005 Sb.,
zákona . 109/2006 Sb., zákona . 230/2006 Sb., zákona . 319/2006 Sb., zákona
. 172/2007 Sb., zákona . 261/2007 Sb., zákona . 270/2007 Sb., zákona . 296/2007 Sb.,
zákona . 124/2008 Sb., zákona . 126/2008 Sb., zákona . 302/2008 Sb., zákona
. 87/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb., zákona . 362/2009 Sb., zákona . 489/2009 Sb.,
zákona . 120/2010 Sb., zákona . 199/2010 Sb., zákona . 47/2011 Sb., zákona
. 370/2011 Sb., zákona . 375/2011 Sb., zákona . 457/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb.,
zákona . 18/2012 Sb., zákona . 167/2012 Sb. a zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
1.

V § 37 odst. 2 se slova „21 v pípad základní sazby dan nebo íslo 15 v pípad
snížené sazby dan“ nahrazují íslem „17,5“.

2.

V § 89 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 15 se oznaují jako odstavce 6 až 14.
3.

V § 89 odst. 14 se íslo „7“ nahrazuje íslem „6“.
ÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Zmna zákona o rozpotovém urení daní
l. XXXI

Zákon . 243/2000 Sb., o rozpotovém urení výnosu nkterých daní územním
samosprávným celkm a nkterým státním fondm (zákon o rozpotovém urení daní),
ve znní zákona . 492/2000 Sb., zákona . 483/2001 Sb., zákona . 387/2004 Sb., zákona
. 1/2005 Sb., zákona . 377/2007 Sb., zákona . 370/2011 Sb., zákona . 458/2011 Sb. a
zákona . …/2012 Sb., se mní takto:
1.

V § 3 odst. 1 písm. b) se íslo „7,86“ nahrazuje íslem „8,28“.

2.

V § 3 odst. 1 písm. c) se íslo „8,65“ nahrazuje íslem „8,92“.
l. XXXII
Pechodné ustanovení

Pi stanovení podíl kraj na daových píjmech, na které vznikl krajm nárok pede
dnem nabytí úinnosti této ásti a které nebyly pevedeny do rozpot kraj pede dnem
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pede dnem nabytí úinnosti této ásti.
ÁST DVACÁTÁ T ETÍ
Ú INNOST
l. XXXIII
Tento zákon nabývá úinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou
a) ástí osmé až šestnácté, které nabývají úinnosti dnem 1. bezna 2013,
b) ásti sedmnácté, která nabývá úinnosti dnem 1. ledna 2014,
c) ástí osmnácté a devatenácté, které nabývají úinnosti dnem nabytí úinnosti zákona
. 458/2011 Sb., o zmn zákon související se zízením jednoho inkasního místa
a dalších zmnách daových a pojistných zákon,
d) ástí dvacáté až dvacáté druhé, které nabývají úinnosti dnem 1. ledna 2016.
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Dvodová zpráva
I. Obecná ást
1.

Zhodnocení platného právního stavu

a) Da z píjm fyzických osob
Da z píjm fyzických osob je upravena zákonem . 586/1992 Sb., o daních z píjm,
ve znní pozdjších pedpis.
Od roku 2008 je úinná jedna sazba 15 % a stropy sociálního a zdravotního pojištní.
Kombinace tchto úprav zpsobuje, že celkové psobení dan z píjm fyzických osob a obou
pojistných je degresivní, tj. mezní sazba tchto penžitých plnní nad stropy pojistných klesá.
Od roku 2008 je umožnno starobním dchodcm uplatovat základní slevu na dani. Do roku
2007 to nebylo možné, protože se vycházelo z toho, že smyslem základní slevy na dani
(resp. ped tím základní nezdanitelné ásti základu dan) spoívá v tom, že zabezpeuje
nezdanní uritého existenního minima, což bylo u dchodc dosaženo tím, že jim nebyl
zdaován dchod.
Do roku 2005 existovaly výdajové paušály pro píjmy ze samostatné výdlené innosti
ve výši 25 % pro vtšinu živnostník a 50 % pro zemdlce. Od roku 2010 platí výdajové
paušály ve výši 80 % pro zemdlce a emeslné živnosti, 60 % pro ostatní živnosti a 40 % pro
píjmy z jiného podnikání a z nezávislého podnikání a z pevodu a využití práv.
V souasné dob platí srážková da na píjmy nerezident ve výši 15 %. V minulosti platila
sazba ve výši 25 %.
b) Da z pidané hodnoty
Da z pidané hodnoty je upravena zákonem . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty,
ve znní pozdjších pedpis. Od roku 2012 je úinná základní sazba dan z pidané hodnoty
ve výši 20 % a snížená sazba dan z pidané hodnoty ve výši 14 %. Od roku 2013 pak má
platit jedna sazba dan z pidané hodnoty ve výši 17,5 %.
c) Spotební dan
Spotební dan jsou upraveny zákonem . 353/2003 Sb., o spotebních daních, ve znní
pozdjších pedpis. Podle § 57 mají osoby provozující zemdlskou prvovýrobu nárok
na vrácení 60 % spotební dan z motorové nafty a 85 % spotební dan z tzv. smsné nafty,
které byly prokazateln spotebovány pro zemdlskou prvovýrobu.
d) Da z pevodu nemovitostí
Da z pevodu nemovitostí je upravena zákonem . 357/1992 Sb., o dani ddické, dani
darovací a dani z pevodu nemovitostí, ve znní pozdjších pedpis. Pedmtem dan
z pevodu nemovitostí je zejména úplatný pevod nebo pechod vlastnictví k nemovitostem.
Sazba dan z pevodu nemovitostí iní 3 % ze základu dan.
e) Pojistné na veejné zdravotní pojištní
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zdravotní pojištní, ve znní pozdjších pedpis.
V souasné dob se pro pojistné na veejné zdravotní pojištní uplatní maximální vymovací
základy. V pípad zamstnanc je toto maximum rovno sedmdesátidvounásobku prmrné
mzdy, piemž prmrnou mzdou se rozumí ástka, která se vypote jako souin všeobecného
vymovacího základu pro úely dchodového pojištní za kalendání rok, který o dva roky
pedchází kalendánímu roku, pro který se prmrná mzda zjišuje, a pepoítacího
koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vymovacího základu.
U osob samostatn výdlen inných je maximální vymovací základ v souasné dob
stejný jako u zamstnanc.
f) Rozpotové urení daní
Rozpotové urení daní je upraveno zákonem . 243/2000 Sb., o rozpotovém urení výnos
nkterých daní územním samosprávným celkm a nkterým státním fondm (zákon
o rozpotovém urení daní), ve znní pozdjších pedpis.
Stávající koeficienty sdílení výnos relevantních daní jsou stanoveny takto:
 da z pidané hodnoty, podíl obcí: 19,93 % z celostátního hrubého výnosu,
 da z pidané hodnoty, podíl kraj: 8,29 % z celostátního hrubého výnosu,
 da z píjm fyzických osob ze závislé innosti, podíl obcí: 21,4 % z celostátního
hrubého výnosu,
 da z píjm fyzických osob ze závislé innosti, podíl kraj: 8,92 % z celostátního
hrubého výnosu.
g) Sociální dávky poskytované v oblasti bydlení
Sociální dávky poskytované nízkopíjmovým skupinám osob pi úhrad náklad spojených
s bydlením jsou upraveny zákonem . 117/1995 Sb., o státní sociální podpoe (píspvek na
bydlení), a zákonem . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení).
Na píspvek na bydlení má v souasné dob nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je
v byt pihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení pesahují ástku souinu
rozhodného píjmu v rodin a koeficientu 0,30 (na území hlavního msta Prahy koeficientu
0,35) a zárove souin rozhodného píjmu v rodin a koeficientu 0,30 (na území hlavního
msta Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než ástka normativních náklad na bydlení daná
zákonem. Dávka podléhá testování píjm rodiny a náklad na bydlení. Nárok a výše se
posuzuje za kalendání tvrtletí.
Pro stanovení nároku a výše dávky obsahuje zákon taxativn vymezené pevné ástky náklad
srovnatelných s nájemným, ástky, které se zapoítávají jako náklady za pevná paliva a ástky
normativních náklad na bydlení, které jsou zárove stanoveny i jako horní hranice náklad
na bydlení, na které stát obanm v rámci píspvku pispívá. ástky normativních náklad
na bydlení jsou vyhlašovány naízením vlády a jsou platné vždy pro aktuální kalendání rok.
Doplatek na bydlení eší nedostatek píjm k uhrazení náklad na bydlení v pípadech, kde
nestaí vlastní píjmy osoby i rodiny, a to vetn píspvku na bydlení ze systému státní
sociální podpory, nebo situace, kdy na píspvek na bydlení nemá rodina nárok (zejména
v pípadech podnájm, ubytoven, azylových zaízení a nkterých pobytových sociálních
služeb). Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odvodnných náklad
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osob i rodin ástka živobytí.
Pevodem agendy dávek pomoci v hmotné nouzi na Úad práce R od poátku roku 2012
došlo k tomu, že tentýž státní orgán spravuje dávky státní sociální podpory i dávky pomoci
v hmotné nouzi. To znamená, že administrativn eší a vyplácí i ob dávky poskytované
v oblasti bydlení. Touto úpravou ztratilo opodstatnní posuzování nároku na finanní podporu
v oblasti bydlení ve dvou samostatných systémech a je racionální celou agendu podpory
bydlení sjednotit procesn a vcn pod jednu dávku, kterou administrativn zasteší Úad
práce R.

2.

Odvodnní hlavních princip navrhované právní úpravy

Usnesením vlády . 275 ze dne 11. dubna 2012 k píprav státního rozpotu na léta 2013
až 2015 a k návrhu stedndobých výdajových rámc na léta 2013 až 2015 bylo uloženo
ministru financí zpracovat novely píslušných zákon v daové oblasti. Dále bylo ministru
práce a sociálních vcí uloženo sjednotit procesn a vcn dávky poskytované v oblasti
bydlení pod jednu dávku. Hlavním dvodem všech níže uvedených opatení je zvýšení píjm
zejména státního rozpotu a zefektivnní výdaj veejných rozpot.
a) Solidární zvýšení dan z píjm fyzických osob
Pro zdaovací období let 2013 až 2015 bude zavedeno solidární zvýšení dan z píjm
fyzických osob (dále též „DPFO“) ve výši 7 % z nadlimitního píjmu. V daném pípad
se nejedná o zavedení dalšího daového pásma pro da z píjm fyzických osob.
Da se bude zvyšovat, pokud v píslušném zdaovacím období souet píjm zahrnovaných
do dílího základu dan ze závislé innosti a funkních požitk - tj. píjem hrubý, nikoli
„superhrubá mzda“ a dílího základu dan z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti –
tj. istý píjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti, pesáhne v tomto
zdaovacím období 48násobek prmrné mzdy podle zákona . 589/1992 Sb.
b) Omezení výdajových paušál
Stávající výše výdajových paušál bude zachována. U inností spadajících do paušál ve výši
40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpotu prostednictvím paušálu omezena 800 tis. K,
resp. 600 tis. K (tedy maximálním možným odpotem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního
píjmu stanoveného ve výši 2 mil. K).
Osoby využívající výdajové paušály dále nebudou moci uplatovat daové zvýhodnní
na vyživované dít a na manžela i manželku bez vlastních píjm, pokud budou mít píjmy
pouze z podnikatelské a jiné výdlené innosti.
V pípad soubhu píjm z více druh inností bude nárok na daové úlevy zachován, pokud
souet základ dan s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu dan.
c) Zrušení základní slevy na dani z píjm fyzických osob pro starobní dchodce
Pro roky 2013 až 2015 nastane návrat ke stavu platnému do roku 2007, tj. že starobní
dchodci nebudou mít nárok na základní slevu na dani.
d) Zvýšení srážkové dan z píjm nerezident
Sazba srážkové dan uplatované pro nerezidenty bude zvýšena na 35 % s úinností
od 1. ledna 2013. Tato úprava napomáhá ešit problematiku zdaování píjm plynoucích
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docházelo k uplatování 15 % sazby srážkové dan (s výjimkou dividend, které budou
od roku 2014 osvobozeny).
e) Zvýšení sazeb dan z pidané hodnoty o 1 procentní bod
Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby dan z pidané hodnoty (dále též „DPH“)
o 1 procentní bod, tj. budou zavedeny sazby 21 % a 15 %. Rozsah plnní spadajících
do jednotlivých sazeb se nebude mnit, s výjimkou pesunu nkterých zdravotnických
prostedk, jejichž zaazení do snížené sazby dan z pidané hodnoty je v rozporu
s legislativou Evropské unie, a dtských plen, jejichž zaazení do snížené sazby je pedmtem
sporu mezi eskou republikou a Evropskou unií.
V této souvislosti je nutné upozornit, že v souasné dob platná právní úprava, podle které by
mlo dojít s úinností od roku 2013 k sjednocení sazeb na 17,5 %, bude odložena až na rok
2016.
f) Zrušení nároku na vrácení spotební dan z minerálních olej použitých pro
zemdlskou prvovýrobu
Vracení spotební dan z minerálních olej použitých pro zemdlskou prvovýrobu bude
nejprve sníženo a od následujícího roku zrušeno, nebo se jedná o nesystémovou výjimku,
kdy je uritá skupina podnikatel upednostována ped ostatními. Toto opatení s sebou dále
nese snížení administrativní zátže správce dan i dotených podnikatel, omezení prostoru
pro potenciální daové úniky a pozitivní vliv na stav veejných rozpot.
g) Zvýšení sazby dan z pevodu nemovitostí o 1 procentní bod
Souasná sazba dan z pevodu nemovitostí ve výši 3 % bude zvýšena na 4 %.
h) Zrušení strop u pojistného na veejné zdravotní pojištní
Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vymovací základy, tedy tzv. stropy
pojistného na veejné zdravotní pojištní.
i) Zmna rozpotového urení daní
Rozpotové urení daní bude zmnno tak, že klesnou podíly místních rozpot na výnosech
dan z pidané hodnoty a dan z píjm fyzických osob tak, aby odhadované zvýšení píjm
veejných rozpot, které bude výsledkem opatení uvedených v bodech a), c) a e), mlo
za následek zvýšení píjm pouze státního rozpotu. Koeficienty sdílení výnos daní budou
pro roky 2013 až 2015 stanoveny takto:
 da z pidané hodnoty, podíl kraj: 7,86 % z celostátního hrubého výnosu,
 da z píjm fyzických osob ze závislé innosti, podíl kraj: 8,65 % z celostátního
hrubého výnosu.
Zmnu koeficient sdílení výnos daní obcí obsahuje návrh zákona, kterým se mní zákon
. 243/2000 Sb., o rozpotovém urení výnos nkterých daní územním samosprávným
celkm a nkterým státním fondm (zákon o rozpotovém urení daní), ve znní pozdjších
pedpis, a zákon . 370/2011 Sb., kterým se mní zákon . 235/2004 Sb., o dani z pidané
hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, a další související zákony, který byl schválen
Parlamentem (snmovní tisk . 694, senátní tisk . 399) a prezident jej podepsal dne
29. srpna 2012. Pro roky 2013 až 2015 tak budou stanoveny takto:
 da z pidané hodnoty, podíl obcí: 20,83 % z celostátního hrubého výnosu,
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hrubého výnosu.
j) Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení
Opustí se dosavadní praxe dvou dávek poskytovaných na stejný úel ze dvou systém
sociálních nepojistných dávek a zavede se nová dávka „píspvek na náklady na bydlení“.
Konstrukce nové dávky primárn vychází z píspvku na bydlení ze systému dávek státní
sociální podpory, do které se zakomponuje cílenost podpory na skuten potebné osoby a
rychlejší reakce na zmny sociální a bytové situace tchto osob z pvodního doplatku na
bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tmto výchozím podmínkám
bude nová dávka zalenna do systému dávek pomoci v hmotné nouzi.

3.

Vysvtlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Státní rozpoet eské republiky vykazuje strukturální schodek. Vzhledem k tomu,
že nekontrolovaný rst veejného dluhu, který by vedl k nárstu výdaj spojeným s jeho
obsluhou, by mohl uvrhnout eskou ekonomiku do vážné krize, je snižování schodku
prvoadým úkolem souasné vlády.
Zvyšování daových píjm, zejména státního rozpotu a snižování výdaj veejných
rozpot, obsažené v tomto právním pedpise, je píspvkem k tomuto úsilí.

4.

Soulad navrhované právní úpravy s ústavním poádkem

Základní meze pro uplatování právních pedpis stanoví Ústava eské republiky (dále jen
„Ústava“) a Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Navrhovaná právní úprava
je pln v souladu s ústavním poádkem eské republiky a garantuje dodržování základních
lidských práv a svobod.
Podle l. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem obanm a lze ji uplatovat jen v pípadech,
v mezích a zpsoby, které stanoví zákon. Dle l. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatovat
jen v pípadech a v mezích stanovených zákonem, a to zpsobem, který zákon stanoví.
Povinnosti mohou být také ukládány toliko na základ zákona a v jeho mezích a jen pi
zachování základních práv a svobod (l. 4 odst. 1 Listiny). K tomu se v daové oblasti uplatní
ješt ustanovení l. 11 odst. 5, které stanovuje, že dan a poplatky lze ukládat jen na základ
zákona. Krom toho je nutno dbát i mezí vyplývajících z ústavn zajištné nedotknutelnosti
vlastnictví.
Pro oblast zajištní zdravotní pée je zásadní l. 31 Listiny, který stanoví, že každý má právo
na ochranu zdraví. Obané mají dále právo, na základ veejného pojištní, na bezplatnou
zdravotní péi a na zdravotní pomcky za podmínek, které stanoví zákon.
Pezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatk nebo jiných obdobných zákonem
stanovených povinných dávek (v tom rámci i zákonem stanoveného povinného pojištní),
jakož i penžitých sankcí, se Ústavní soud vnoval již mnohokrát, nap. v nálezech
sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Pl. ÚS 12/03 i Pl. ÚS 7/03 (sv. 34, s. 184, . 512/2004 Sb.). Z této
judikatury vyplývá, že:
1. Z ústavního principu dlby moci (l. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního vymezení
zákonodárné moci (l. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce široký prostor
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Zákonodárce pitom nese za dsledky tohoto rozhodování politickou odpovdnost.
2. Ústavní pezkum daní, poplatk a penžitých sankcí zahrnuje posouzení z pohledu
dodržení kautel plynoucích z ústavního principu rovnosti, a to jak neakcesorické (l. 1
Listiny), tj. plynoucí z požadavku vylouení svévole pi odlišování subjekt a práv,
tak i akcesorické v rozsahu vymezeném v l. 3 odst. 1 Listiny. K principu rovnosti
Ústavní soud ve své konstantní judikatue uvádí, že se nejedná o kategorii absolutní,
nýbrž relativní (srov. Pl. ÚS 22/92).
3. Je-li pedmtem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k vylouení
majetkové diskriminace, pípadn toliko posouzení skutenosti, nepedstavuje-li da,
poplatek nebo jiná penžitá sankce pípadný zásah do práva vlastnického (l. 11
Listiny), je takový pezkum omezen na pípady, v nichž hranice veejnoprávního
povinného penžitého plnní jednotlivce státu, vi majetkovému substrátu
jednotlivce, nabývá škrtícího (rdousícího) psobení. Jinými slovy ke škrtícímu
(rdousícímu) psobení dochází, má-li posuzovaná da, poplatek nebo penžitá sankce
ve svých dsledcích konfiskaní dopady ve vztahu k majetkové podstat jednotlivce.
Navrhovaná právní úprava zmny sociálních dávek v oblasti bydlení je v souladu s ústavním
poádkem eské republiky a Listinou základních práv a svobod, která je souástí ústavního
poádku. Listina upravuje výslovn právo na ochranu obydlí (l. 12), jež není navrhovanou
právní úpravou dávkové pomoci dotena. Právo na bydlení je chránno zprostedkovan jako
jedna ze základních životních podmínek (l. 30 odst. 2 Listiny) a také není navrhovanou
právní úpravou doteno. Navrhovaná právní úprava zmny sociálních dávek v oblasti bydlení
je v souladu s ústavním poádkem eské republiky a Listinou základních práv a svobod.
Navrhovaná právní úprava je tak z výše uvedených hledisek pln v souladu s ústavním
poádkem eské republiky, a to i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této
problematice.

5.

Soulad navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je eská republika vázána

Mezinárodní smlouvy mají z hlediska hierarchie právních pedpis aplikaní pednost
ped zákony a právními pedpisy nižší právní síly. Vztah mezinárodních smluv vi
vnitrostátním právním pedpism je vymezen v lánku 10 Ústavy eské republiky, kde je
princip aplikaní pednosti mezinárodních smluv výslovn stanoven. Stanoví-li tedy
mezinárodní smlouva nco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. lánek 10
Ústavy tak zaruuje, že pi pípadném nesouladu vnitrostátního práva s mezinárodní
smlouvou musí být respektována práv mezinárodní smlouva.
V daové oblasti je vliv mezinárodních smluv nejpatrnjší u omezení suverenity pi ukládání
a vymáhání daových povinností, která je založena na bázi dvoustranných smluv. Ty jsou
uzavírány jednak v oblasti daní z píjm a z majetku, v menším rozsahu též v oblasti dan
ddické a darovací. V kontextu mezinárodního práva jsou pro oblast daní významná
pedevším doporuení OECD. eská republika má v souasné dob uzavených více než 70
bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanní v oblasti daní z píjm a z majetku. Pi jejich
uzavírání byla využita zejména modelová smlouva OECD (Model Tax Convention on Income
and Capital) urená pro smluvní vztahy mezi státy srovnatelné hospodáské úrovn a
modelová smlouva OSN (United Nations Model Double Taxation Convention between
Developed and Developing Countries) obsahující prvky zdrazující ochranu daových
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k aplikaní pednosti mezinárodních smluv je nutné vždy pednostn použít smlouvu
o zamezení dvojího zdanní ped vnitrostátní úpravou, a to v tch pípadech, na které se
tyto mezinárodní smlouvy vztahují. Navrhovaná právní úprava je s tímto principem pln
v souladu.
Vedle smluv o zamezení dvojího zdanní existují také další mezinárodní ujednání, která mají
vliv na daový režim nkterých píjm. Jde nap. o Vídeskou úmluvu o diplomatických
stycích (. 157/1964 Sb.) i o Vídeskou úmluvu o konzulárních stycích (. 32/1969 Sb.).
Na oblast nepímých daní se nevztahují zvláštní mezinárodní smlouvy, které jsou souástí
eského právního ádu.
Výslovná úprava zdravotního pojištní se v mezinárodních smlouvách nenachází.
Mezinárodní smlouvy se obecn týkají oblasti sociálního zabezpeení.
Pokud jde o aplikaci Úmluvy o ochran lidských práv a základních svobod (viz sdlení
. 209/1992 Sb.) v oblasti daní a jiných povinných penžitých plnní plynoucích do veejných
rozpot, lze poukázat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve vci Ferrazzini
proti Itálii. Podle tohoto rozhodnutí daové záležitosti dosud tvoí souást tvrdého jádra výsad
veejné moci, piemž veejný charakter vztahu mezi daovým poplatníkem a daovým
úadem nadále pevládá. Z rozhodnutí dále vyplývá, že l. 1 Protokolu . 1, týkající se
ochrany majetku, vyhrazuje státm právo pijímat 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 ochran lidských práv a základních svobod
v daové oblasti je velmi omezená, resp. prakticky vylouena.
Sociální dávky v oblasti bydlení nejsou pedmtem mezinárodních smluv, kterými je eská
republika vázána, navrhovaná právní úprava tedy s nimi nemže být v rozporu.
Navrhovaná právní úprava tak bude zajišovat plnní všech závazk, které se na upravované
oblasti vztahují a které vyplývají pro eskou republiku z mezinárodních smluv a dalších
dokument. Lze tedy konstatovat, že navrhovaná právní úprava je pln v souladu
s mezinárodními smlouvami, jimiž je eská republika vázána.

6.

Soulad navrhovaného ešení se závazky vyplývajícími pro
republiku z jejího lenství v Evropské unii

eskou

Navrhovaná právní úprava je pln sluitelná s právem Evropské unie a ustanovení navrhované
právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve svtle ustálené
judikatury Soudního dvora Evropské unie.
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu
pedkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro eskou republiku v této oblasti
z lenství v Evropské unii vyplývají.
V daové oblasti je nutné zdraznit, že tebaže legislativa pímých daní zstává v pravomoci
lenských stát a obecn nepodléhá na úrovni Evropské unie celkové harmonizaci, l. 115
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanovuje, že „Rada na návrh Komise
[…] pijímá smrnice o sbližování právních a správních pedpis lenských stát, které mají
pímý vliv na vytváení nebo fungování vnitního trhu.“ Vzhledem k absenci jiných
ustanovení SFEU, která by Evropské unii svovala pravomoc v oblasti legislativy zdanní
píjm, je zde pravomoc Rady pijímat smrnice podle l. 115 SFEU dána pouze v rozsahu,
v jakém je nezbytné odstranit pekážky pi vytváení nebo zajištní fungování vnitního trhu.
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pímých daní:


Smrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. ervence 1990 o spoleném systému zdanní
mateských a dceiných spoleností z rzných lenských stát, ve znní smrnice
Rady 2003/123/ES. Tuto smrnici bylo nutné transponovat do právního ádu eské
republiky do 1. kvtna 2004, resp. do 1. ledna 2005 u zmn provedených smrnicí
Rady 2003/123/ES. Smrnici pln nahradila nová Smrnice Rady 2011/96/EU
s termínem dosažení souladu 18. ledna 2012;



Smrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. íjna 2009 o spoleném systému zdanní
pi fúzích, rozdleních, ástených rozdleních, pevodech aktiv a výmn akcií
týkajících se spoleností z rzných lenských stát a pi pemístní sídla evropské
spolenosti nebo evropské družstevní spolenosti mezi lenskými státy (kodifikované
znní). Pro provedení této smrnice nebyla stanovena transpoziní lhta;



Smrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. ervna 2003 o zdanní píjm z úspor v podob
úrokových plateb. Tuto smrnici bylo nutné transponovat do právního ádu eské
republiky do 1. ledna 2004;



Smrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. ervna 2003 o spoleném systému zdanní
úrok a licenních poplatk mezi pidruženými spolenostmi z rzných lenských
stát. Tuto smrnici bylo nutné transponovat do právního ádu eské republiky
do 1. ledna 2004.

Krom lánku 115 SFEU jako základu pro harmonizaci v oblasti pímých daní jsou lenské
státy povinny pi výkonu svých pravomocí respektovat principy dané SFEU (zejména lánky
19 SFEU, 45 SFEU, 49 SFEU, 56 SFEU, 63 SFEU) a dbát na to, aby nedocházelo
k neodvodnné diskriminaci na základ státní píslušnosti nebo neodvodnnému omezování
volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody usazování, jak bylo opakovan
potvrzeno Soudním dvorem Evropské unie. Navrhovanou právní úpravou budou tyto principy
pln respektovány.
Oblast dan z pevodu nemovitostí není upravena relevantními sekundárním právem
Evropské unie.
U nepímých daní je poteba se jednak zabývat relevantním sekundárním právem Evropské
unie pro oblast dan z pidané hodnoty (dále jen „DPH“) a pro oblast spotebních daní.
DPH je v rámci Evropské unie vysoce harmonizována a lenské státy jsou povinny uplatovat
tuto da ve smyslu smrnice Rady 2006/112/ES, o spoleném systému dan z pidané
hodnoty, v platném znní (dále jen „smrnice o DPH), a dalších souvisejících právních
pedpis Evropské unie.
Souástí návrhu zákona, který eší v oblasti DPH pedevším zmnu sazeb této dan, je i návrh
na peazení dvou skupin zboží ze snížené do základní sazby DPH. Tyto zmny jsou navrženy
pedevším z dvodu možného postihu v souvislosti se zahájeným ízením o porušení Smluv
dle l. 226 a l. 258 SFEU vi eské republice.
Dle názoru Evropské komise nesplnila eská republika aplikací snížené sazby DPH na
a) dtské pleny povinnosti vyplývající ze smrnice o DPH, v emž Evropská komise
spatuje porušení této smrnice. Navrhuje se proto pesunutí dtských plen ze snížené
sazby dan do základní sazby dan;
b) zdravotnické prostedky povinnosti vyplývající ze smrnice o DPH, v emž Evropská
komise spatuje porušení této smrnice. Navrhuje se proto užší vymezení položek
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a to pouze na to zboží, které je urené pro osoby se zdravotním postižením ke
zmírnní nebo léení jejich potíží, pro jejich výlunou osobní potebu.
Na upravovanou oblast spotebních daní se vztahují následující smrnice:


Smrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úprav spotebních
daní a o zrušení smrnice 92/12/EHS;



Smrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. íjna 2003, kterou se mní struktura rámcových
pedpis Spoleenství o zdanní energetických produkt a elektiny.

Vracení dan z minerálních olej osobám užívajícím tyto oleje pro zemdlskou prvovýrobu
je poskytováno na základ lánku 8 odst. 2 písm. a) smrnice Rady 2003/96/ES ze dne
27. íjna 2003, kterou se mní struktura rámcových pedpis Spoleenství o zdanní
energetických produkt a elektiny. Tento režim podpory je veejnou podporou ve smyslu
lánku 107 odst. 1 SFEU a byl oznámen Evropské komisi rozhodnutím . NN 26/2010
s platností do konce roku 2013. Ze zrušení § 57 zákona . 353/2003 Sb., o spotebních daních,
ve znní pozdjších pedpis, neplynou žádné povinnosti z hlediska lenství eské republiky
v Evropské unii.
Navrhovaná úprava nepímých daní je pln sluitelná s právními akty Evropské unie,
s judikaturou soudních orgán Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva
Evropské unie.
Pro oblast zdravotního pojištní se aplikují naízení Evropského parlamentu pro oblast
pojistného na sociální zabezpeení. Samostatn zdravotní pojištní legislativa Evropské unie
neupravuje. Zejména se jedná o:


Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 492/2011 ze dne 5. dubna 2011
o volném pohybu pracovník uvnit Unie;



Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 883/2004 o koordinaci systém
sociálního zabezpeení (vetn provádcího Naízení Evropského parlamentu a Rady
ES . 987/2009);



Naízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) . 987/2009 ze dne 16. záí 2009,
kterým se stanoví provádcí pravidla k naízení (ES) . 883/2004 o koordinaci
systém sociálního zabezpeení;



Naízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) . 1231/2010 ze dne 24. listopadu
2010, kterým se rozšiuje psobnost naízení (ES) . 883/2004 a naízení (ES)
. 987/2009 na státní píslušníky tetích zemí, na které se tato naízení dosud
nevztahují pouze z dvodu jejich státní píslušnosti.

Navrhovaná úprava v oblasti pojistného na veejné zdravotní pojištní je v souladu s výše
uvedenými naízeními Evropského parlamentu.
Poskytování dávek na bydlení nepodléhá koordinaci systém sociálního zabezpeení v rámci
Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 883/2004 ze dne 29. dubna 2004
o koordinaci systém sociálního zabezpeení, nebo oblast bydlení nespadá do vcné
psobnosti naízení . 883/2004. Navrhovaná právní úprava se vztahuje k pedpism EU
týkajících se rovnosti nakládání s obany ostatních lenských stát. Bezprostedn se jí
dotýkají zejména následující právní pedpisy EU:


Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 492/2011 ze dne 5. dubna 2011
o volném pohybu pracovník uvnit Unie, konkrétn lánku 7 odst. 2 (tzv. koncept
sociálních výhod),
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Smrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu
oban Unie a jejich rodinných píslušník svobodn se pohybovat a pobývat
na území lenských stát,



Smrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. íjna 1995 o ochran
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu
tchto údaj,



Smrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních
píslušník tetích zemí, kteí jsou dlouhodob pobývajícími rezidenty.

Navrhovaná právní úprava sociálních dávek v oblasti bydlení je v souladu s pedpisy
Evropské unie, judikaturou soudních orgán Evropské unie a obecnými právními zásadami
práva Evropské unie, a není tedy s nimi v rozporu.
Závrem je tedy možné konstatovat, že veškeré navrhované zmny jsou pln sluitelné
s právními akty Evropské unie, s judikaturou soudních orgán Evropské unie a s obecnými
právními zásadami práva Evropské unie.

7.

Pedpokládaný hospodáský a finanní dosah navrhované právní
úpravy

Hotovostní dopady navrhovaných právních úprav na veejné rozpoty, z nichž nkterá
opatení jsou navrhována tak, aby byla primárn pouze píjmem státního rozpotu,
jsou uvedeny v následující tabulce:
Daová opatení v mld. K (hotovostní dopad na veejné rozpoty)
2013

2014

2015

2016

13,7
1,5
1,5
2,0

16,3
1,9
1,8
2,5

17,8
2,2
1,8
2,5

1,5
0,3
1,0
0,5

0,5
0,9
1,8

3,5
1,8
1,0
2,5

3,5
1,8
1,0
2,5

3,5
1,8
1,0
2,5

21,9

31,3

33,1

12,1

1. 1. 2013 až 31. 12. 2015
Zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod
Solidární pirážka k DPFO ve výši 7 %
Zrušení strop zdravotního pojištní
Zrušení základní slevy pro starobní dchodce

Od 1. 1. 2013
Omezení výdajových paušál
Zrušení „zelené nafty“
Zvýšení srážkové dan vi daovým rájm
Zvýšení sazby dan z pevodu nemovitostí o jeden procentní bod

Celkem
a) Solidární zvýšení dan z píjm fyzických osob

Zavedení solidárního zvýšení dan se v daném období bude týkat zhruba 1,7 % poplatník,
tedy cca 80 000 osob. Zvýšení výnosu dan pro rok 2015 bude ovlivnno ásten dopadem
zavedení jednoho inkasního místa, tzn. zmnou v základu dan a zmnou sazby dan.
Modelové dopady na bezdtného zamstnance obsahuje následující tabulka:
Roní hrubá
mzda
1,3 mil. K

da z píjm fyzických
osob 2012
232 957 K

da z píjm fyzických
osob 2014
263 161 K

rozdíl
(2014 - 2012)
30 204 K

- 37 -

1,5 mil. K

265 657 K

317 161 K

51 504 K

2,0 mil. K

344 840 K

452 161 K

107 321 K

V roce 2013 až 2015 pak lze dopady na veejné rozpoty (vetn úpravy rozpotového urení
daní) odhadnout takto:
v mld. K
Veejné rozpoty v lenní na:
DPFO ze závislé innosti

rok 2013
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
1,1
0,4
v mld. K

Veejné rozpoty v lenní na:
DPFO ze závislé innosti
DPFO z piznání

rok 2014
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
1,2
06
0,1
0,0
v mld. K

Veejné rozpoty v lenní na:
DPFO ze závislé innosti
DPFO z piznání

rok 2015
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
1,3
0,6
0,2
0,1

b) Omezení výdajových paušál
Vzhledem k tomu, že uvedené opatení bude pro poplatníky pedstavovat možnost volby,
tj. zda uplatnit výdajové paušály a pitom neuplatnit slevu na dani na vyživovanou
manželku/manžela a daové zvýhodnní anebo radji uplatnit výdaje ve skutené výši,
lze jeho dopady jen obtížn odhadnout. Výdajové paušály využívá cca 300 000 osob
samostatn výdlen inných.
Toto opatení bude zavedeno s úinností od roku 2013.
Následující tabulka obsahuje ilustraci dopadu této zmny na výši dan z píjm u osoby
samostatn výdlen inné využívající výdajový paušál ve výši 60 %,
s manželkou/manželem s píjmy nepesahujícími 68 tis. K a jedním díttem ve zdaovacím
období roku 2012 a navrhovaným stavem platným od roku 2013, kdy se osoba samostatn
výdlen inná rozhodne nadále využívat výdajový paušál a tím pádem nebude mít možnost
uplatnit slevu na dani na manžela/manželku a daové zvýhodnní na vyživované dít.
Ve skutenosti by však mohly dané osoby samostatn výdlen inné uplatovat skutené
náklady, pokud jsou dostaten vysoké, a tedy i slevy a dopady by byly odlišné.
v K
da z píjm
da z píjm
Roní základ dan
rozdíl
fyzických osob 2012 fyzických osob 2013
180 000
- 13 404
2 160
15 564
360 000
- 9 084
29 160
38 244
600 000
26 916
65 160
38 244
1 200 000
116 916
155 160
38 244

- 38 V roce 2014 - 2015 by pak tyto píjmové dopady mohly být následující:
v mld. K
Veejné rozpoty v lenní na:

státní
rozpoet
1,8

DPFO

rok 2014
místní rozpoty
(obce a kraje)
1,7
v mld. K

Veejné rozpoty v lenní na:

státní
rozpoet
1,8

DPFO

rok 2015
místní rozpoty
(obce a kraje)
1,7

c) Zrušení základní slevy na dani z píjm fyzických osob pro starobní dchodce
Toto opatení bude mít finanní dopad na fiskální situaci cca 140 tis. pracujících starobních
dchodc. Tento odhadovaný poet by mohl být statisticky konstantní i pro období let 20132015. Modelové dopady na výši dan za píslušný kalendání rok u starobního dchodce
neuplatujícího jiné slevy na dani krom základní slevy na poplatníka obsahuje následující
tabulka:
v K
Msíní
hrubá mzda

roní da z píjm
fyzických osob 2012

roní da z píjm
fyzických osob 2014

rozdíl (2014 – 2012)

10 000

0

24 000

24 000

15 000

11 340

36 000

24 660

20 000

23 400

48 000

24 660

V roce 2013 - 2015 pak tyto píjmové dopady lze odhadnout tak, jak je uvedeno
v následujících tabulkách (vetn zohlednní zmny rozpotového urení daní):
v mld. K
rok 2013
Veejné rozpoty v lenní na:
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
DPFO ze závislé innosti
1,3
0,7

Veejné rozpoty v lenní na:
DPFO ze závislé innosti
DPFO z piznání

v mld. K
rok 2014
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
1,3
0,7
0,2
0,3
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Veejné rozpoty v lenní na:
DPFO ze závislé innosti
DPFO z piznání

rok 2015
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
1,3
0,7
0,2
0,3

d) Zvýšení srážkové dan vi daovým rájm
U píjm podle § 36 odst. 1 písmene a) a b) zákona o daních z píjm (napíklad jsou to
píjmy ze služeb s výjimkou provádní stavebn montážních projekt, píjmy z poradenství,
píjmy z nezávislé innosti – právníka, vdce i architekta, dále odmny len statutárních
orgán a dalších orgán právnických osob, podíly na zisku, úroky a jiné výnosy
z poskytnutých úvr a pjek atd.) v pípadech, kdy poplynou daovým nerezidentm
ze zemí, s níž nemá eská republika uzavenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanní,
je navrhováno zvýšení srážkové dan ze souasných 15 % na 35 %. Toto opatení by mohlo
zvýšit inkaso srážkové dan až o 1 mld. K.
e) Zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod
Vzhledem k tomu, že bude rovnž zmnno rozpotové urení daní, bude rozdlení dopad
na píjmy veejných rozpot v letech 2013 až 2015 následující:
v mld. K
rok 2013
Veejné rozpoty v lenní na:
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
Da z pidané hodnoty
9,7
4,0
v mld. K
Veejné rozpoty v lenní na:
Da z pidané hodnoty

Veejné rozpoty v lenní na:
Da z pidané hodnoty

rok 2014
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
11,6
4,7
v mld. K
rok 2015
státní rozpoet
místní rozpoty
(obce a kraje)
12,7
5,1

Je zejmé, že zmna ve výši sazeb dan z pidané hodnoty bude mít dopad nejen
na jednotlivce, ale také na jednotlivé lánky soustavy veejných rozpot, kterými jsou
jednotlivá ministerstva, kraje, obce, ale také další kapitoly státního rozpotu, které vystupují
v roli konených spotebitel.
Negativní dopady na podnikatelské prostedí lze identifikovat u tch podnikatel,
kteí dodávají zboží a služby zatížené daní z pidané hodnoty neplátcm dan z pidané
hodnoty (tedy zejména domácnostem). Vzhledem ke zvýšení obou sazeb dan z pidané
hodnoty dojde bu ke snížení marží podnikatel, nebo k plnému promítnutí do koncových
cen, což mže zpsobit pokles poptávky. Tento pípadný pokles poptávky bude mít
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dopad a promítne se nejspíše snížením jejich marží.
Další dopad bude zaznamenán u subjekt, které provozují innosti osvobozené od dan
z pidané hodnoty bez nároku na odpoet (nap. finanní služby, poštovní služby, poskytování
zdravotní pée). Lze oekávat, že u všech vstup, u nichž dojde ke zvýšení sazby dan
z pidané hodnoty, dojde ke zvýšení ceny a tím ke zvýšení náklad uvedených subjekt.
Navrhovaná úprava týkající se DPH u zdravotnických prostedk, které budou nov peazeny
ze snížené sazby DPH do základní sazby DPH, bude mít kladný vliv na státní rozpoet
ve zvýšeném inkasu ve výši cca 0,4 mld. K (cca 0,5 mld. K na úrovni veejných rozpot).
Záporný vliv lze oekávat u požadavk zdravotnických zaízení a pojišoven na financování
pímých dopad této zmny ze strany státního rozpotu, které se promítne do legislativní
úpravy úhrad zdravotní pée.
Zvýšení obou sazeb DPH bude pravdpodobn generovat negativní dopady na všechny
domácnosti, kdy dojde ke zvýšení konených cen zboží a služeb, které podléhají DPH.
Zaazení dtských plen do základní sazby DPH bude mít dopad na státní rozpoet ve výši
cca 0,15 mld. K (cca 0,2 mld. K na úrovni veejných rozpot).
Navrhovaná právní úprava nemá pímý vliv na národnostní menšiny a životní prostedí.
f) Zrušení vrácení dan z minerálních olej osobám využívajícím tyto oleje pro
zemdlskou výrobu
Pedpokládané píjmové dopady zrušení vrácení dan z minerálních olej osobám
využívajícím tyto oleje pro zemdlskou výrobu v roce 2013 až v roce 2015 ilustrují
následující tabulky.
v mld. K
Veejné rozpoty v lenní na:
SpD z minerálních olej

státní
rozpoet
0,4

2013
místní rozpoty
(obce a kraje)
0,0

státní
rozpoet
1,6

2014
místní rozpoty
(obce a kraje)
0,0

SFDI
0,1
v mld. K

Veejné rozpoty v lenní na:
SpD z minerálních olej

SFDI
0,2
v mld. K

Veejné rozpoty v lenní na:
SpD z minerálních olej

státní
rozpoet
1,6

2015
místní rozpoty
(obce a kraje)
0,0

SFDI
0,2

V roce 2013 dojde k omezení tzv. zelené nafty a od roku 2014 dojde k úplnému zrušení
nároku na vrácení ásti zaplacené spotební dan z minerálních olej osobám, které použily
motorovou naftu pro zemdlskou prvovýrobu. Vrácená ástka zaplacené spotební dan
z minerálních olej klesne v roce 2013 z 60 % na 40 %, resp. z 85 % na 75 %. Zrušení
tzv. zelené nafty bude mít negativní dopad pouze na subjekty zabývající se zemdlskou
prvovýrobou, jimž se v souasné dob vrací 60 % ze zaplacené dan, respektive 85 %.
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Pi prmrné cen motorové nafty (ke 2. 4. 2012 1) 37,14 K/l iní vrácená ást dan 17,7 %
konené ceny, tj. 6,6 K/l. Odeteme-li ástku vrácené dan od konené ceny, vyjde cena
motorové nafty použité pro zemdlskou prvovýrobu na 30,57 K/l. Zrušením vrácení ásti
dan z minerálních olej dojde k nárstu ceny motorové nafty pro osoby používající
motorovou naftu v zemdlské prvovýrob o 21,5 %. Ke zrušení tzv. zelené nafty
(Agrardiesel) od roku 2013 pistoupí i sousední Rakousko. Jako možný negativní dopad
zrušení vrácení ásti dan z minerálních olej lze spatovat rst náklad osob zabývajících se
zemdlskou prvovýrobou, které dané zvýšení ceny motorové nafty promítnou do ceny své
produkce, což se promítne do konené ceny potravin. V souvislosti se zvýšením snížené sazby
DPH o jeden procentní bod lze oekávat tlak na rst inflace.
g) Zvýšení sazby dan z pevodu nemovitostí o 1 procentní bod
V souvislosti se zvýšením sazby dan z pevodu nemovitostí z 3 % na 4 % lze pedpokládat
navýšení píjm státního rozpotu o 2,5 mld. K.
Navýšení sazby pevodové dan samo o sob bude mít relativn nevýznamný negativní dopad
na oživení trhu s nemovitostmi a na výraznjší rst cen nemovitostí. Vzhledem k soubhu
s dalšími opateními, zejména u dan z pidané hodnoty (další rst sazby a prodloužení lhty
pro osvobození od DPH na 5 let od kolaudace nebo nabytí) se však doasný negativní dopad
na trh s nemovitostmi mže projevit. Zárove je možné oekávat navýšení potu pevod
ped nabytím platnosti navrhovaných úprav.
h) Zrušení strop u pojistného na veejné zdravotní pojištní
Zrušení maximálních vymovacích základ, tedy tzv. strop u pojistného na veejné
zdravotní pojištní se bude týkat cca 1 % ze všech poplatník tedy asi 50 000 osob (z toho
cca 15 000 osob s píjmy pouze ze závislé innosti a cca 35 000 osob podávajících piznání).
Toto opatení bude mít dopady na píjmy zdravotních pojišoven, které jsou souástí
veejných rozpot.
V roce 2013 - 2015 lze oekávat následující navýšení rozpot zdravotních pojišoven:

Pojistné na veejné zdravotní pojištní

v mld. K
rok 2013
rozpoty zdravotních pojiš oven
1,5
v mld. K

Pojistné na veejné zdravotní pojištní

rok 2014
rozpoty zdravotních pojiš oven
1,8
v mld. K

Pojistné na veejné zdravotní pojištní

1

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm

rok 2015
rozpoty zdravotních pojiš oven
1,8

- 42 Modelové dopady z pohledu zamstnance obsahuje následující tabulka:
v K
Roní vymovací
základ

pojistné na veejné
zdravotní pojištní
2012

pojistné na veejné
zdravotní pojištní
2013

Rozdíl
(2013 - 2012)

1 900 000

81 444

85 500

4 056

2 500 000

81 444

112 500

31 056

3 000 000

81 444

135 500

53 556

5 000 000

81 444

225 500

143 556

i) Zmna rozpotového urení daní
V pvodní verzi návrhu pedloženého zákona (snmovní tisk 695) byla navržena zmna
rozpotového urení daní tak, aby zmny obsažené v tomto návrhu uvedené ad a), c) a e)
mly efektivn dopad na zvýšení píjm státního rozpotu, tzn. došlo ke snížení podíl
daových píjm kraj a obcí na celkových daových píjmech sdílených daní. Mezitím však
již byla schválena jiná novela zákona o rozpotovém urení daní (snmovní tisk 694), která
zvyšuje podíl píjm obcí na celkových daových píjmech sdílených daní. Pokud se aplikují
tyto nové koeficienty na zmny obsažené v tomto návrhu, teze o dopadu na státní rozpoet již
neplatí. Je však teba konstatovat, že zmny, které pinesla novela obsažená ve snmovním
tisku 694, zohledují zmny obsažené v pedloženém zákon.
Je však teba zdraznit, že vyíslení dopad zmn obsažených v tomto právním pedpise,
které jsou základem pro navržené nové koeficienty rozpotového urení daní, je pouze
odhadem. Odhad se zpravidla liší od reality. Koeficienty rozpotového urení daní jsou však
nastaveny jako pevné ástky a výsledkem proto mže být pokles i zvýšení píjm místních
rozpot.
Následující tabulky zobrazují skutená a odhadovaná hotovostní inkasa vybraných daových
píjm, jejichž výnos je také sdíleným píjmem obcí a kraj. Z tabulek lze zjistit i oekávaný
rozpotový dopad zmn koeficient rozpotového urení daní (a dalších zmn daových
zákon) na obce a kraje v roce 2013.
Tabulka skuteného a odhadovaného inkasa vybraných daových píjm v mld. K v roce 2011 a 2012
Skutenost 2011
Daový píjem

Celkové
inkaso

Státní rozpoet 2012

Obce

Kraje

Celkové
inkaso

Oekávaná skutenost 2012

Obce

Kraje

Celkové
inkaso

Obce

Kraje
23,1

DPH

275,4

58,9

24,6

308,7

61,5

25,6

279,0

55,6

Da z píjm právnických osob *

118,1

25,3

10,5

122,9

26,3

11,0

123,0

26,3

11,0

Da z píjm fyzických osob

133,4

31,0

11,8

135,9

32,0

11,9

136,2

31,6

12,0

v tom: zvláštní sazba

11,1

2,4

1,0

12,8

2,7

1,1

12,8

2,7

1,1

z piznání

2,9

1,3

0,2

5,3

2,3

0,3

3,0

1,3

0,2

závislá innost
CELKEM
* bez DPPO za obce a kraje

119,4

27,3

10,6

117,8

27,0

10,5

120,4

27,6

10,7

526,9

115,2

46,9

567,5

119,8

48,5

538,2

113,5

46,1

- 43 Tabulka odhadovaného inkasa vybraných daových píjm v mld. K v roce 2013 ped a po zmn
rozpotového urení daní a dalších zmnách daových zákon

Daový píjem

Výhled 2013 pvodní
(tisk 541)

Výhled 2013 aktuální
(novela - zmna RUD)

Celkové
inkaso

Obce

Kraje

Celkové
inkaso

Obce

Kraje

DPH

323,4

64,4

26,8

299,6

62,4

23,5

Da z píjm právnických osob *

126,8

27,1

11,3

123,9

29,2

11,1

Da z píjm fyzických osob

123,3

29,1

10,8

150,4

37,7

12,9

v tom: zvláštní sazba

12,9

2,8

1,2

13,4

3,2

1,2

z piznání

5,2

2,2

0,3

5,4

2,4

0,3

závislá innost
CELKEM

105,2

24,1

9,4

131,6

32,1

11,4

573,5

120,6

48,9

573,9

129,3

47,5

* bez DPPO za obce a kraje

Na doplnní k tvorb odhad výnos dan z pidané hodnoty lze uvést, že pi odhadu
autonomního inkasa DPH je jako koeficient ovlivující mezironí zmnu inkasa používán
makroekonomický indikátor zohledující mezironí zmnu výdaj na konenou spotebu
domácností a vládních institucí. Pi propotu odhadu zmny sazeb DPH se vychází
z agregovaných údaj z daových piznání k DPH, kde je uvedena hodnota DPH na vstupu a
na výstupu v dlení dle sazeb. Sumarizací tchto hodnot pak lze vypoítat celkový
makroekonomický základ jednotlivých sazeb DPH a z nich následn vypoítat dopad zmny
sazeb. Takto vypoítány odhad zmny sazeb je v pípad zvýšení sazeb dále upravován
odhadnutou výši inkasa vyplývajícího z pedzásobení, kdy vtšina subjekt reaguje
na oekávané zvýšení sazeb poízením zboží i služeb ped dnem úinnosti vyšší sazby DPH.
Stejn tak je tento odhad ješt dále upravován o zmnu celkové konené spoteby
v souvislosti se zmnou statutárních sazeb DPH.
V nkolika posledních letech docházelo pravideln ke zmn sazeb DPH. V roce 2010 došlo
ke zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod a odhadnutá ástka inkasa DPH se lišila
od skuteného inkasa DPH o cca -0,5 %. Naopak v roce 2008, kdy došlo ke zvýšení snížené
sazby o 4 procentní body, tj. z 5 % na 9 %, se odhadnutá ástka lišila od skutené ástky
o -7,3 %.
i) Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení
V souasné dob pobírá píspvek na bydlení cca 149,5 tisíc píjemc. V roce 2011 náklady
na píspvek na bydlení inily 4,6 mld. K, odhady pro rok 2012 poítají s ástkou
5,9 mld. K. Doplatek na bydlení pobírá cca 28 tisíc píjemc a cca 49,4 % dávek je
vypláceno na jinou formu bydlení, než je nájemní nebo vlastnické (tzn., že cca 14 tisíc
píjemc pobírá ob dávky na bydlení). V roce 2011 náklady na doplatek na bydlení inily
850 mil K a v roce 2012 se odhadují na 1,1 mld. K.
Podle složení souasných píjemc obou dávek se odhaduje, že poet píjemc nové dávky
píspvku na náklady na bydlení by se mohl v následujících letech pohybovat kolem 65 až 75
tisíc píjemc.

- 44 Ekonomické odhady náklad v mld. K jsou následující (v odhadech je poítáno s úinností
úpravy od 1. bezna 2013, resp. 1. dubna 2013):
Náklady na:
rok 2013
sociální dávky na bydlení podle stávající právní úpravy
píspvek na bydlení
6,9
doplatek na bydlení
1,2
náklady celkem
8,1

rok 2014

rok 2015

7,8
1,5
9,3

8,7
1,7
10,4

sociální dávky podle navrhované úpravy
píspvek na náklady na bydlení
navýšení ostatních dávek pomoci v hmotné nouzi
náklady celkem

5,5
1,2
6,7

6,3
1,6
7,9

7,1
1,9
9,0

pedpokládaná celková úspora SR

1,4

1,4

1,4

8.

Závrená zpráva z hodnocení dopad regulace

Na základ usnesení vlády . 275 ze dne 11. dubna 2012 k píprav státního rozpotu na léta
2013 až 2015 a k návrhu stedndobých výdajových rámc na léta 2013 až 2015 nebylo
hodnocení dopad regulace zpracováno.
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II. Zvláštní ást
K ásti první - zmna zákona o daních z píjm
K l. I
K bodu 1

(§ 7 odst. 7 písm. c))

Stávající výše výdajových paušál bude zachována. U inností spadajících do paušál ve výši
40 % bude absolutní výše odpotu prostednictvím paušálu omezena 800 tis. K (tedy
maximálním možným odpotem rovným 40 % z mezního píjmu stanoveného ve výši
2 mil. K).
K bodu 2

(§ 7 odst. 7 písm. d))

Stávající výše výdajových paušál bude zachována. U inností spadajících do paušál ve výši
30 % bude absolutní výše odpotu prostednictvím paušálu omezena 600 tis. K
(tedy maximálním možným odpotem rovným 30 % z mezního píjmu stanoveného ve výši
2 mil. K).
K bodu 3

(§ 9 odst. 4)

Stávající výše výdajových paušál bude zachována. U inností spadajících do paušál ve výši
30 % bude absolutní výše odpotu prostednictvím paušálu omezena 600 tis. K (tedy
maximálním možným odpotem rovným 30 % z mezního píjmu stanoveného ve výši 2 mil.
K).
K bodu 4

(§ 16a)

Pro roky 2013 až 2015 se navrhuje u poplatník, kteí mají píjmy nad stropy sociálního
pojištní zavést solidární zvýšení dan ve výši 7 % z nadlimitního píjmu, tj. píjm
dosahovaných ze závislé innosti a funkních požitk a z podnikání a jiné samostatné
výdlené innosti, pokud pesáhnou 48násobek prmrné mzdy. V daném pípad se nejedná
o zavedení dalšího daového pásma pro da z píjm fyzických osob.
V odstavci 1 je stanoveno, že pi výpotu podle § 16 se da zvýší o solidární zvýšení dan.
To znamená, že souástí výpotu podle § 16 není pouze souin základu dan a sazby dan,
ale v pípad, kdy poplatník dosahuje nadlimitního píjmu, tak je souástí tohoto výpotu
rovnž zvýšení dan o solidární zvýšení dan. Tato skutenost následn vede k tomu, že lze
uplatnit slevy a daové zvýhodnní také na solidární zvýšení dan, jelikož v dsledku
odstavce 1 je nutné pod pojmem „da vypotená podle § 16“ spatovat i ono solidární zvýšení
dan. Tj. v pípad aplikace paragrafu § 35, 35a, 35b, 35ba a § 35c se bude používat da
vypotená podle § 16, která v sob obsahuje zvýšení podle § 16a.
Da se bude zvyšovat, pokud v píslušném zdaovacím období souet píjm zahrnovaných
do dílího základu dan ze závislé innosti a funkních požitk (tj. píjem hrubý, nikoli
„superhrubá mzda“) a dílího základu dan z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti
– tj. istý píjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti pesáhne v tomto
zdaovacím období 48násobek prmrné mzdy. Bude-li mít nap. poplatník ve zdaovacím
období pouze píjmy ze závislé innosti a tyto píjmy nepesáhnou 48násobek prmrné
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bude o 34 % vyšší a mohl by tak pesáhnout 48násobek prmrné mzdy.
Pro stanovení limitu pro solidární zvýšení dan se obdobn jako pro stanovení stropu
pro sociální pojištní navrhuje vycházet z prmrné mzdy vymezené v ustanovení § 23b
odst. 4 zákona . 589/1992 Sb., tj. ástky, která se vypote jako souin všeobecného
vymovacího základu za kalendání rok, který o 2 roky pedchází kalendánímu roku,
pro který se prmrná mzda zjišuje, a pepoítacího koeficientu pro úpravu tohoto
všeobecného vymovacího základu, piemž vypotená ástka se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru. To znamená, že pro zdaovací období roku 2013 by se vycházelo z prmrné
mzdy za kalendání rok 2011, která již v ase podávání daového piznání za zdaovací
období roku 2013 bude známa.
K bodu 5

(§ 35ba odst. 1 písm. a))

Od roku 2008 je starobním dchodcm umožnno uplatovat základní slevu na dani.
V pedchozích letech to nebylo možné pedevším s ohledem na skutenost, že základní sleva
(i bývalá základní nezdanitelná ást základu dan) má zajistit efektivní nezdanní životního
minima, ehož bylo u dchodc dosaženo vyplácením dchodu, který nepodléhá do zákonem
stanoveného limitu dani (tento limit iní v souasné dob 24 000 msín).
Navrhuje se po omezenou dobu (tj. pro zdaovací období 2013 až 2015) návrat k obdobnému
stavu platnému do konce roku 2007, tj. že by starobní dchodci se zdanitelnými píjmy
nemli nárok na uplatnní základní slevy na dani. Pro piznání základní slevy na dani
na poplatníka bude rozhodující skutenost, zda poplatník bude pobírat starobní dchod
k poátku zdaovacího období (k 1. lednu) i nikoliv.
K bodu 6

(§ 35c odst. 1)

V souvislosti se zavedením solidárního zvýšení dan je nutné uinit legislativn technickou
úpravu, která zajistí, aby da byla nejprve zvyšována o solidární zvýšení dan a teprve poté
snižována o slevy na dani a zvýhodnní. Ustanovení se dává do stejné dikce jako úvodní ást
ustanovení § 35ba odst. 1.
K bodu 7

(§ 35ca)

Navrhuje se, aby poplatníci, kteí uplatní výdaje paušálem podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4,
nemohli za uritých podmínek uplatnit slevu na dani na manželku (manžela) a daové
zvýhodnní na vyživované dít.
Podmínkou, aby poplatník mohl tuto slevu a daové zvýhodnní uplatnit, je, aby souet jeho
dílích základ, u kterých neuplatuje výdaje paušálním zpsobem (tj. i u dílích základ
dan podle § 7 nebo § 9, pokud u nich neuplatuje výdaje paušálním zpsobem), pesahoval
50 % jeho celkového základu.
K bodu 8

(§ 36 odst. 1 písm. c))

V souasné dob se na píjmy zahraniních daových rezident uplatuje srážková da
ve výši 15 %. S úinností od roku 2013 se navrhuje zvýšit sazbu této dan na úrove 35 %,
a to pro poplatníky (a FO nebo PO), kteí nejsou rezidenty lenského státu EU nebo dalšího
státu tvoícího Evropský hospodáský prostor a stát nebo jurisdikcí, se kterými R provádí
smlouvu o zamezení dvojímu zdanní, dohodu o výmn informací v daových záležitostech
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úmluvy obsahující ustanovení o výmn daových informací v oblasti daní z píjm. Akoliv
tato úprava napomáhá ešit problematiku zdaování píjm plynoucích do nkterých
tzv. daových ráj, dopadá také na další státy nebo jurisdikce, které z hlediska systému
zdaování píjm lze zaadit mezi standardní. U píjm daových rezident R, EU, EHP a
stát, s nimiž R provádí uvedené mezinárodní smlouvy (vetn mnohostranných úmluv),
by nadále docházelo k uplatování 15 % sazby srážkové dan.
Píjmy uvedené v písmenech a) a b) jsou veškeré píjmy v tchto ustanoveních uvedené,
tzn. i podíly pipadající na podílový list, zisk pevedený ídící osob, i vyrovnání mimo
stojícímu spoleníkovi.
K bodu 9

(§ 38g odst. 4)

Pro roky 2013 až 2015 se navrhuje u poplatník, u kterých se da za dané zdaovací období
zvýší o solidární zvýšení dan, povinnost podat daové piznání, a to vždy. To samé platí,
pokud se o solidární zvýšení dan zvýší za dané zdaovací období alespo jedna záloha
na da z píjm ze závislé innosti a z funkních požitk. To znamená, že tito poplatníci
nebudou moci požádat plátce dan o roní zútování.
K bodu 10

(§ 38ha)

Pro roky 2013 až 2015 se navrhuje u poplatník, kteí mají píjmy ze závislé innosti a
funkní požitky nad stropy sociálního pojištní zavést solidární zvýšení dan u zálohy ve výši
7 % z nadlimitního píjmu.
V odstavci jedna se stanoví, že pi výpotu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární
zvýšení dan u zálohy. Tzn., že záloha se vypote zpsobem stanoveným v § 38h odst. 2
zákona. Pi tomto výpotu se aplikuje solidární zvýšení dan u zálohy podle § 38ha zákona.
Až takto vypotená záloha se zaokrouhlí podle § 38h odst. 3 zákona a dále se postupuje
standardním zpsobem podle § 38h odst. 4 nebo 5, tj. podle toho zda poplatník u plátce
podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani.
Na základ odstavce 2 bude poplatník s píjmy ze závislé innosti nebo funkními požitky
v prbhu roku platit zálohu zvýšenou o solidární zvýšení dan u záloh v pípad, že msíní
úhrn jeho zdanitelných píjm u zamstnavatele pi zútování mezd pekroí 4násobek
prmrné mzdy.
Pro stanovení limitu pro solidární zvýšení dan u záloh se obdobn jako pro stanovení stropu
pro sociální pojištní navrhuje vycházet z prmrné mzdy vymezené v ustanovení § 23b odst.
4 zákona . 589/1992 Sb., tj. ástky, která se vypote jako souin všeobecného vymovacího
základu za kalendání rok, který o 2 roky pedchází kalendánímu roku, pro který se prmrná
mzda zjišuje, a pepoítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vymovacího
základu, piemž vypotená ástka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Odstavec 3 stanoví, že u zamstnance se solidárním zvýšením dan pi výpotu msíní
zálohy na da musí být na mzdovém list uvedena ástka, ze které se poítá msíní ástka
solidárního zvýšení dan u zálohy.
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(§ 38k odst. 4 písm. e))

V souvislosti s omezením nároku na slevu na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a)) se navrhuje
doplnit prohlášení k dani u poplatník s píjmy ze závislé innosti a funkními požitky.

K l. II
K bodu 1
Je zakotveno standardní pechodné ustanovení, které zajišuje zamezení nepravé retroaktivity,
která by v rámci zmn provádných tímto zákonem nebyla žádoucí.
K bodu 2
Je zakotveno pechodné ustanovení, které zajišuje, aby plátce dan poprvé zútoval mzdy
s použitím solidárního zvýšení dan u záloh za kalendání msíc leden 2013.

K ásti druhé - zmna zákona o dani z pidané hodnoty
K l. III
K bodu 1

(§ 37 odst. 1)

Ustanovení upravuje zpsob zjištní dan, a to za použití formulace „da se vypote jako
souin základu dan a sazby dan“. Obdobné legislativní technické ešení by mlo být
výhledov obsaženo ve všech daových zákonech. Tato úprava je tedy krokem v procesu
postupného terminologického sjednocování legislativních text daových pedpis. Nejedná
se o novou konstrukci, ale o pevzetí formulace, která byla na Legislativní rad vlády
dohodnuta v rámci projednání zákona o jednom inkasním místu, a to s úinností od 1. ledna
2015. Dvodem pro pevzetí této formulace a fakticky posunutí úinnosti tohoto ustanovení je
fakt, že se zvýšením sazeb dan z pidané hodnoty by bylo zapotebí toto ustanovení
novelizovat. Pevzetím nového znní se tak pedejde budoucím novelizacím tohoto
ustanovení v pípad další zmny v sazbách dan z pidané hodnoty.
K bodu 2

(§ 37 odst. 2 a § 47 odst. 1 písm. a))

Tento novelizaní bod promítá zmnu výše základní sazby dan z pidané hodnoty z 20 %
na 21 %.
K bodu 3

(§ 37 odst. 2 a § 47 odst. 1 písm. b))

Tento novelizaní bod promítá zmnu výše snížené sazby dan z pidané hodnoty z 14 %
na 15 %.
K bodu 4

(§ 37 odst. 2)

Jedná se o legislativn technickou zmnu navazující na nové znní § 37 odst. 1.
K bodu 5

(§ 37 odst. 3)

Ke zrušení odstavce 3 dochází z dvodu nové úpravy této problematiky v § 37a.
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(§ 37a)

Nové ustanovení § 37a eší pravidla pro urení základu dan a výše dan v pípad
vypoádání záloh za zdanitelná plnní, která byla v dosavadním zákon ešena v § 37 odst. 3.
Cílem tohoto ustanovení je zejména stanovit jednoznaná pravidla pro pípady, kdy se
v prbhu vypoádávaného období mnily sazby dan.
Odstavec 1 obsahuje pravidlo pro urení základu dan, kterým je v tchto pípadech rozdíl
mezi základem dan podle § 36 odst. 1 (tedy úplatou, kterou plátce má obdržet celkem
za uskutenné plnní, bez dan za toto plnní) a souhrnem základ dan podle § 36 odst. 2
(tedy soutem obdržených záloh, snížených o da z tchto záloh). Na rozdíl od dosavadního
znní § 37 odst. 3 není v tchto pípadech obecn umožnno použít pro úely výpotu dan
rozdíl celkových úplat (vetn dan), nebo v pípad zmny sazby dan mže docházet
k odlišným výsledkm podle použité varianty výpotu základu dan.
V odstavci 2 jsou upravena základní pravidla pro urení sazby dan, která má být pi
vypoádání uplatnna. Uplatnní sazby dan se liší podle toho, zda je vypotený základ dan
kladný nebo záporný. V pípad kladného základu dan (tedy pípad, kdy odbratel doplácí
dodavateli nedoplatek) se uplatní sazba dan platná ke dni uskutenní zdanitelného plnní.
V pípad záporného základu dan (tedy pípad, kdy dodavatel vrací odbrateli peplatek)
se uplatní sazba dan, která byla uplatnna pi pijetí úplaty pede dnem uskutenní
zdanitelného plnní, tedy sazba použitá pi výpotu dan u zálohy. Toto pravidlo však platí
obecn pouze pro pípady, kdy byla ped uskutenním plnní zaplacena pouze jediná záloha,
nebo kdy byla u všech pijatých záloh uplatnna stejná sazba dan.
Odstavec 3 upravuje situace, kdy bylo ped uskutenním plnní pijato více záloh, piemž
souhrn záloh je vyšší než hodnota plnní a zárove byly u tchto záloh uplatnny rzné sazby
dan. V tchto pípadech se pi uskutenní zdanitelného plnní uplatní sazby dan, které byly
uplatnny pi pijetí úplat, „a to pro tu ást z každé pijaté úplaty, o kterou byl danou úplatou
navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základ dan podle § 36 odst. 2 a základem dan podle
§ 36 odst. 1.“ Na konci tohoto odstavce byl úmysln použit opaný rozdíl než ten, který je
využit pro zjištní základu dan, nebo použití stejného znní jako v odstavci 1 by mohlo vést
k interpretaním nejasnostem výkladu „zvýšení/snížení“ záporného základu dan.
„Navýšení kladného rozdílu“ v podstat znamená, že by plátce ml u každé ze záloh postupn
(od první zálohy chronologicky) zjišovat, jaký je kumulativní souet všech záloh. U zálohy,
u které tento kumulativní souet pevýší hodnotu plnní podle § 36 odst. 1, bude pi výpotu
dan z celkového peplatku zohlednna ástka odpovídající rozdílu mezi kumulativním
soutem záloh a hodnotou plnní, a u všech následujících záloh bude zohlednna celá hodnota
zálohy. Pro každou takto urenou ást základu dan se uplatní sazby dan, které byly
uplatnny pi pijetí píslušných záloh.
V praxi lze tedy íct, že se základ dan rozdlí na ásti pipadající na ástky, o které jedna
nebo pípadn více posledních jednotlivých úplat „peplatila“ hodnotu plnní, (jakou ástí se
každá záloha podílí na vytvoeném peplatku) a u tchto jednotlivých ástek se použije vždy
sazba dan, která byla uplatnna u píslušné zálohy.

- 50 K bodu 7

(§ 38 odst. 4)

Ustanovení upravuje zpsob zjištní dan, a to za použití formulace „da se vypote jako
souin základu dan a sazby dan“. Obdobné legislativní technické ešení by mlo být
výhledov obsaženo ve všech daových zákonech. Tato úprava je tedy krokem v procesu
postupného terminologického sjednocování legislativních text daových pedpis. Nejedná
se o novou konstrukci, ale o pevzetí formulace, která byla na Legislativní rad vlády
dohodnuta v rámci projednání zákona o jednom inkasním místu, a to s úinností od 1. ledna
2015. Dvodem pro pevzetí této formulace a fakticky posunutí úinnosti tohoto ustanovení je
fakt, že se zvýšením sazeb dan z pidané hodnoty by bylo zapotebí toto ustanovení
novelizovat. Pevzetím nového znní se tak pedejde budoucím novelizacím tohoto
ustanovení v pípad další zmny v sazbách dan z pidané hodnoty.
K bodu 8

(§ 74 odst. 3)

V pípad pijetí zdanitelného plnní, u njž se základ dan a výše dan vypote podle § 37a,
se bude postupovat obdobn jako pi oprav základu dan a výše dan podle § 42. I v tchto
pípadech je tak plátce, píjemce plnní, povinen, provést opravu odpotu dan, dojde-li
ke snížení uplatnného odpotu dan (v pípad, že základ dan podle § 37a je záporný).
K bodu 9

(píloha . 1 položka 4818, 6111, 6209 – Dtské pleny)

Výše uvedené znní se navrhuje pedevším z dvodu možného postihu v souvislosti se
zahájeným ízením o porušení Smluv dle l. 226 Smlouvy o fungování Evropské unie vi
eské republice. Dle názoru Evropské komise nesplnila eská republika aplikací snížené
sazby dan z pidané hodnoty na dtské pleny povinnosti vyplývající ze Smlouvy,
resp. smrnice o spoleném systému dan z pidané hodnoty, v emž Evropská komise
spatuje porušení smlouvy.
Navrhuje se proto pesunutí dtských plen ze snížené sazby dan do základní sazby dan.
Tato úprava se dotkne veškerých dtských plen z rzných druh materiál nap. papírové
a vatové, ale také z textilních materiál.
K bodu 10

(píloha . 1, položky 01 – 96 a 90)

Cílem návrhu je harmonizace uplatování snížené sazby dan se smrnicí Rady 2006/112/ES
Pílohy III položky 4, kdy lze uplatnit sníženou sazbu dan pouze u lékaského vybavení,
pomcek a ostatního zaízení, která jsou obvykle urena k léení zdravotního postižení nebo
ke zmírnní jeho dsledk, pro výlunou osobní potebu zdravotn postižených, vetn oprav
takového zboží.
Výše uvedené znní se navrhuje pedevším z dvodu možného postihu v souvislosti se
zahájeným ízením o porušení Smluv dle l. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie vi
eské republice. Dopisem . j. K(2011) 3993 bylo dne 17. ervna 2011 dorueno eské
republice 1. formální upozornní ve vci ízení o porušení Smlouvy na základ l. 258
Smlouvy o fungování Evropské unie . 2009/2242, ve kterém Evropská komise namítá
nesplnní povinností, které pro eskou republiku plynou z l. 97 až 98 smrnice Rady
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o spoleném systému dan z pidané hodnoty a její
pílohy III.

- 51 1. Položka 01-96 - Zdravotnické prostedky
A. Píloha . 3 zákona . 48/1997 (seznam zdravotnických prostedk):
Navrhuje se na základ výše uvedeného vymezit položky zdravotnických prostedk,
u kterých se bude nov uplatovat snížená sazba dan, tak jako dosud podle
Harmonizovaného celního systému s íselným oznaením 01 – 96, ale se slovním popisem
pouze pro vybrané položky podle zákona . 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní,
pílohy . 3. Do snížené sazby dan z pidané hodnoty spadnou pouze ty zdravotnické
prostedky, které lze zaadit do nkteré ze skupin (1 - 17) v oddílu A pílohy . 3 a které lze
zaadit pod druh (typ) zdravotnického prostedku v oddíle C pílohy . 3. Sníženou sazba dan
z pidané hodnoty nebude možné uplatnit u tch zdravotnických prostedk, které lze zaadit
do oddílu B pílohy . 3, a ty, které lze zaadit do jmenovit uvedených druh (typ)
zdravotnických prostedk z oddílu C pílohy . 3 (tampóny vinuté, vata buniitá, prostedky
stomické – deodoraní, paruka).
Sníženou sazbu dan podle uvedené smrnice lze uplatnit v omezeném rozsahu pouze
na to zboží, které je urené pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnní nebo léení
jejich potíží, pro jejich výlunou osobní potebu. Pod pojmem zdravotn postiženou osobou
se pro úely položek 01 - 96 rozumí jak trvale zdravotn postižená osoba, nap. v dsledku
ochrnutí, tak i doasn zdravotn postižená osoba, nap. pi zotavení zlomené nohy. Sníženou
sazbu dan tedy nebude možné použít u toho zboží, které není, i když se jedná o zdravotnické
prostedky, specificky ureno pro osoby se zdravotním postižením a ke zmírnní nebo léení
jejich potíží, pro jejich výlunou osobní potebu, nap. rentgenové zaízení, pístroje
pro analýzy odebraných vzork apod. Zdravotnickým prostedkem je zboží odpovídající
zákonu . 48/1997 Sb.
Do snížené sazby dan z pidané hodnoty tak podle pílohy . 3 oddílu C k zákonu . 48/1997
Sb., vyjma konkrétn uvedených spadají nap.
-

-

prostedky pro klasické hojení ran, netkaná textilie, prostedky pro vlhké hojení ran,
náplasti hypoalergické, obinadlo elastické, hydrofilní sterilní a pružné hadicové
vložky, vložené pleny a jejich fixaní prostedky a plenkové kalhotky pi péi
o inkontinenci
kondomy a sáky sbrné urinální
podložky kolostomické, ileostomické, a urotomické
systémy kolostomické, ileostomické, urostomické a stomické
krytky a zátky stomické
pásy a pídržné prostedky pro stomiky
stomické podložky, odstraovae podložky, prostedky vyplovaní a vyrovnávací,
prostedky zahušovací, istící a ochranné
ortézy, epitety, protézy horních a dolních konetin, návleky pahýlové, suspenzory a
kompresivní podprsenka
kompresivní elastické punochy, kalhotky, návleky, kotníkový a kolení díl, vetn
pomcky pro jejich navlékání a vetn kompresivních elastických punochových
kalhotek thotenských
koárek zdravotní i s píslušenství, vozík mechanický i s elektrickým pohonem i
píslušenství, rukavice kožené pro vozíkáe (k mechanickému vozíku)
sluchadla i baterie ke sluchadlu, brýlový adaptér k zavšení sluchadla a ušní tvarovky
urené pro sluchov postižené
obruby a oky brýlové, oky kontaktní, okluzor gelový, náplasový, plastový,
dalekohledový systém na dálku i na blízko, s píslušenstvím a protéza oní
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-

-
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aplikátory aerosolových pípravk, inhalátor kompresorový a ultrazvukový,
koncentrátor kyslíku, prostedky pro aplikaci práškových inhalaních forem, pístroj
CPAP a BPAP, spirometr osobní a nebulizátor k inhalátoru (nástavec)
aplikátor inzulínu a odbru krve pomocí lancet, glukometr, jehly k injekním
stíkakám k aplikaci inzulínu, k inzulínovým perm a k neinzulínovým perm,
komplet k aplikaci (stíkaka s fixovanou jehlou) lancety pro odbr krve, proužky
diagnostické na stanovení glukózy, pumpa inzulínová, sety infusní kovové k
inzulínové pump a teflonové, stíkaka injekní k aplikaci inzulínu
berle, chodítko, hl, lžko polohovací s možností elektrického nastavení, keslo
klozetové nástavec na WC, sedaka do vany a pod sprchu, zaízení polohovací,
píslušenství k polohovacímu zaízení, zvedák mechanický, elektrický a hydraulický,
lžko polohovací s možností mechanického nastavení
podložka antidekubitní, pilba ochranná, katetr pro intermitentní katetrizaci
hl bílá slepecká a kompenzaní pomcky pro nevidomé
indukní set zesilovae a kompenzaní pomcky pro sluchov postižené
obuv ortopedická - individuáln zhotovená i sériov vyrábná, obuv pro diabetiky,
vložka ortopedická - individuáln zhotovená, speciální
tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu i silikonová, odsávaka elektrická,
mechanická, píslušenství k odsávace, ke kanyle a k hlasové protéze, elektrolaryng,
akumulátor k elektrolaryngu.

Dále nap. položka obuv ortopedická, tj. i obuv výhradn urená pro diabetiky byla
v dosavadním znní textu pílohy . 1 k zákonu o DPH zahrnuta v položce 01 - 96, ale protože
dochází ke konkrétnímu vymezení zdravotnických prostedk, je tato konkrétní položka
jmenovit uvedena v píloze . 3 oddílu C k zákonu . 48/1997 Sb., ve skupin 16. Sníženou
sazbu dan tedy nebude možné nov použít u obuvi oznaené jako obuv pro diabetiky,
která však není zdravotnickým prostedkem podle zvláštních právních pedpis
(zákon . 123/2000 Sb., o zdravotnických prostedcích a zmn nkterých dalších zákon).
B. Píloha . 4 zákona . 48/1997 (seznam stomatologických výrobk):
Stomatologické výrobky jsou podle § 58 odstavce 2 písm. b) zákona o DPH osvobozeny,
pokud jsou zdravotnickými prostedky podle zákona upravujícího zdravotnické prostedky,
pi dodání stomatologickými laboratoemi a opravy tchto výrobk.
Návrh vymezuje položky stomatologických výrobk, u kterých se bude nov uplatovat
snížená sazba dan, tak jako dosud podle Harmonizovaného celního systému s íselným
oznaením 01 – 96, ale s odkazem na druh výrobku, který je uveden v zákon . 48/1997 Sb.,
o veejném zdravotním pojištní, pílohy . 4 (seznam stomatologických výrobk).
Do snížené sazby dan z pidané hodnoty tak podle pílohy . 4 k zákonu . 48/1997 Sb.,
spadají nap. stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitaní a
léebné pomcky, korunkové náhrady, fixní mstky, pilíové konstrukce mstk, spojení
pilíových mstk, adhesivní náhrady, provizorní fixní náhrady, ástené snímatelné náhrady
defektu chrupu, celkové snímatelné náhrady, rekonstrukní náhrady, pokud nebudou podle
§ 58 zákona o DPH osvobozeny.
2. Položka 01-96 - Zdravotnické prostedky
Navrhuje se do druhé položky 01 – 96 zaadit ty zdravotnické prostedky, které odpovídají
vymezení v zákon . 123/2000 Sb., o zdravotnických prostedcích, ve znní pozdjších
pedpis, které splují podmínku výluného použití pro osobní potebu zdravotn postižených
k léení zdravotního postižení nebo ke zmírnní jeho dsledk a které jsou individuáln
zhodnocené na zakázku. Tato položka se zde dopluje z toho dvodu, že existují urité
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do této pílohy zaadit, avšak jsou ásten hrazeny z veejného zdravotního pojištní (75 %,
viz § 15 odst. 12 zákona . 48/1997 Sb.).
3. Položka 90 – Ortopedické pomcky a pístroje, vetn berlí, chirurgických pás a
kýlních pás; dlahy a jiné prostedky k léb zlomenin; umlé ásti tla; pomcky
pro nedoslýchavé
Navrhuje se vymezit výše uvedené položky, u kterých se bude nov uplatovat snížená sazba
dan, tak jako dosud podle položek Harmonizovaného celního systému s íselným oznaením
90, ale se slovním popisem pouze pro vybrané položky.
Ortopedické pomcky a pístroje, vetn berlí, chirurgických pás a kýlních pás; dlahy a jiné
prostedky k léb zlomenin; umlé ásti tla; pomcky pro nedoslýchavé atd. je zboží
odpovídající zákonu . 123/2000 Sb., o zdravotnických prostedcích a zmn nkterých
dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis.
Do snížené sazby dan z pidané hodnoty tak podle Harmonizovaného celního systému
s íselným oznaením 90, ale se slovním popisem pouze pro vybrané položky spadají nap.
ostatní pístroje nošené v ruce nebo na tle anebo implantované v organismu,
ke kompenzování následk njaké vady nebo neschopnosti, nap. umlé zuby, umlé klouby,
pístroje usnadující e osobám, které ztratily hlasivky, srdení stimulátory, pístroje
implantované do tla urené k tomu, aby podpoily nebo nahradily uritou chemickou funkci
nkterého orgánu.
Zdravotnický prostedek ve snížené sazb dan z pidané hodnoty musí samozejm také
splovat podmínky pro používání zdravotnických prostedk (zákon . 123/2000 Sb.), tj. musí
se jednat o zdravotnický prostedek s oznaením CE, který musí mít i prohlášení o shod.
Tetí položka musí splovat zásady a podmínky zdravotnických prostedk podle zákona
. 123/2000 Sb., souasn i vymezení podle Harmonizovaného systému a odpovídat výslovn
uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové ásti pílohy . 1 k zákonu o DPH.
Sníženou sazbu dan z pidané hodnoty bude možné použít pouze u takového zboží,
které bude splovat technické požadavky na zdravotnické prostedky, tj. bude se jednat
o zdravotnický prostedek s oznaením CE a musí mít prohlášení o shod.
U všech nov navrhovaných položek pro úely zákona o DPH není nijak rozhodující, jaká je
konkrétní forma úhrady, tj. zda je konkrétní zdravotnický prostedek hrazen ze zdravotního
pojištní a v jaké výši nebo zda je hrazen pacientem.
Dále dochází ke zrušení poznámky pod arou . 71 jako legislativn-technickou úpravu textu,
která ruší odkaz na zákon . 123/2000 Sb., o zdravotnických prostedcích a zmn nkterých
dalších zákon.
K bodu 11

(Píloha . 1, položka 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91)

Podle návrhu se tyto položky v souvislosti se zmnou u zdravotnických prostedk v píloze
. 1 jmenovit ruší, protože jsou zdravotnickým prostedkem podle pílohy . 3 oddílu C
k zákonu . 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní viz skupina 12 a 14.

- 54 -

K l. IV
K bodu 1
Navrhuje se stanovit, že pro uplatnní dan za období pedcházející dni úinnosti tohoto
zákona (tj. za období ped 1. lednem 2013) se použijí ustanovení zákona ve znní úinném
pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona (tj. ve znní úinném k 31. prosinci 2012).
K bodu 2
Navrhuje se, aby pi dodání vody, tepla nebo chladu a pi poskytnutí služby spojené
s odvádním a ištním, pípadn zneškodováním odpadních vod, kdy se spoteba
vyútovává za zútovací období, které bude zahrnovat jak období, kdy platí snížená sazba
v dosavadní výši 14 %, tak období, kdy již bude platit snížená sazba dan ve výši 15 %, mohli
plátci dan stanovit výši spoteby samostatn za tato dv asová období, a to bu na základ
odetu z mících zaízení, nebo na základ propotu spoteby. Bude tak umožnno
pi vyútování spoteby za píslušné období pede dnem nabytí úinnosti novely zákona
(tj. za období konící dnem 31. prosince 2012) použít dosavadní sníženou sazbu dan (14 %)
a za období ode dne nabytí úinnosti novely zákona (tj. od 1. ledna 2013) vyšší sníženou
sazbu dan (15 %).
Rovnž se navrhuje, aby plátce uplatnil sníženou sazbu dan u spoteby výlun se vztahující
ke skutené spoteb za období pede dnem nabytí úinnosti zákona (tj. za období
do 31. prosince 2012), a to i v pípad, kdy ke zjištní skutené spoteby dojde až ode dne
nabytí úinnosti zákona (tj. od 1. ledna 2013). Toto opatení nov umožní i u tzv. pefakturace
použít sníženou sazbu platnou pro období, kterého se týká, i v pípad, že dojde k pefakturaci
ode dne nabytí úinnosti zákona (tj. od 1. ledna 2013).
Také se navrhují pravidla pro urení základu dan a výše dan v pípad vypoádání záloh
za zdanitelná plnní, a to podle § 37a zákona . 235/2004 Sb., ve znní úinném od 1. ledna
2013. Cílem je zejména stanovit jednoznaná pravidla pro pípady, kdy se v prbhu
vypoádávaného období mnily sazby dan.
K bodu 3
Navrhuje se, aby pi dodání elektiny, plynu a pi poskytnutí telekomunikaních služeb,
pepravy a distribuci plynu, penosu a distribuci elektiny, kdy se spoteba vyútovává
za zútovací období, které bude zahrnovat jak období, kdy platí základní sazba v dosavadní
výši 20 %, tak období, kdy již bude platit základní sazba dan ve výši 21 %, mohli plátci dan
stanovit výši spoteby samostatn za tato dv asová období, a to bu na základ odetu
z mících zaízení, nebo na základ propotu spoteby a mohli tak pi vyútování spoteby
za píslušné období pede dnem nabytí úinnosti novely zákona (tj. za období konící dnem
31. prosince 2012) použít dosavadní základní sazbu dan (20 %) a za období ode dne nabytí
úinnosti novely zákona (tj. od 1. ledna 2013) vyšší základní sazbu dan (21 %).
Rovnž se navrhuje, aby plátce uplatnil základní sazbu dan u spoteby výlun se vztahující
ke skutené spoteb za období pede dnem nabytí úinnosti zákona (tj. za období
do 31. prosince 2012), a to i v pípad, kdy ke zjištní skutené spoteby dojde až ode dne
nabytí úinnosti zákona (tj. od 1. ledna 2013). Toto opatení nov umožní i u tzv. pefakturace
použít základní sazbu platnou pro období, kterého se týká, i v pípad, že dojde k pefakturaci
ode dne nabytí úinnosti zákona (tj. od 1. ledna 2013).
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za zdanitelná plnní, a to podle § 37a zákona . 235/2004 Sb., ve znní úinném od 1. ledna
2013. Cílem je zejména stanovit jednoznaná pravidla pro pípady, kdy se v prbhu
vypoádávaného období mnily sazby dan.

K ásti tetí - zmna zákona o spotebních daních
K l. V
S úinností od 1. ledna 2013 dojde ke snížení výše procentního vrácení spotební dan
u tzv. zelené nafty, a to u motorové nafty splující evropskou normu EN590 dojde ke snížení
z dosavadních 60 % na 40 % a u tzv. smsné nafty z dosavadních 85 % na 57 %.

K ásti tvrté - zmna zákona o dani ddické, dani darovací a dani
z pevodu nemovitostí
K l. VI
Navrhuje se zvýšení sazby dan z pevodu nemovitostí o 1 procentní bod. Souasná sazba
dan z pevodu nemovitostí ve výši 3 % bude od roku 2013 zvýšena na 4 %. Hlavním
dvodem legislativního návrhu je zvýšení píjm státního rozpotu v souvislosti
s rozhodnutím vlády o vytvoení balíku opatení k udržení schodku státního rozpotu
v letech 2013 až 2015 pod temi procenty hrubého domácího produktu.
Dopady na inkaso veejných rozpot jsou oekávány + 2,5 mld. K ron.

K l. VII
S ohledem na datum nabytí úinnosti zákona od 1. ledna 2013 je teba zapracovat pechodné
ustanovení, z kterého bude jednoznan zejmé, že skutenost, která je pedmtem dan
z pevodu nemovitostí (viz § 9 zákona o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu
nemovitostí) a vznikla ped nabytím úinnosti tohoto zákona, bude zdaována sazbou 3 %,
i když daové ízení probhne až po nabytí úinnosti tohoto zákona.

K ásti páté - zmna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištní
K l. VIII
K bodu 1

(§ 3a odst. 2)

Jedná se o legislativn technickou úpravu související s doasnou neúinností § 3 odst. 15,
který obsahuje pro úely tohoto zákona vymezení prmrné mzdy. Souasn dochází
k zrušení tohoto odkazu z dvodu nadbytenosti natrvalo.
K bodu 2

(§ 3d)

Z dvodu zvýšení píjm systému veejného zdravotního pojištní se navrhuje nové
ustanovení § 3d, které zajistí, aby byl pro roky 2013 až 2015 zrušen maximální vymovací
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zdravotní pojištní. Jedná se o doasnou neúinnost nkterých ustanovení zákona týkajících
se práv maximálního vymovacího základu.
V odstavci 1 se navrhuje doasná neúinnost § 3 odstavc 15 až 18, kde je ešen maximální
vymovací základ zamstnance. I nadále bude úinná definice prmrné mzdy z § 3 odstavce
15 tohoto zákona, nebo tato definice se používá i pro jiná ustanovení zákona.
V odstavci 2 se navrhuje, aby se pro rozhodná období, která nastanou v letech 2013 až 2015,
nepoužila ást ustanovení § 3a odst. 2, která se týká maximálního vymovacího základu osob
samostatn výdlen inných. Tzn., že po toto období nebude úinné ustanovení,
které stanoví, že osoba samostatn výdlen inná je povinna odvést pojistné nejvýše
z maximálního vymovacího základu. Stejn tak bude doasn neúinné ustanovení,
které stanoví, že maximálním vymovacím základem je ástka ve výši
sedmdesátidvounásobku prmrné mzdy.
V odstavci 3 se navrhuje doasná neúinnost § 3a odst. 5, který rovnž upravuje pravidlo
postupu v pípad maximálního vymovacího základu.
K bodu 3

(§ 8 odst. 2)

V rámci zrušení maximálního vymovacího základu zamstnance a osoby samostatn
výdlen inné pro placení pojistného na veejné zdravotní pojištní v letech 2013 až 2015
se navrhuje natrvalo zrušit nadbytený text o maximální výši zálohy osoby samostatn
výdlen inné.
K bodu 4

(§ 14 odst. 2)

Navrhuje se nové znní ásti vty osmé, kdy se její znní zobecuje na podání žádosti v rámci
vrácení peplatku nejen v pípad pekroení maximálního vymovacího základu,
ale v pípad zjištní jakéhokoliv peplatku. Dále se navrhuje, aby vty tvrté až sedmé,
které se týkají peplatku pi pekroení maximálního vymovacího základu, se nepoužily
v letech 2013 až 2015.

K ásti šesté - zmna zákona o rozpotovém urení daní
K l. IX
K bodu 1

(§ 3 odst. 1 písm. b))

V souvislosti se zvýšením sazeb dan z pidané hodnoty o 1 procentní bod od 1. ledna 2013 se
upravuje rozpotové urení dan z pidané hodnoty tak, aby výnos z realizace tchto opatení
plynul do státního rozpotu.
K bodu 2

(§ 3 odst. 1 písm. c))

V souvislosti se zavedením solidárního zvýšení dan u dan z píjm fyzických osob a
zrušením základní slevy na dani pro dchodce se od 1. ledna 2013 upravuje rozpotové urení
dan z píjm fyzických osob ze závislé innosti tak, aby výnos z realizace tchto opatení
plynul do státního rozpotu.
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K l. X
Pechodné ustanovení upravuje pevod daových píjm na pelomu rozpotových rok
2012/2013.

K ásti sedmé - zmna zákona . 370/2011 Sb.
K l. XIII
K bodu 1

(l. I body 8, 30 a 31)

Bod 8 l. I se navrhuje zrušit, nebo úprava obsažená v tomto bod je promítnuta do tohoto
zákona.
V § 88 odst. 9 písm. c) zákona o dani z pidané hodnoty je zapotebí ponechat stávající
úpravu, proto dochází ke zrušení bodu 30 v l. I.
Chybou v legislativním procesu by s úinností zákona . 370/2011 Sb. nedošlo k peíslování
odstavc v § 89. K odstranní tohoto stavu dochází ke zrušení bodu 31 l. I zákona
. 370/2011 Sb. a jeho optovné správné uvedení v tomto zákon v ásti novelizující zákon
o dani z pidané hodnoty.
K bodu 2

(l. II body 2, 4, 5, 7 a 8)

Vzhledem k posunutí úinnosti zákona . 370/2011 Sb. dochází ke zmn oznaení roku 2013
na rok 2016 v pechodných ustanoveních.
K bodu 3

(l. II body 4 a 5)

Vzhledem k posunutí úinnosti zákona . 370/2011 Sb. dochází ke zmn oznaení roku 2013
na rok 2016 v pechodných ustanoveních.
K bodu 4

(l. II body 4, 5 a 7)

Vzhledem k pesunu právní úpravy z § 37 odst. 3 do § 37a
v pechodných ustanoveních.
K bodu 5

je nutné zmnit odkazy

(l. VI body 2 a 4)

Dochází ke zrušení úpravy, která je obsažená v ásti novelizující zákon o rozpotovém urení
daní.
K bodu 6

(l. VII bod 2)

Dochází ke zrušení úpravy, která je obsažená v ásti novelizující zákon o rozpotovém urení
daní.
K bodu 7

(l. X Úinnost)

Promítnutí odkladu nabytí úinnosti sjednocení základní a snížené sazby dan z pidané
hodnoty ve výši 17,5 % k 1. lednu 2016.

- 58 -

K ásti osmé - zmna zákona o pomoci v hmotné nouzi
K l. XII
K bodu 1

(§ 2 odst. 2)

V souvislosti se zavedením nové dávky píspvku na náklady na bydlení je nezbytné nov
definovat osoby v hmotné nouzi.
K bodu 2

(§ 3 odst. 4)

Legislativn-technická úprava v návaznosti na používání nové terminologie.
K bodu 3

(§ 4 odst. 1 písm. b))

Terminologická úprava v souvislosti se zavedením nové dávky píspvku na náklady
na bydlení.
K bodu 4
(§ 4 odst. 2, § 5 odst. 1 úvodní ásti ustanovení, § 38 odst. 1, § 39, § 43 odst.
2 a § 61 odst. 1 písm. g))
Terminologická úprava v souvislosti se zavedením nové dávky píspvku na náklady
na bydlení.
K bodu 5

(§ 8 odst. 1)

Vzhledem k tomu, že okruh spolen posuzovaných osob u nové dávky píspvku na náklady
na bydlení bude nov vycházet ze zákona o životním a existenním minimu, postrádá
dosavadní ustanovení § 8 odst. 1, které bylo stanoveno jako výjimka, dalšího smyslu.
K bodu 6

(§ 8 odst. 2)

Výslovné upesnní, že dotyná osoba se mže nacházet pouze v jednom okruhu spolen
posuzovaných osob, je inspirováno dosavadní úpravou ve státní sociální podpoe.
K bodu 7

(§ 9 odst. 2 a 3)

V návaznosti na zmnu dávky na bydlení v systému pomoci v hmotné nouzi je nezbytné v § 9
odst. 2 nov definovat rovnž píjem pro úely píspvku na živobytí.
Vzhledem k zásadním zmnám v oblasti dávek na bydlení je nezbytné rovnž nov definovat
pimené náklady na bydlení, pro což se využívá § 9 odst. 3, nebo výjimky uvedené v jeho
dosavadním znní nebudou již nadále využívány.
K bodu 8

(§ 11 odst. 1)

Nov se pokládá za spravedlivé, aby zvýšení píjmu vlastním piinním bylo prokazováno
nejen pro úely píspvku na živobytí, ale rovnž pro úely píspvku na náklady na bydlení.
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(hlava II)

Definuje se nová dávka píspvek na náklady na bydlení, její složení, výše a druhy náklad
na bydlení. Vlád se dává možnost ástky urené pro jednotlivé druhy náklad na bydlení
valorizovat, a to v ádném i mimoádném termínu. Z hlediska citlivého pístupu k této
problematice je podstatná rovnž definice jiných forem bydlení.
K bodu 10

(§ 38 odst. 4)

V tomto ustanovení se reaguje na skutenost, že vyhodnocení nároku na píspvek na živobytí
je reáln možné uinit až po vyhodnocení nároku na píspvek na náklady na bydlení. Pokud
žadatel nedodrží lhty v zákon uvedené, vzniká mu nárok na píspvek na náklady
na bydlení nejdíve píští kalendání msíc.
K bodu 11

(nadpis § 39, § 61 odst. 1 písm. a) a § 79 odst. 1)

Terminologická úprava v souvislosti se zavedením nové dávky píspvku na náklady
na bydlení.
K bodu 12

(§ 42 odst. 3 a § 43 odst. 2)

Terminologická úprava v souvislosti se zavedením nové dávky píspvku na náklady
na bydlení.
K bodu 13

(§ 72 odst. 4)

V souvislosti se zavedením nové dávky píspvku na náklady na bydlení dochází
ke zjednodušení položek potebných v podání žádosti o tuto dávku.
K bodu 14

(§ 72 odst. 8)

V tomto ustanovení se reaguje na skutenost, že vyhodnocení nároku na píspvek na živobytí
je reáln možné uinit až po vyhodnocení nároku na píspvek na náklady na bydlení. Pokud
žadatel nedodrží lhty v zákon uvedené, vzniká mu nárok na píspvek na náklady
na bydlení nejdíve píští kalendání msíc.
K bodu 15

(§ 80 odst. 1)

V návaznosti na možnost vlády vydat naízení o valorizaci náklad na bydlení, je nezbytné
tuto skutenost promítnout rovnž ve speciálním zmocovacím ustanovení § 80.

K l. XIII
K bodu 1
Píspvek na náklady na bydlení, který je novou dávkou na bydlení ze systému dávek pomoci
v hmotné nouzi, náleží poprvé za msíc duben 2013. Tento msíní posun umožní plynulejší
nábh nové dávky.

- 60 K bodu 2
Pechodné ustanovení pedpokládá, že žádosti o novou dávku mohou být podávány již
od prvního dne úinnosti nové právní úpravy, tedy od 1. bezna 2012; podklady potebné
pro rozhodnutí o dávce na msíc duben však nebudou v tu dobu ješt úplné, a tak se výslovn
stanoví, že lhta pro rozhodnutí zaíná bžet až od 1. dubna 2013.
K bodu 3
Aby se zamezilo konkurenci starého a nového dávkového systému, zákon jasn stanoví,
že dosavadní dávka na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi náleží naposledy
za msíc bezen 2013, zárove se stanoví, že žádost o doplatek na bydlení na msíc bezen
musí být podána nejpozdji do 31. bezna 2013.
K bodu 4
Aby se zamezilo konkurenci starého a nového dávkového systému, zákon jasn stanoví,
že dosavadní dávka na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi náleží naposledy
za msíc bezen 2013, zárove se stanoví, že žádost o doplatek na bydlení na msíc bezen
musí být podána nejpozdji do 31. bezna 2013.
K bodu 5
V neskonených ízeních o doplatku na bydlení je nutné postupovat podle dosavadní právní
úpravy.
K bodu 6
V neskonených ízeních o doplatku na bydlení je nutné postupovat podle dosavadní právní
úpravy, a to vetn odvolacích ízení, která rovnž budou probíhat podle dosud úinných
právních pedpis.
K bodu 7
V neskonených ízeních o doplatku na bydlení je nutné postupovat podle dosavadní právní
úpravy, a to vetn ízení, která se týkají peplatk a nedoplatk na dávkách, která rovnž
budou probíhat podle dosud úinných právních pedpis.
K bodu 8
Tímto ustanovením se chce zamezit, aby ízení o neprávem piznaných dávkách zahlcovala
státní aparát ješt s odstupem nkolika let. Zárove se tím nutí píslušné orgány k neprodlené
aktivit v této oblasti, která je jasn asov ohraniena.
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K ásti deváté - zmna zákona o státní sociální podpoe
K l. XIV
K bodu 1

(§ 2 písm. a) bod 2)

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 2

(§ 5 odst. 1 písm. f))

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 3

(§ 5 odst. 1 písm. g))

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 4

(§ 5 odst. 1 písm. h))

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením písmene g).
K bodu 5

(§ 5 odst. 2)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením písmene g).
K bodu 6

(§ 5 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. c))

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením písmene g).
K bodu 7

(§ 5 odst. 7 písm. b))

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 8

(§ 6 písm. b))

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky. Jedná se o zrušení stávajícího bodu 1.
K bodu 9

(§ 7 odst. 1)
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v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 10

(§ 7 odst. 5)

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 11

(§ 7 odst. 5)

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 12

(§ 7 odst. 7)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti s peíslováním odstavc v § 7.
K bodu 13

(§ 7 odst. 10 a § 45 odst. 3)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti s peíslováním odstavc v § 7.
K bodu 14

(hlava III)

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 15

(§ 30b odst. 1 písm. c) a § 40b odst. 2)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti s peíslováním odstavc v § 7.
K bodu 16

(§ 31 odst. 1)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti s peíslováním odstavc v § 7.
K bodu 17

(§ 37 odst. 4)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti s peíslováním odstavc v § 7.
K bodu 18

(§ 51 odst. 2)

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
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(§ 51 odst. 3, § 54 odst. 2 a § 58 odst. 2)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením bodu 2 v § 2 písm. a).
K bodu 20

(§ 54 odst. 3 úvodní ást ustanovení a § 57 odst. 2)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením bodu 2 v § 2 písm. a).
K bodu 21

(§ 57 odst. 1)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením bodu 2 v § 2 písm. a).
K bodu 22

(§ 59 odst. 3)

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 23

(§ 59 odst. 4)

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 24

(§ 59 odst. 5)

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 25

(§ 68 odst. 1 písm. e))

Jedná se o úpravu, která bezprostedn souvisí se zrušením dávky píspvku na bydlení
v rámci systému státní sociální podpory. Pevedením dávkové problematiky v oblasti bydlení
do systému pomoci v hmotné nouzi se mj. dosáhne toho, že systém státní sociální podpory
bude nov obsahovat již jen tzv. rodinné dávky.
K bodu 26

(§ 68 odst. 2 písm. a) bod 1, § 68 odst. 3 písm. a) bod 1)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením písmene e).
K bodu 27

(§ 68 odst. 5)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením písmene e).
K bodu 28

(§ 69 odst. 1 písm. b) a c))

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením § 51 odst. 2.
K bodu 29

(§ 69 odst. 1 písm. e))
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K bodu 30

(§ 70 odst. 1)

Jedná se o legislativn technickou zmnu v souvislosti se zrušením § 51 odst. 2.

K l. XV
K bodu 1
Zákon výslovn stanoví, že nárok na píspvek na bydlení náleží naposledy za msíc bezen
2013.
K bodu 2
Žádost o píspvek na bydlení lze nejpozdji podat do konce bezna 2013, jinak nárok na nj
zanikne.
K bodu 3
V ízeních o piznání píspvku na bydlení se bude postupovat podle dosud úinných právních
pedpis.
K bodu 4
V ízeních o piznání píspvku na bydlení, vetn ízení odvolacích, se bude postupovat
podle dosud úinných právních pedpis.
K bodu 5
V ízeních, která se týkají peplatk a nedoplatk na pedmtné dávce, se bude postupovat
podle dosud úinných právních pedpis.
K bodu 6
Tímto ustanovením se chce zamezit, aby ízení o neprávem piznaných dávkách zahlcovala
státní aparát ješt s odstupem nkolika let. Zárove se tím nutí píslušné orgány k neprodlené
aktivit v této oblasti, která je jasn asov ohraniena.

K ásti desáté - zmna trestního ádu
K l. XVI
K bodu 1

(§ 47 odst. 5 úvodní ást ustanovení)

Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.
K bodu 2

(§ 47 odst. 5 závrená ást ustanovení)

Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.
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K ásti jedenácté - zmna obanského soudního ádu
K l. XVII
Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.

K ásti dvanácté - zmna zákona o pobytu cizinc na území eské
republiky
K l. XVIII
K bodu 1
(§ 42b odst. 1 písm. d) bod 2, § 42c odst. 3 písm. c), § 42c odst. 6, § 46 odst.
7 písm. b) a § 71 odst. 1)
Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.
K bodu 2

(46f odst. 2 písm. d))

Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.
K bodu 3

(§106 odst. 3)

Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.

K ásti tinácté - zmna zákona o výkonu zajištní majetku a vcí
v trestním ízení
K l. XIX
K bodu 1

(§ 3 odst. 2 úvodní ásti ustanovení)

Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.
K bodu 2

(§ 3 odst. 2 závrená ást ustanovení)

Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.

K ásti trnácté - zmna zákona o sociálních službách
K l. XX
Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.
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K ásti patnácté - zmna zákona o životním a existenním minimu
K l. XXI
K bodu 1

(§ 7 odst. 2 písm. e))

Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.
K bodu 2

(§ 7 odst. 2 písm. h) bod 7)

Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.

K ásti šestnácté - zmna zákona o zdravotních službách
K l. XXII
Jedná se o reakci na novou konstrukci dávky na bydlení zejména po terminologické stránce.

K ásti sedmnácté - zmna zákona o spotebních daních
K l. XXIII
K bodu 1

(§ 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15 a § 15a odst. 10)

Jedná se o legislativn technické úpravy související se zrušením § 57, který upravuje vracení
dan z minerálních olej osobám užívajícím tyto oleje pro zemdlskou prvovýrobu.
K bodu 2

(§ 57)

V rámci tchto zmn je navrženo odstranní daového zvýhodnní, které je poskytováno
na motorovou naftu (SN EN 590) a sms motorové nafty s metylestery epkového oleje
(tzv. smsná nafta), které jsou spotebovány v rámci rostlinné prvovýroby. Hlavními dvody
legislativního návrhu jsou rozhodnutí o vytvoení balíku opatení k udržení schodku státního
rozpotu v letech 2013 až 2015 pod temi procenty hrubého domácího produktu a odstranní
nkterých daových výjimek v rámci zákona o spotebních daních.
Daové zvýhodnní smsné nafty, metylester epkového oleje, stejn jako daové
zvýhodnní bioethanolu ve vysokoprocentních biopalivových smsích, pokud jsou tyto
použity pro pohon motor, zstane i nadále zachováno, což vyplývá ze schváleného
víceletého programu podpory dalšího uplatnní biopaliv v doprav.
Dopady na inkaso veejných rozpot jsou oekávány + 1,6 mld. K ron.
K bodu 3

(§ 139 odst. 2)

Jedná se o legislativn technické úpravy související se zrušením § 57, který upravuje vracení
dan z minerálních olej osobám užívajícím tyto oleje pro zemdlskou prvovýrobu. Zrušuje
se zmocnní Ministerstva zemdlství k vydání vyhlášky k ustanovení § 57.
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K l. XXIV
Pechodné období umožní právnickým nebo fyzickým osobám, které nakoupily nebo samy
vyrobily a prokazateln použily minerální oleje pro zemdlskou prvovýrobu do konce roku
2012, uplatnit nárok na vrácení dan z takových spotebovaných minerálních olej
do 25. ervence 2013.

K l. XXV
V souvislosti se zrušením § 57 zákona o spotebních daních, který upravuje vracení dan
z minerálních olej osobám užívajícím tyto oleje pro zemdlskou prvovýrobu a se zrušením
zmocnní Ministerstva zemdlství k vydání vyhlášky k tomuto ustanovení, dochází
ke zrušení i vyhlášky a jejích novel vydaných podle § 139 odst. 2 k provedení § 57 zákona
o spotebních daních.

K ásti osmnácté - zmna zákona o dani ddické, dani darovací a
dani z pevodu nemovitostí
K l. XXVI
Navrhuje se zvýšení sazby dan z pevodu nemovitostí o 1 procentní bod. Souasná sazba
dan z pevodu nemovitostí ve výši 3 % bude od roku 2013 zvýšena na 4 %. Hlavním
dvodem legislativního návrhu je zvýšení píjm státního rozpotu v souvislosti
s rozhodnutím vlády o vytvoení balíku opatení k udržení schodku státního rozpotu v
letech 2013 až 2015 pod temi procenty hrubého domácího produktu.
Vzhledem k tomu, že zákon . 458/2011 Sb. úpravu sazby dan z pevodu nemovitostí
pesouvá z § 15 do § 14 zákona . 357/1992 Sb., je nutné provést zvýšení sazby dan
z pevodu nemovitostí z 3 % na 4 % také v uvedeném ustanovení § 14. V pípad, že by tato
úprava nebyla provedena, došlo by s úinností ode dne nabytí úinnosti zákona . 458/2011
Sb. ke snížení sazby dan z pevodu nemovitostí na pvodní hodnotu, tedy na 3 %. Tato
úprava nabude úinnosti dnem nabytí úinnosti zákona . 458/2011 Sb.
Dopady na inkaso veejných rozpot jsou oekávány + 2,5 mld. K ron.

K ásti devatenácté - zmna zákona o pojistném na veejné
zdravotní pojištní
K l. XXVII
K bodu 1

(§ 3a odst. 2)

Jedná se o legislativn technickou úpravu nutnou k ádnému fungování nov navrhovaného
ustanovení § 3d odst. 2.
K bodu 2

(§ 3d odst. 1)

Jedná se o legislativn technickou úpravu vyvolanou novelou zákona o pojistném na veejné
zdravotní pojištní obsaženou v zákon . 458/2011 Sb. Je nutné rozhodné období zamnit
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odstavc.
K bodu 3

(§ 3d odst. 2)

Jedná se o legislativn technickou úpravu vyvolanou novelou zákona o pojistném na veejné
zdravotní pojištní obsaženou v zákon . 458/2011 Sb. Je nutné rozhodné období zamnit
nov používaným pojmem pojistné období a dále je nutné zamnit pojem vymovací základ
nov používaným pojmem základ pojistného.
K bodu 4

(§ 3d odst. 3)

Jedná se o legislativn technickou úpravu vyvolanou novelou zákona o pojistném na veejné
zdravotní pojištní obsaženou v zákon . 458/2011 Sb., kdy je nutné rozhodné období
zamnit nov používaným pojmem pojistné období.
K bodu 5

(§ 8 odst. 3 a 5)

Jedná se o legislativn technickou úpravu odkaz na píslušné ustanovení upravující podávání
pehled osobou samostatn výdlen innou, vyvolanou novelami zákona o pojistném na
veejné zdravotní pojištní, obsaženými v zákon . 138/2011 Sb., zákon . 298/2011 Sb. a
zákon . 458/2011 Sb., kterými se v rzném asovém sledu a s rznou úinností novelizoval
§ 8.
K bodu 6

(§ 8 odst. 4)

Jedná se o legislativn technickou úpravu odkaz na píslušné ustanovení upravující podávání
pehled osobou samostatn výdlen innou, vyvolanou novelami zákona o pojistném na
veejné zdravotní pojištní, obsaženými v zákon . 138/2011 Sb., zákon . 298/2011 Sb. a
zákon . 458/2011 Sb., kterými se v rzném asovém sledu a s rznou úinností novelizoval
§ 8.
K bodu 7

(§ 8 odst. 6)

Jedná se o legislativn technickou úpravu nahrazení pojmu „rozhodné období“ pojmem
„pojistné období“, s nímž zaal zákon . 458/2011 Sb.

K ásti dvacáté - zmna zákona o daních z píjm
K l. XXVIII
K bodu 1

(§ 16a)

S úinností od 1. ledna 2016 se navrhuje solidární zvýšení dan zrušit, nebo toto opatení je
pouze doasné.
K bodu 2

(§ 35ba odst. 1 písm. a))

S úinností od 1. ledna 2016 se navrhuje omezení slevy na dani na poplatníka u poživatel
starobního dchodu zrušit, nebo toto opatení je pouze doasné.
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(§ 38g odst. 4)

S úinností od 1. ledna 2016 se navrhuje zrušit solidární zvýšení dan, nebo toto opatení je
pouze doasné. Z tohoto dvodu se navrhuje zrušit povinnost podat z tohoto titulu piznání
k dani z píjm fyzických osob.
K bodu 4

(§ 38ha)

S úinností od 1. ledna 2016 se navrhuje solidární zvýšení dan u záloh zrušit, nebo toto
opatení je pouze doasné.
K bodu 5

(§ 38k odst. 4 písm. e))

S úinností od 1. ledna 2016 se navrhuje zrušení omezení uplatnní slevy na dani na
poplatníka u poživatel starobního dchodu zrušit, nebo toto opatení je pouze doasné.
V této souvislosti se navrhuje zrušit i úpravu prohlášení k dani u poplatník s píjmy ze
závislé innosti a funkními požitky.

K l. XXIX
K bodu 1
Je zakotveno standardní pechodné ustanovení, které zajišuje zamezení nepravé retroaktivity,
která by v rámci zmn provádných tímto zákonem nebyla žádoucí.
K bodu 2
Je zakotveno pechodné ustanovení, které zajišuje, aby plátce dan naposledy zútoval mzdy
s použitím solidárního zvýšení dan u záloh za kalendání msíc prosinec 2015.

K ásti dvacáté první - zmna zákona o dani z pidané hodnoty
K l. XXX
K bodu 1

(§ 37 odst. 2)

Legislativn-technická úprava promítnutí uvalení jednotné sazby dan z pidané hodnoty
ve výši 17,5 % k 1. lednu 2016 (tj. ke dni nabytí úinnosti píslušných bod zákona
. 370/2011 Sb.) z dvodu zvýšení snížené a základní sazby dan z pidané hodnoty
od 1. ledna 2013 o 1 procentní bod.
K bodu 2

(§ 89 odst. 6)

Tento novelizaní bod se snaží ešit stav, kdy v dsledku chyby v legislativním procesu by
po zrušení odstavce 6 nedošlo k peíslování odstavc.
K bodu 3

(§ 89 odst. 14)

Jedná se o peíslování odkazu na odstavec v dsledku zrušení odstavce 6 a peíslování
odstavc.
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K ásti dvacáté druhé - zmna zákona o rozpotovém urení daní
K l. XXXI
K bodu 1

(§ 3 odst. 1 písm. b))

V souvislosti se zavedením jednotné sazby dan z pidané hodnoty ve výši 17,5 % od roku
2016 se upravuje rozpotové urení dan z pidané hodnoty tak, aby odpovídalo platnému
stavu ve znní zákona . 370/2011 Sb.
K bodu 2

(§ 3 odst. 1 písm. c))

V souvislosti se zrušením solidárního zvýšení dan u dan z píjm fyzických osob a
znovuzavedením základní slevy na dani pro dchodce od 1. ledna 2016 se od tohoto dne
upravuje rozpotové urení dan z píjm fyzických osob ze závislé innosti do pvodní
podoby.

K l. XXXII
Pechodné ustanovení upravuje pevod daových píjm na pelomu rozpotových rok
2015/2016.

K ásti dvacáté druhé - úinnost
K l. XXXIII
Úinnost zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2013. Nkteré ásti však musí nabýt úinnosti
jiným dnem, a to
a) k 1. beznu 2013 ásti týkající se zrušení doplatku na bydlení
b) k 1. lednu 2014 ásti týkající se zrušení tzv. zelené nafty
c) ke dni nabytí úinnosti zákona . 458/2011 Sb. ásti novelizující
a. zákon o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí (zmna
sazby dan z pevodu nemovitostí)
b. zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištní (legislativn technické
opravy)
d) k 1. lednu 2016 ásti novelizující
a. zákon o dani z píjm (zrušení solidárního zvýšení dan a znovuzavedení
základní slevy na dani pro dchodce)
b. zákon o dani z pidané hodnoty (zmny související se sjednocením sazeb dan)
c. zákon o rozpotovém urení (zmny související se sjednocením sazeb dan
z pidané hodnoty a zrušením solidárního zvýšení dan a znovuzavedením
základní slevy na dani pro dchodce).
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obvyklé. Samo o sob není toto ešení v rozporu s Legislativními pravidly vlády (zejména
l. 28), které možnost rozdlit novelu jednoho právního pedpisu do více ástí výslovn
nezakazují. Nicmén, pi vdomí, že zvolené ešení není obvyklé, jsou podstata a dvody
pro zvolení tohoto ešení níže podrobn zdvodnny.
Pro legislativní ešení dlené úinnosti v pípad novely právního pedpisu se standardn
používá technika, kdy v závrené ásti návrhu zákona se oznaí konkrétní body jednotlivých
ástí návrhu zákona, kterých se odlišné nabytí úinnosti týká. Takové ustanovení pak zní
napíklad takto: „Tento zákon nabývá úinnosti 1. ledna 2013 s výjimkou ásti první bod 31,
52 a 73 a ásti tvrté bod 11 a 22, které nabývají úinnosti 1. ledna 2014.“.
Použití tohoto standardního modelu však zpsobuje v prbhu legislativního procesu znané
obtíže. Ty jsou nejpatrnjší pi zmnách legislativního textu v Parlamentu eské republiky,
nebo dochází velmi asto díky pozmovacím návrhm ke zmnám v oznaení jednotlivých
novelizaních bod. Tato zmna by se mla projevit i v ustanovení o úinnosti. V tomto
okamžiku nastává kámen úrazu. Autor pozmovacího návrhu, který pidává i naopak
odstrauje jeden i více novelizaních bod, zídkakdy provede odpovídající úpravu
v ustanoveních o úinnosti. Pokud tak uiní, pak se mnohdy stává, že v dlené úinnosti jsou
uvedeny body, které by odlišné úinnosti nabýt nemly. Taková chyba v prbhu
legislativního procesu, kterou se nepodaí uhlídat, mže pinést závažné právní i ekonomické
dsledky.
V poslední dob se tento problém u zákon v gesci Ministerstva financí objevuje velmi asto.
Napíklad poslední novela zákona o dani z pidané hodnoty se musela kvli zásahm bhem
legislativního procesu opravovat ve tetím tení v Poslanecké snmovn. Taktéž zákon
o zmn zákon souvisejících se zízením jednoho inkasního místa musel být v prbhu
legislativního procesu nkolikrát upravován a dokonce i pi schvalování tohoto zákona
Poslaneckou snmovnou ve znní vráceném Senátem se ozývaly ze strany nkterých poslanc
pochybnosti o správn ešené dlené úinnosti v tomto zákon (opt byla namítána absence
odpovídajícího peíslování novelizaních bod).
Na základ tchto zkušeností navrhovatel považuje v souasné dob používané legislativní
ešení dlené úinnosti za tžkopádné a nepehledné. Pedevším osoby pipravující jednotlivé
pozmovací návrhy, které jsou vtšinou odborníci na vcnou problematiku, mají s udržením
konstrukce dlené úinnosti v konkrétním zákon problém. Dsledkem jsou pak nekvalitní
pozmovací návrhy, které, by je jejich zámrem ešit nco zcela jiného, mní úinnost
nesprávných novelizaních bod. Navrhovatel poté musí vynaložit znané úsilí, aby danou
chybu vyhledal a odstranil. Toto úsilí je poté zpravidla uskutenno nestandardní cestou,
a to napíklad pozmovacím návrhem.
Jako ešení výše uvedeného problému se navrhovatel pokusil nalézt koncept, na jehož základ
by se tento problém minimalizoval. Byly identifikovány následující možné varianty ešení:
1.

Umístní novelizaních bod s odlišnou úinností na zaátek píslušného lánku v dané
ásti. V ustanovení o úinnosti by byl umístn odkaz na tento lánek a tyto novelizaní
body. K peíslování by docházelo pouze v pípad zmn potu bod s odlišnou
úinností, nebo v pípadech vložení jiného novelizaního bodu s odlišnou úinností.
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Umístní novelizaních bod s odlišnou úinností do zvláštního lánku téže ásti (nap.
v rámci jedné ásti by existovaly ti lánky, z nichž první by obsahoval novelizaní
body s jednou úinností, druhý novelizaní body s odlišnou úinností od prvního
lánku, a tetí by upravoval pechodná ustanovení). Ustanovení o nabytí úinnosti by
pak obsahovalo odkaz na tento lánek jako celek, ímž by se minimalizovala možnost
zámny.

3.

Umístní novelizaních bod s odlišnou úinností do jiné ásti. Ustanovení o úinnosti
by obsahovalo odkaz na tuto ást jako na celek, ímž by se minimalizovala možnost
zámny.

4.

Zmna struktury novely tak, aby novela byla rozdlena na ásti s novelizaními body se
stejnou úinností a ást úinnost. Každá z ástí by se dlila na hlavy, z nichž každá by
obsahovala novelizaní body mnící práv jeden zákon. Tato varianta je však v pímém
rozporu s Legislativními pravidly vlády.

5.

Vytvoení doprovodných zákon, z nichž každý bude obsahovat pouze ty novelizaní
body, které jsou úinné ke stejnému okamžiku.

Z výše uvedených variant byla zvolena varianta 3, a to na základ následující analýzy
jednotlivých variant:
1.

Varianta 1 je ponkud neestetická, nebo opticky zmny ustanovení zákona s vyšším
íslem paragraf mohou pedcházet zmny s nižšími ísly. Nadto se jeví i jako
nelogická v pípad nastavení úinnosti lex specialis pozdjší než úinnosti obecné.

2.

Pi volb varianty 2 by peíslování bylo nutné pi zmnách pot lánk nebo
pi vypuštní i doplnní lánku pechodných ustanovení. Nadto bude ást obsahovat
pravdpodobn i více lánk pechodných ustanovení (pechodná ustanovení k první
zmn úinnosti a pechodná ustanovení k pozdjší zmn úinnosti), což nejen
z estetického hlediska není píhodné.

3.

Ve variant 3 je peíslování nutné pouze pi zmn potu ástí.

4.

Peíslování je ve variant 4 nutné pouze pi zmn potu úinností lex specialis, to jest
v pípad, že pibydou nové novelizaní body s úinností jinou, než která byla dosud
navrhována. Toto ešení je v rozporu s l. 28 Legislativních pravidel vlády. Pijetí této
varianty by vyžadovalo zmnu Legislativních pravidel vlády.

5.

Pi volb varianty 5 se není teba zabývat peíslováním v rámci jednoho zákona.
Velkým negativem však zstává zatížení právního ádu zákony, které by mohly být
vtleny do ádné novely zákona (obzvlášt, pokud se jedná o nkolik bod). Nadto je
nutné poznamenat, že v prbhu legislativního procesu není jisté, zda se pijmou
všechny doprovodné zákony, i nkterý z nich pedbhne novelu zákona nebo jí naopak
ztratí z dohledu. Navíc pi pípadné zmn novely zákona, napíklad ve form
pozmovacího návrhu, není vyloueno, že by nebylo zapotebí reagovat na tyto zmny
i v doprovodném zákon. Zde bychom se mohli setkat s jevem podobným onomu
neblahému „peíslování“.
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odpovídající variant 3.

V Praze dne 6. záí 2012

RNDr. Petr Neas, v.r.
pedseda vlády

Ing. Miroslav Kalousek, v.r.
ministr financí

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
K části první a devatenácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění k 1. lednu 2013
a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2016

§7
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 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
a) 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,
b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle
zvláštních předpisů,
c) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele
kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle
zvláštních právních předpisů,6f)
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.
(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.
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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)
(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.
(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,
b) 60 % z příjmů podle odstavce 1 písm. b), s výjimkou příjmů ze živností řemeslných,
c) 40 % z příjmů podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s
výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d);
nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
d) 30 % z příjmů podle odstavce 2 písm. e); 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 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.
(9) Jde-li o nemovitost nebo movitou věc v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, která
je využívána pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (odstavce 1 a 2)
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) 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 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 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 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 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 uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 12,

-3může podat dodatečné 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 (§ 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.
§9
Příjmy z pronájmu
(1) Příjmy z pronájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8, jsou
a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí),
b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 odst. 1
písm. a).
(2) Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví, 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 plynoucí
poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 je, s výjimkou příjmů z pronájmu nemovitostí 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 uvedených v odstavci 1 podle
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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 podle § 9.
Poplatník, který uplatňuje výdaje podle odstavce 4, je povinen vždy vést záznamy o příjmech
a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem.
(6) Poplatníci mající příjmy z pronájmu 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 ve zdaňovacím období, ve
kterém dochází k ukončení pronájmu, 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.
(7) Při nájmu podniku podle zvláštního právního předpisu70) je příjmem pronajímatele,
který nevede účetnictví, také
a) hodnota pohledávek a závazků, s výjimkou závazků, jejichž úhrada by byla výdajem
snižujícím základ daně, které přecházejí na nájemce, není-li dohodnuta jejich úhrada. Jeli dohodnuta částečná úhrada pohledávek a závazků, s výjimkou závazků, jejichž úhrada
by byla výdajem snižujícím základ daně, je příjmem jejich hodnota. Je-li dohodnuta
úhrada pohledávek a závazků, s výjimkou závazků, 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 v podniku na začátku
nájmu a jejich vyšší hodnotou při ukončení nájmu stanovenou podle zvláštního právního
předpisu1a) nebo podle údajů uvedených v účetnictví nájemce, 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.
§ 16a
Solidární zvýšení daně
(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.
(2) Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi
a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu
daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a
b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na
sociální zabezpečení.
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(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.
(2) Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi
a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně
podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a
b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální
zabezpečení.
§ 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) 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,
a) 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) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v 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 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) 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého
stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43) nebo zanikl-li
nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto
invalidního důchodu a starobního důchodu,
d) 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný
důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43), 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) 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,
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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
předpisů14d) pro účely státní sociální podpory.

(2) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky
uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), 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. a) pouze v případě, že
jeho základ daně ve zdaňovacím období nepřesáhl 48násobek průměrné měsíční hrubé mzdy
zveřejněné Českým statistickým úřadem za kalendářní rok, který o 2 kalendářní roky
předchází zdaňovacímu období, za něž se daňové přiznání podává.
(4) 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.
(5) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2, kterému plynou příjmy zahrnuté do
samostatného základu daně, se daň vypočtená z tohoto základu nesnižuje o slevy na dani pro
poplatníky daně z příjmů fyzických osob.
§ 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 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 stanovenou
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
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upravujícího výši minimální mzdy111) (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, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka),
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.
(7) Dočasný pobyt dítěte mimo 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 s
manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek
uvedených v § 35ba. Nemá-li manžel (manželka) 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 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.
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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.
§ 35ca
Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo
u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů,
u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu
daně, nemůže
a) snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b),
b) uplatnit daňové zvýhodnění.
§ 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), činí
a) 15 %, a to
1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6 a 12, 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, je-li plátci poplatníkem prokázána,
2. u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při
zrušení podílového fondu,34c) 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 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 fondu vytvořeného ze zisku,
4. ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací
smlouvy,
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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
právního předpisu70), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk 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,
c) d) 5 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.
(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 stanoveno jinak, činí 15 %, a to
a) z účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku z podílového listu (dále jen
"dividendový příjem"), u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou
hodnotou a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň
postavenému nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného
odkupu a jejich emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu35a), ze směnky
vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a
vkladu mu na roveň postavenému35b), 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, 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, 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 fondu34c), sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li plátci
poplatníkem prokázána,

- 10 i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)
r)
s)

t)
u)

v)

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 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 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 předpisu12) [§ 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 vztahu35c), z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky
nejsou 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 příjmů z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu příjmu
podle § 10 odst. 1 písm. k),
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,
z odchodného, výsluhového příspěvku a odbytného u vojáků z povolání a příslušníků
bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3).
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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
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, 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
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 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 společnosti nebo
z držby podílových listů jednoho podílového fondu 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 fondu 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.
(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 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 společnosti, přitom se
nepřihlíží k účasti řídící nebo ovládající společnosti na řízené nebo ovládané 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.
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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 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, 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.
§ 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
ale povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba
odst. 1 písm. b) až e), 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
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požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za
podmínek uvedených v § 15 odst. 1. Daňové přiznání je povinen podat poplatník, který
nemůže uplatnit slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a).
(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.
(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.
§ 38ha
Solidární zvýšení daně u zálohy
(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi
a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na
sociální zabezpečení.
(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající
rozdílu podle odstavce 2.
§ 38ha
Solidární zvýšení daně u zálohy
(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi
a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální
zabezpečení.
(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu
podle odstavce 2.
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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.
(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.
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
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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 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, 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, 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, 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) 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, bankou, nebo pobočkou zahraniční banky, anebo zahraniční
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,
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 domácnosti nepřekročila v
uplynulém zdaňovacím období 80 000 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.
(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
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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.
______________________
1a)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
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.
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.
4j)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5)
Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.
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.
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.
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.
12)
Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
13)
Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14d)
§ 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb.
19a)
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
22a)
Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
28b)
Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.
34c)
§ 35d odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 124/1998 Sb.
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.
35e)
§ 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
43)
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
70)
Obchodní zákoník.
111)
§ 111 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.
3)

- 17 K části druhé a dvacáté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013
a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2016
§ 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 uvede
způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l). Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte
jako součet základu daně a vypočtené daně.
(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 20 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 14
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 uvede
způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l) 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.
(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 17,5 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.
(3) V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním
zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné zdanitelné plnění z rozdílu mezi základem
daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 nebo z rozdílu mezi
úplatou, kterou má plátce obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, a úplatami přijatými před
uskutečněním zdanitelného plnění.
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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, 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 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.
(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) a popřípadě spotřební daně; pokud zboží prošlo zpracovatelskými
operacemi, vstupuje do základu daně ještě výše nákladů na provedené zpracovatelské
operace,

- 19 c) plátcem umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma, pokud nedochází ke
změně vlastnického vztahu, je součet ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu25)
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) 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) 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, dočasného použití s částečným
osvobozením od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň vypočte jako součin základu daně a
sazby daně. Vypočtená daň se uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l). U zboží
propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku se základ daně
vypočte podle odstavce 1.
(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.
§ 47
Sazby daně u zdanitelného plnění
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
a) základní sazba daně ve výši 20 21 %, nebo
b) snížená sazba daně ve výši 14 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) 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) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v
příloze č. 4 se uplatňuje snížená sazba daně.

- 20 (8) 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) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům se použije
sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.
§ 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.
§ 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 tohoto zákona 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
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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 nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta
prostřednictvím provozovny, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.
(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) (6) 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 mimo území Evropského společenství, tak i na území Evropského
společenství, 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. 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) (7) 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) (8) Poskytovatel cestovní služby při poskytnutí cestovní služby nesmí samostatně
uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky.
(10) (9) Plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba, nemá nárok na odpočet daně z
přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně za tuto poskytnutou službu.
(11) (10) 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), která se považuje za peněžní částku včetně daně.
(12) (11) Pokud poskytovatel cestovní služby uplatňuje daň a současně je povinen použít
zvláštní režim, je také povinen vést v evidenci pro daňové účely samostatně plnění podle
jednotlivých způsobů uplatňování daně.

- 22 (13) (12) 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. 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, může plátce opravit základ daně a výši daně stejným způsobem.
(14) (13) Pokud však plátce poskytuje cestovní služby jiné osobě povinné k dani, která
není poskytovatelem cestovní služby, pro účely uskutečňování ekonomických činností,
nemusí 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) (14) 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, 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 a na území Evropského společenství. Pro vymezení služby cestovního ruchu
poskytnuté ve třetí zemi platí odstavec 7 6 věta třetí obdobně.

Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
Číselný kód
Harmonizovaného

Název zboží

systému popisu
číselného označování zboží
01-05, 07-23, 25

-

Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických,
vymezených zvláštním předpisem70) a krmiva pro zvířata;
živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k
přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako
doplněk nebo náhražka potravin; voda.
Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208

06

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné;
řezané květiny a dekorativní listoví.

- 23 07-12

Rostliny a semena

28-30, 40, 48, 56, 61 62

- Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a
jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen
používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro
humánní lékařské účely.

4818, 6111, 6209

- Dětské pleny.

49

- Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde
reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba,
obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro
děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické
výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map,
topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo
podstatně určených k reklamě.

01 - 96

- Zdravotnické prostředky podle zvláštních právních
předpisů71), včetně náhradních dílů, u kterých je čestným
prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému
zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných,
vyjma zboží kapitoly 24.

01 – 96

- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu
upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou
obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně
postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke
zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické
prostředky, které lze zařadit pod druh (typ)
zdravotnického prostředku uvedeného v oddíle C
přílohy č. 3 a v příloze č. 4 zákona o veřejném
zdravotním pojištění s výjimkou těchto druhů:
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické - deodorační
- paruka.

01 – 96

- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu
upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou
obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně
postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke
zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické
prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného
zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník
vydává
individuální
návrh
charakteristik
zdravotnického prostředku určeného k použití pouze
pro jednoho konkrétního pacienta.

- 24 90

- Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí,
chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné
prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky
pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo
na těle anebo implantované v organismu ke
kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti,
a to pouze zdravotnické prostředky podle právního
předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud
jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu
zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení
nebo ke zmírnění jeho důsledků.

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91

- Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění
následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem
podle zvláštních právních předpisů, a to:
- Braille papír
- Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro
nevidomé a částečně vidící osoby
- Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce
zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory)
upravené k používání nevidomými a částečně vidícími
osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou
horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým
výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a
elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým
výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně
vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo
hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a
jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo
hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro
zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně
vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící
osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro
zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům
umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou
motorikou nebo amputovanými končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití
neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně

- 25 vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící,
nevidomé a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí
páky, pro tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s
hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než
z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící
osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s
hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a
částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným
prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše
uvedenému druhu zboží.
94

- Dětské sedačky do automobilů.

4401

- Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo
podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a
dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket,
pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo.

Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných
výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007.
Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu
Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové
části této přílohy.
Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny,
vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného
spojení jednotlivých listů.
____________________
25)
61)

70)
71)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
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
§ 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.
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých dalších zákonů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění
zákona č. 336/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na implantabilní zdravotnické
prostředky, ve znění zákona č. 337/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické
prostředky in vitro.

- 26 K části třetí návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013
a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

§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)],
c) která uplatňuje nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 15, 15a, 56 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 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 u celního úřadu nejpozději do dne

- 27 vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. Osoba uplatňující nárok na vrácení daně je
povinna se registrovat u celního úřadu 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) lihovin11) 10 l konečných výrobků,
d) piva 110 l,
e) meziproduktů 20 l,
f) vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l,
g) cigaret 800 kusů,
h) cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,
i) ostatních doutníků 200 kusů,
j) 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.
§ 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,
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

- 28 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
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 celnímu úřadu 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), 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),
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).
(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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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, 56 až 57 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,
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 osoby uvedené v písmenu e) nebo f), pokud s ní žije ve společné
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 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 podle odstavce 1 písm. g) maximálně do výše 50 000 Kč za
kalendářní rok,
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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 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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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,
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 celnímu úřadu 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, podává daňové přiznání
celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla osob uvedených v písmenu a),
c) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) podává daňové
přiznání celnímu úřadu místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území České
republiky,
d) orgán Evropských společenství se sídlem na daňovém území České republiky podává
daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí celnímu úřadu 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, podává daňové přiznání celnímu úřadu místně příslušnému podle
jejich místa pobytu na daňovém území České republiky,
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
Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu,
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prostřednictvím Ministerstva financí Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu,
h) za rodinné příslušníky 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, celní úřad vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby ve lhůtě
stanovené celním úřadem vady nebo pochybnosti odstranila. Daň celní úřad 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 celní úřad 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, 56 až 57 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 Celního úřadu pro hlavní město Prahu, a to na tiskopise
vydaném Ministerstvem financí.
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postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
(8) Celní úřad 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 celního úřadu 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
celnímu úřadu 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, 56 až 57 a 56a.
§ 57
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou
prvovýrobu
(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám provozujícím
zemědělskou prvovýrobu, které nakoupily minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a v
§ 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto výrobky samy vyrobily a
prokazatelně je použily pro zemědělskou prvovýrobu. Toto ustanovení se nevztahuje na
osoby, kterým byla vrácena daň z ostatních benzinů podle § 15 nebo 15a.
(2) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely tohoto zákona rozumí rostlinná výroba včetně
chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin,
léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých, případně na
pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu.
(3) Právnické a fyzické osoby, kterým vznikl nárok na vrácení daně, mají pro tento účel
postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.
(4) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby uvedených výrobků pro stanovený účel.
(5) Daň se vrací ve výši 60 40 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených
výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. j), a ve výši 85 57 % daně,
která byla zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených v § 45 odst. 2 písm. c), platné v
den jejich uvedení do volného daňového oběhu.
(6) Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje
a) dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2
písm. c) a j),
b) evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků,
c) dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele40a), případně výpisem
z obchodního rejstříku,

- 34 d) dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů43a).
V případě, že fyzická nebo právnická osoba spotřebuje pro účely uvedené v odstavci 1
výrobky uvedené v odstavci 1, které sama vyrobila, nahrazuje se doklad o nákupu interním
dokladem podle odstavce 10.
(7) Skutečnosti podle odstavce 6 s výjimkou dokladů o prodeji a s výjimkou evidence
o skutečné spotřebě výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) se
prokazují při prvém uplatnění nároku na vrácení daně. Dojde-li
a) ke změně nebo výmazu skutečností týkajících se fyzické nebo právnické osoby podle
odstavce 1 v obchodním rejstříku nebo v evidenci podle zvláštního právního předpisu,
nebo
b) ke změně v obhospodařování celkové výměry půdních bloků,
musí být v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období přiložen doklad o této
změně, popřípadě o výmazu.
(8) Název vybraného výrobku podle odstavce 9 písm. c) nebo podle odstavce 10 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.
(9) Na dokladu o prodeji, který je povinen vydat prodávající nejpozději následující
pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) 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 kupujícího, bylo-li přiděleno, je-li kupující fyzickou osobou,
c) množství výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) v
objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v
§ 45 odst. 2 písm. c) a j) do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(10) 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, popřípadě datum narození výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,
b) množství výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) v
objemových jednotkách, obchodní označení a kód nomenklatury,
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v
§ 45 odst. 2 písm. c) a j) do volného daňového oběhu,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(11) Správnost dokladů podle odstavců 6, 9 a 10 kontroluje celní úřad.

- 35 (12) 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.
(13) 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.
(14) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení daně z výrobků
uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě, způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 6, 9, 10 a 12.
§ 57
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou
prvovýrobu
(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám provozujícím
zemědělskou prvovýrobu, které nakoupily minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a v
§ 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto výrobky samy vyrobily a
prokazatelně je použily pro zemědělskou prvovýrobu. Toto ustanovení se nevztahuje na
osoby, kterým byla vrácena daň z ostatních benzinů podle § 15 nebo 15a.
(2) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely tohoto zákona rozumí rostlinná výroba včetně
chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin,
léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých, případně na
pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu.
(3) Právnické a fyzické osoby, kterým vznikl nárok na vrácení daně, mají pro tento účel
postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.
(4) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby uvedených výrobků pro stanovený účel.
(5) Daň se vrací ve výši 40 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených výrobků
uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. j), a ve výši 57 % daně, která byla
zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených v § 45 odst. 2 písm. c), platné v den jejich
uvedení do volného daňového oběhu.
(6) Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje
e) dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2
písm. c) a j),
f) evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků,
g) dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele40a), případně výpisem
z obchodního rejstříku,
h) dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů43a).

- 36 V případě, že fyzická nebo právnická osoba spotřebuje pro účely uvedené v odstavci 1
výrobky uvedené v odstavci 1, které sama vyrobila, nahrazuje se doklad o nákupu interním
dokladem podle odstavce 10.
(7) Skutečnosti podle odstavce 6 s výjimkou dokladů o prodeji a s výjimkou evidence
o skutečné spotřebě výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) se
prokazují při prvém uplatnění nároku na vrácení daně. Dojde-li
c) ke změně nebo výmazu skutečností týkajících se fyzické nebo právnické osoby podle
odstavce 1 v obchodním rejstříku nebo v evidenci podle zvláštního právního předpisu,
nebo
d) ke změně v obhospodařování celkové výměry půdních bloků,
musí být v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období přiložen doklad o této
změně, popřípadě o výmazu.
(8) Název vybraného výrobku podle odstavce 9 písm. c) nebo podle odstavce 10 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.
(9) Na dokladu o prodeji, který je povinen vydat prodávající nejpozději následující
pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
h) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) 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,
i) 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 kupujícího, bylo-li přiděleno, je-li kupující fyzickou osobou,
j) množství výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) v
objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,
k) sazba spotřební daně platná v den uvedení výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v
§ 45 odst. 2 písm. c) a j) do volného daňového oběhu,
l) výše spotřební daně celkem,
m) datum vystavení dokladu o prodeji,
n) číslo dokladu o prodeji.
(10) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
g) 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, popřípadě datum narození výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,
h) množství výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) v
objemových jednotkách, obchodní označení a kód nomenklatury,
i) sazba spotřební daně platná v den uvedení výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v
§ 45 odst. 2 písm. c) a j) do volného daňového oběhu,
j) výše spotřební daně celkem,
k) datum vystavení interního dokladu,
l) číslo interního dokladu.
(11) Správnost dokladů podle odstavců 6, 9 a 10 kontroluje celní úřad.

- 37 (12) 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.
(13) 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.
(14) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení daně z výrobků
uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě, způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 6, 9, 10 a 12.
§ 139
(1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k ustanovením § 21 odst. 2 a 12, § 26, 56, 81 a
131.
(2) Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku k ustanovení § 57.
(3) (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.
______________________
11)
12)
22)

23)
24)
24a)
40a)
43a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování
a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.
§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona
č. 157/1993 Sb. a zákona č. 255/1993 Sb.
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.
Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
§ 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
§ 3a zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

- 38 K části čtvrté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013

§ 15
Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III.
skupiny
Daň činí 3 4 % ze základu daně.

- 39 K části páté 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 2013
§ 3a
(1) Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 35 % příjmu z
podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti17) před rokem 2004, 40 % příjmu z
podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti v roce 2004, 45 % příjmu z podnikání a z
jiné samostatné výdělečné činnosti v roce 2005 a od roku 2006 50 % příjmu z podnikání a z
jiné samostatné výdělečné 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).
(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 (§ 3 odst. 15 věta třetí); 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),

- 40 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.
§ 3d
(1) Ustanovení § 3 odst. 15 až 18 se nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v
letech 2013 až 2015; to neplatí pro vymezení průměrné mzdy pro účely tohoto zákona.
(2) Ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3a odst. 2 se
nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015.
(3) Ustanovení § 3a odst. 5 se nepoužije pro rozhodná období, která nastala v letech
2013 až 2015.
§8
(1) Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce
této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu,
pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou
činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této
činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku podle odstavce 5.
(2) Ve druhém roce a v následujících letech výkonu samostatné výdělečné činnosti se
výše zálohy na pojistné stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z měsíčního vyměřovacího
základu. Měsíční vyměřovací základ činí průměr, který z vyměřovacího základu určeného
podle § 3a pro stanovení pojistného ze samostatné výdělečné činnosti za předcházející
kalendářní rok připadá na jeden kalendářní měsíc s tím, že se přihlíží jen k těm kalendářním
měsícům, v nichž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána alespoň po část tohoto
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maximálního vyměřovacího základu. Takto vypočtené zálohy se poprvé zaplatí za kalendářní
měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2, a naposledy za
kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový
přehled předložen v dalším kalendářním roce.
(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná
výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné;
pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o
příjmech a výdajích podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
(4) Zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši
zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po
odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v
průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního
měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1
kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána
samostatná výdělečná činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního
měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle §
24 odst. 2.
(5) Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočteného podle § 3a
je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o
příjmech a výdajích podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
(6) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné
stanovené podle § 2 odst. 1, jedná se o přeplatek pojistného (§ 14).
§ 14
Přeplatek pojistného
(1) Nárok na vrácení přeplatku se promlčuje za 10 let od uplynutí kalendářního roku, v
němž vznikl.
(2) Přeplatek pojistného se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci, pokud
není jiného splatného závazku vůči příslušné zdravotní pojišťovně. Je-li takový závazek,
použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě. Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna vrátit
přeplatek pojistného do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila. Přeplatek podle
§ 3 odst. 17 vrátí zdravotní pojišťovna zaměstnanci jen na základě jeho písemné žádosti. Bylli pojištěnec pojištěn v průběhu kalendářního roku u více zdravotních pojišťoven, je povinen
žádost doložit potvrzením zaměstnavatele o výši vyměřovacích základů, z nichž každé z
pojišťoven v jednotlivých měsících odváděl pojistné. Přeplatek na jeho žádost vrátí každá ze
zdravotních pojišťoven v poměrné výši k součtu doložených vyměřovacích základů. Osoby
samostatně výdělečně činné doloží potvrzení ostatních zdravotních pojišťoven, u nichž byly v
kalendářním roce pojištěny, o vyměřovacím základu a platbách pojistného v kalendářním
roce. Požádal-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce nebo zaměstnanec v případě
přeplatku podle § 3 odst. 17 Byla-li v souladu s tímto ustanovením podána žádost o vrácení
přeplatku pojistného a příslušná zdravotní pojišťovna vrátila tento přeplatek po uplynutí lhůty
stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,38) je povinna zaplatit penále. Za den platby
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účtu zdravotní pojišťovny, u plateb v hotovosti den, kdy banka, pošta nebo jiná oprávněná
osoba hotovost přijala nebo převzala. Za žádost o vrácení přeplatku pojistného se považuje
vždy podání přehledu podle § 24 odst. 2, vyplývá-li z něho přeplatek pojistného a jestliže
plátce pojistného nepožádal o použití přeplatku pojistného na úhradu zálohy na pojistné na
další období. Ustanovení věty čtvrté až sedmé se nepoužijí pro rozhodná období, která
nastala v letech 2013 až 2015.
(3) Vrácený přeplatek na pojistném se v následujícím kalendářním měsíci zúčtuje s
poukázanými finančními prostředky podle § 21 odst. 1.
____________________

17)

§ 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 odst. 8 a § 24 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
19)
§ 13a zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 32/1995 Sb.
20)
Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
21)
Například § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21a)
§ 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21b)
§ 24 a 25 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).
38)
§ 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
18)

- 43 K části šesté a dvacáté první návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013
a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2016

§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 7,86 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
b) podíl na 7,86 8,28 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 8,92 8,65 % 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 8,65 8,92 % z celostátního 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,
e) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané
srážkou podle zvláštní sazby,
f) podíl na 8,92 % z 60 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
g) 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)
______________________
4a)
5)
6)
7)
9a)

§ 58 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 36 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 44 K části sedmé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I
8.

V § 37 odst. 1 a 2 a v § 38 odst. 4 se slova „20 v případě základní sazby daně nebo číslo
14 v případě snížené sazby daně“ nahrazují číslem „17,5“.

30.

V § 88 odst. 9 písm. c) se slova „příslušných sazeb“ nahrazuje slovem „sazby“.

31.

V § 89 se odstavec 6 zrušuje.
Čl. II

2.
4.

5.

Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející
1. lednu 2013 2016, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2013 2016.
Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně
zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil
zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2013 2016,
oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období před 1. lednem 2013 2016 a samostatně
za období od 1. ledna 2013 2016 na základě odečtu z měřicích zařízení k 31. prosinci
2012 2015 nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden
až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období před 1. lednem 2013 2016
plátce uplatní sníženou sazbu daně a u spotřeby za období od 1. ledna 2013 2016 platnou
sazbu daně; v případě přijetí úplaty před 1. lednem 2013 2016, ze které vznikla povinnost
přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období
podle § 37 odst. 3 37a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce je
oprávněn u dodání vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně
zneškodňováním odpadních vod a za dodání tepla nebo chladu vztahující se výhradně
k období před 1. lednem 2013 2016, uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto
období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne
1. ledna 2013 2016.
Při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy
a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění
se dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2013 2016, stanoví spotřebu
samostatně za období před 1. lednem 2013 2016 a samostatně za období od 1. ledna 2013
2016 na základě odečtu z měřicích zařízení k 31. prosinci 2012 2015 nebo na základě
propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech
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7.

8.

pak u spotřeby za období před 1. lednem 2013 2016 plátce uplatní základní sazbu daně
platnou před 1. lednem 2013 2016 a u spotřeby za období od 1. ledna 2013 2016 platnou
sazbu daně; v případě přijetí úplaty před 1. lednem 2013 2016, ze které vznikla povinnost
přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období
podle § 37 odst. 3 37a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce
při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy
a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny vztahující se výhradně k období před
1. lednem 2013 2016, uplatní základní sazbu daně platnou v tomto období, a to i v
případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne 1. ledna 2013 2016.
Vznikla-li plátci před 1. lednem 2013 2016 povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí
úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den uskutečnění
zdanitelného plnění od 1. ledna 2013 2016, použije plátce pro přiznání daně
a pro výpočet daně podle § 37 odst. 1 nebo 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze
ze základu daně stanoveného podle § 37 odst. 3 37a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Řízení o závazném posouzení, která byla zahájena podle § 47a zákona č. 235/2004 Sb.,
ve znění účinném před 1. lednem 2013 2016, se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. VI

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu 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. a zákona č. 377/2007 Sb., se mění takto:
2.

V § 3 odst. 1 písm. b) se číslo „8,29“ nahrazuje číslem „8,28“.

4.

V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,93“ nahrazuje číslem „19,90“.
Čl. VII

2.

Přechodná ustanovení
Při stanovení podílů obcí a krajů na daňových příjmech, na které vznikl obcím a krajům
nárok před 1. lednem 2013 a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí a krajů
před 1. lednem 2013, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném
před 1. lednem 2013.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. X

- 46 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2
až 5, 8, 13 až 15, 30 až 37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI bodů 2 a 4 a čl. VII bodu
2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013 2016.

- 47 K části osmé návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. březnu 2013

§2
Hmotná nouze
(1) Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry
osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry
dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním
a existenčním minimu 2), pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a
příjem společně posuzovaných osob
a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí
(§ 24), přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu
stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních
životních podmínek je tak vážně ohroženo, nebo
b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek
živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služby
s bydlením bezprostředně spojené (dále jen „odůvodněné náklady na bydlení“).
(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže
c) její příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů
na bydlení (§ 9 odst. 3) nedosahuje částky živobytí (§ 24), nebo
d) 50% jejího příjmu, popřípadě 50% součtu jejího příjmu a příjmu společně
posuzovaných osob, je nižší než přiměřené náklady na bydlení,
a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu
nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních
životních podmínek je tak vážně ohroženo.
(3) Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje podmínky
uvedené v odstavci 2, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a
majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví.
(4) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu,
kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou
takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou
událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně
větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo
průmyslová havárie.
(5) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu,
která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné
prostředky
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k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního
poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo
dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty
peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo
b) na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby, nebo
c) na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností
nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní
ochranou dětí59).

(6) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu,
která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních
prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže
zejména
a) je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu
odnětí svobody, nebo
b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení
poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro
chorobné závislosti, nebo
c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z
pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez
přístřeší, nebo
e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
§3
Osoba, která není v hmotné nouzi
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která
a) není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou
činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou osoby, která je
1. starší 68 let,
2. poživatelem starobního důchodu,
3. invalidní ve třetím stupni,
4. osobou pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a
mateřství nebo rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z
důvodu této péče pobírajícím rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na
rodičovský příspěvek a po této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů
nemůže být umístěno v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení,
5. osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni I nebo osobou osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo
ve stupni IV (úplná závislost), a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči
pro osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání
příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc 17a); jeli pečujících osob více, lze toto ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která
byla určena jejich písemnou dohodou, a nedohodnou- li se, nelze toto ustanovení
použít vůbec,
6. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni
III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost),
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8.
9.

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

nezaopatřeným dítětem,
uznána dočasně práce neschopnou,
práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o
nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku
dočasné pracovní neschopnosti,
je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat
krátkodobé zaměstnání3) nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti4), a
to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí,
prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 11),
je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na
bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a
proto nemá dávky z tohoto pojištění; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje
osoba, která se za osobu samostatně výdělečně činnou považuje podle zákona o
důchodovém pojištění60),
je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s
řádným plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního
předpisu5), a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení
sankce,
nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do
vazby, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po kalendářním
měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala, za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto
dni nadále trvá,
je osobou, které podle zvláštního právního předpisu5c) nevznikl nárok na nemocenské
proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní
neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití
omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí
nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši,
je osobou, které byla dávka odejmuta podle § 45 odst. 2 nebo § 49 odst. 5, nebo s ní
společně posuzovanou osobou, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po
kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta.

(2) Je-li osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až e), g) nebo h) osobou společně
posuzovanou podle § 2 odst. 1, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně; k
této osobě se přihlíží též při stanovení výše dávky, s výjimkou stanovení výše příspěvku na
živobytí podle § 23 písm. b). Za společně posuzovanou osobu podle věty první se pro účely
zjištění nároku na dávku považuje též osoba, která není oprávněnou osobou.
(3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobu
uvedenou v odstavci 1 písm. a) až e), g) a h), a dále nezaopatřené dítě umístěné na základě
rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém zaopatření v pobytovém zařízení sociálních
služeb podle ustanovení § 48 zákona o sociálních službách, bude považovat za osobu v
hmotné nouzi.
(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobou v
hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou
i po úhradě odůvodněných nákladů přiměřených nákladů na bydlení zaručit dostatečné
zajištění její výživy a ostatních základních osobních potřeb.
(5) Za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí, se považuje příjemce příspěvku na
živobytí a osoba společně posuzovaná s příjemcem příspěvku na živobytí.

- 50 §4
Dávky
(1) Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou
a)
b)
b)
c)

příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení,
příspěvek na náklady na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc.

(2) Příspěvek na živobytí a doplatek příspěvek na náklady na bydlení jsou dávky
měsíčně se opakující. Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou.
(3) Náklady na dávky hradí stát.
§5
Okruh oprávněných osob
(1) Na příspěvek na živobytí a na doplatek příspěvek na náklady na bydlení má nárok
při splnění tímto zákonem stanovených podmínek
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního
právního předpisu7) nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle
zvláštního právního předpisu7a), a to pokud má bydliště na území České republiky,
b) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního
předpisu8), a to pokud má bydliště na území České republiky,
c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje
mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území České republiky,
d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu
podle zvláštního právního předpisu9) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok
na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství10), a to pokud
má bydliště na území České republiky,
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie11), pokud je hlášen na území
České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu9) po dobu delší než 3
měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu
Evropských společenství10), a to pokud má bydliště na území České republiky,
f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského
státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu11a),
a to pokud mají bydliště na území České republiky.
(2) Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 má nárok při
splnění dále stanovených podmínek
a) osoba uvedená v odstavci 1,
b) osoba pobývající na území České republiky na základě zvláštního právního předpisu9), a
to pokud má bydliště na území České republiky.
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osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2. V případech poskytování mimořádné okamžité pomoci
podle § 2 odst. 5 písm. a) se podmínka bydliště na území České republiky nezjišťuje.
(4) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 lze poskytnout i osobě,
která není uvedena v odstavcích 1 a 2.
(5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě uvedené v § 2 odst. 6, pokud je
uvedena v odstavcích 1 a 2.
(6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě
zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní
docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné
významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s
Českou republikou.
§8
Společně posuzované osoby
(1) Pro účely doplatku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob shodný jako u
příspěvku na bydlení poskytovaného podle zvláštního právního předpisu12), s výjimkou
situace uvedené v § 33 odst. 5.
(2) (1) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v případech hodných zvláštního zřetele z
okruhu společně posuzovaných osob vyloučit na žádost žadatele o dávku tu osobu, u které
žadatel prokáže, že společně s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů
společných potřeb. K prokázání skutečnosti uvedené ve větě první přitom nestačí jen písemné
prohlášení žadatele o dávku.
(3) (2) Pro účely dávek platí, že každá osoba může být posuzována pouze v jednom
okruhu společně posuzovaných osob. Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že
nastane situace, že osobu lze posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných
osob13), do kterého okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití osob.
§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
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),

- 52 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.
(2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku
na živobytí rozumí příjem podle odstavce 1 zvýšený o příspěvek na náklady na bydlení
vyplacený v aktuálním kalendářním měsíci a snížený o přiměřené náklady na bydlení.
(3) Za přiměřené náklady na bydlení se pro účely dávek podle tohoto zákona
považují náklady na bydlení hrazené osobou nebo společně posuzovanými osobami,
maximálně však v limitních výších stanovených tímto zákonem.
§ 11
Zvýšení příjmu vlastním přičiněním
(1) Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí a příspěvek na náklady na bydlení
se zjišťuje, s výjimkami uvedenými v odstavcích 4 až 6, zda mají osoba a společně s ní
posuzované osoby možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním.
(2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu
a) řádným uplatněním nároků a pohledávek,
b) prodejem nebo jiným využitím majetku.
(3) zrušen
(4) Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u
a) nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení,
b) prostředků zdravotnické techniky poskytovaných podle zvláštního právního předpisu18),
c) zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením; zvláštní pomůckou se rozumí
taková pomůcka, na kterou je možné poskytnout příspěvek podle zvláštního právního
předpisu19),
d) motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem
nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání,
e) uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem20).
(5) Orgán pomoci v hmotné nouzi nemusí vyžadovat prodej nebo jiné využití majetku též
v případě, kdy majetek přispívá k pracovnímu uplatnění osob.
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zvýšení příjmu vlastním přičiněním se posuzuje, není-li dále stanoveno jinak, až po uplynutí 3
měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá.
(7) zrušen
(8) Možnost zvýšení příjmu z uzavřeného stavebního spoření se posuzuje až po uplynutí
6 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá; v případě, kdy by
výše částky, která by byla pro účely zvýšení příjmu zrušením stavebního spoření získána, byla
vyšší než desetinásobek částky životního minima osoby nebo společně posuzovaných osob, se
k této možnosti zvýšení příjmu přihlíží ihned.
ČÁST TŘETÍ
DÁVKY
Hlava II
Doplatek na bydlení
§ 33
Podmínky nároku na doplatek na bydlení
(1) Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže
by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení podle
jiného právního předpisu12) byl
a) jeho příjem (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka
živobytí osoby (§ 24), nebo
b) příjem společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na
živobytí nižší než částka živobytí společně posuzovaných osob (§ 24).
(2) Za nájemce bytu se pro účely tohoto zákona považuje též nájemce obytné místnosti v
zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu33).
(3) Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí.
Doplatek na bydlení lze přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a majetkovým
poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a
společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob,
ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.
(4) Není-li příspěvek na živobytí poskytován, činí částka živobytí osoby její existenční
minimum. V případě, že je osoba společně posuzována s dalšími osobami (§ 2 odst. 1), činí
jejich živobytí součet existenčních minim osob, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a součet
životních minim nezaopatřených dětí.
(5) V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že
za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než
nájemní formu bydlení. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje též ubytování osob v
domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se
zvláštním režimem a v chráněném bydlení podle zákona o sociálních službách62). Ustanovení
odstavce 3 věty první a odstavce 8 v těchto případech neplatí.
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a 8 nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči
o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo
nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na
bydlení.
(7) Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na bydlení více osob, náleží doplatek na
bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto
osoby, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z těchto osob se doplatek na bydlení přizná.
(8) Doplatek na bydlení lze poskytnout pouze tehdy, jestliže osoba užívá byt, jehož je
vlastníkem nebo nájemcem, v obci, v níž je hlášena k pobytu podle zvláštních právních
předpisů. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit,
že doplatek na bydlení se poskytne i v případě, že podmínka hlášení k pobytu podle věty první
není splněna.
§ 34
(1) Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává
a)

nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení,
a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu; nájemným se rozumí nájemné
hrazené v nájemních bytech, a to až do výše, která je v místě obvyklá, popřípadě nájemné
až do výše cílového nájemného podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu34); obdobnými náklady spojenými s družstevní formou bydlení se rozumí výše
prokazatelných nákladů, maximálně však do výše nákladů uvedených pro tuto formu
bydlení v zákoně o státní sociální podpoře63); úhradou služeb bezprostředně spojených s
užíváním bytu, případně obdobnou vlastnickou formou bydlení, se rozumí úhrada za
ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě,
za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod
kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního
odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další
prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením,
b) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby
energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje
na další druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá, a
c) v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiné než nájemní nebo vlastnické
formy bydlení úhrada nákladů uvedená v písmenech a) a b), maximálně však do výše
normativních nákladů podle zákona o státní sociální podpoře64).
(2) Výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou spotřebu energií se stanoví jako průměrná
cena za dodávku energií pro bytovou jednotku určité velikosti podle sdělení příslušných
dodavatelů těchto energií, nejvýše však ve výši skutečných úhrad.
(3) V odůvodněných případech lze navýšit částky zjištěné podle odstavce 2 až o 10 %. Za
odůvodněný případ se považuje zejména dlouhodobá nemoc osoby a vyšší spotřeba energií z
důvodu těžkého zdravotního postižení.
§ 35
Výše doplatku na bydlení
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nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na
bydlení12) vyplacený v měsíci bezprostředně předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci,
a částkou, o kterou příjem
a) osoby (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí
osoby, nebo
b) osoby a společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na
živobytí převyšuje částku živobytí společně posuzovaných osob; pokud však v rámci
společně posuzovaných osob, které jsou posuzovány pro účely pomoci v hmotné nouzi,
není některá z osob považována za osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou,
stanoví se výše doplatku na bydlení s poměrnou částí příspěvku na živobytí připadající na
osobu, která není považována za osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou.
§ 35a
(1) Doplatek na bydlení náleží nejdéle po dobu 84 kalendářních měsíců v období 10
kalendářních let. Sčítají se všechny doby pobírání doplatku na bydlení v posledních 10 letech
před kalendářním měsícem, na který oprávněná osoba žádá o tento doplatek, a to i při změně
bytu u téže oprávněné osoby.
(2) Nejvýše přípustná doba pobírání doplatku na bydlení 84 kalendářních měsíců podle
odstavce 1 neplatí, jde-li o byt,
a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu podle zvláštního
právního předpisu19),
b) zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní
stav zvláštní úpravu vyžaduje,
c) kde žijí výlučně osoba nebo společně posuzované osoby starší 70 let.
Hlava II
PŘÍSPĚVEK NA NÁKLADY NA BYDLENÍ
§ 33
Podmínky nároku na příspěvek na náklady na bydlení
(1) Nárok na příspěvek na náklady na bydlení má osoba, pokud se tato osoba nebo
společně posuzované osoby nacházejí v hmotné nouzi podle § 2 odst. 2 písm. b), jestliže
je oprávněná osoba v bytě nebo obytné místnosti v ubytovacích zařízeních určených k
dlouhodobému bydlení hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního předpisu7).
V případech hodných zvláštního zřetele se podmínka trvalého pobytu uvedená ve větě
první nevyžaduje.
(2) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na náklady na bydlení více osob,
náleží příspěvek na náklady na bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody
těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z
těchto osob se příspěvek na náklady na bydlení přizná.
§ 34
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(1) Do nákladů na bydlení se započítávají u
a) bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za plnění
poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného,
b) družstevních bytů platby spojené s užíváním bytu, maximálně však do výše
srovnatelných nákladů pro tuto formu bydlení stanovené tímto zákonem,
c) bytů vlastníků srovnatelné náklady pro tuto formu bydlení stanovené tímto
zákonem,
d) jiné formy bydlení platby spojené s užíváním obytné místnosti nebo bytu,
maximálně však do výše srovnatelných nákladů pro tuto formu bydlení stanovené
tímto zákonem,
e) všech forem bydlení náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, úklid společných
prostor v domě, užívání výtahu, osvětlení společných prostor v domě, odvoz odpadu,
vybavení bytu společnou rozhlasovou anténou, centrální vytápění a dodávku teplé
vody nebo za pevná paliva, popřípadě další prokazatelné nezbytné náklady
na služby související s bydlením; náklady za pevná paliva se započítávají částkami
stanovenými tímto zákonem.
(2) Jinou formou bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí zejména bydlení v
a) obytné místnosti v ubytovacích zařízeních určených k dlouhodobému bydlení,
b) obytné místnosti nebo bytu v zařízeních sociálních služeb, které poskytují
pobytové služby, zejména v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem,
domovech pro osoby se zdravotním postižením, v chráněném bydlení a v azylových
domech podle zákona o sociálních službách62),
c) bytu užívaném jinou než nájemní nebo vlastnickou formou bydlení.
(3) Srovnatelné náklady na bydlení činí u družstevních bytů, bytů vlastníků a jiné
formy bydlení za kalendářní měsíc:
Počet
společně
posuzovaných
osob
1
2
3
4 a více

Kč

1 710
2 340
3 060
3 690

(4) Náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:
Počet společně
posuzovaných osob
1
2
3
4 a více

Kč
666
911
1 192
1 472

(5) Limitní výše přiměřených nákladů na bydlení činí:
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Počet
společně
posuzovaných
osob

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
od
od 50 000
od 10 000
Praha
100 000
do 99 999
do 49 999
do 9 999

1
2
3
4 a více

7 068
10 144
13 813
17 269

5 616
8 157
11 214
14 135

5 352
7 796
10 742
13 565

4 563
6 715
9 330
11 862

4 379
6 464
9 001
11 466

b) pro družstevní, vlastnickou a jinou formu bydlení:
Počet
Měsíční náklady
společně
na bydlení
posuzovaných
osob
1
2
3
4 a více

4 053
6 042
8 421
10 699

(6) Výši částky srovnatelných nákladů na bydlení, nákladů za pevná paliva
a limitní výše přiměřených nákladů na bydlení může vláda zvýšit nařízením v
a) pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku, nebo
b) mimořádném termínu, pokud index spotřebitelských cen nákladů na bydlení
průměrné domácnosti od posledního stanovení těchto částek vzroste alespoň o 5 %;
vláda přitom vychází z vývoje nájemného, imputovaného nájemného a ze změny
spotřebitelských indexů pro jednotlivé náklady na bydlení uvedené v tomto zákoně,
které se zjišťují z údajů Českého statistického úřadu.
§ 35
Výše příspěvku na náklady na bydlení
Výše příspěvku na náklady na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi
přiměřenými náklady na bydlení a rozhodným příjmem osoby, popřípadě osoby
a společně posuzovaných osob, vynásobeným koeficientem 0,50. Za rozhodný příjem
osoby, popřípadě osoby a společně posuzovaných osob, pro nárok na příspěvek
na náklady na bydlení se považuje příjem podle § 9 odst. 1.
§ 38
Nárok na dávku a její výplatu
(1) Nárok na příspěvek na živobytí a doplatek příspěvek na náklady na bydlení vzniká
dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
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v hmotné nouzi přizná.
(3) Dávka, na kterou vzniká nárok splněním podmínek stanovených tímto zákonem
(odstavec 1), náleží osobě od prvního dne kalendářního měsíce, v němž bylo zahájeno řízení o
přiznání dávky, pokud v něm osoba zároveň splnila všechny podmínky pro přiznání nároku na
dávku, jinak od prvního dne kalendářního měsíce, kdy výše uvedené podmínky splnila.
(4) Pokud není žádost o příspěvek na náklady na bydlení podána v aktuálním
kalendářním měsíci ve lhůtách uvedených v ustanovení § 72 odst. 8, vzniká nárok
na tento příspěvek nejdříve prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.
§ 39
Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku příspěvku na náklady na bydlení
Nedosahují-li příspěvek na živobytí a doplatek příspěvek na náklady na bydlení za
kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v této částce.
§ 42
Formy poskytování dávek
(1) Příspěvek na živobytí se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v obou
těchto formách.
(2) Ve věcné formě se příspěvek na živobytí poskytne, pokud je zjevné, že by příjemce
nevyužil dávku k účelu, ke kterému je určena. Pokud v průběhu poskytování peněžité formy
dávky bude tato dávka používána k jinému účelu, než byla poskytnuta, postupuje se obdobně,
a to i s využitím institutu zvláštního příjemce.
(3) Doplatek Příspěvek na náklady na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek
Příspěvek na náklady na bydlení lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě
nájemného nebo služeb spojených s bydlením, a to tak, že plátce doplatku příspěvku jej
poukazuje pronajimateli nebo poskytovateli služeb.
(4) Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v
obou těchto formách.
§ 43
Výplata dávek
(1) Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v měsíčních
lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou
finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně.
(2) Doplatek Příspěvek na náklady na bydlení se vyplácí v kalendářním měsíci, za který
náleží, v měsíčních lhůtách určených plátcem doplatku příspěvku. Se souhlasem příjemce
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vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního období.
(3) Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně.
(4) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů65) (dále jen
„karta“), a to převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, využitím platební
funkce karty, prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální
služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo
poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž
úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána.
(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby
v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je
určena. Způsob výplaty
a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 %
přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo poukázky
opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,
b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit
plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto
využitím platební funkce karty nebo využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve
stanovené hodnotě,
c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce
dávky jako způsob výplaty využitím platební funkce karty, využitím přímé úhrady výdaje
nebo nákladu, který je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo
využitím poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob
výplaty prostřednictvím karty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu
uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto
způsobů výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že
je důvodné poskytnutí dávky tímto způsobem.
(6) Dojde-li v době, ve které je vyplácen příspěvek na živobytí, ke změně místa, kde je
příjemce dávky hlášen k pobytu, zastaví plátce dávky, který byl před touto změnou k výplatě
dávky příslušný, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, v němž se o změně pobytu příjemce dozvěděl. Plátce dávky uvedený ve větě první
předá orgánu pomoci v hmotné nouzi příslušnému podle místa pobytu příjemce kopie
podkladů, na jejichž základě byla dávka přiznána. Plátce dávky vyplácí dávku od měsíční
splátky následující po měsíci, v němž byla výplata dávky zastavena.
§ 61
Krajská pobočka Úřadu práce
(1) Krajská pobočka Úřadu práce
a) rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku
příspěvku na náklady na bydlení a o jejich výši a provádí jejich výplatu,
b) poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení;
tyto informace cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky za
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c)
d)
e)
f)

g)

účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle jiného právního
předpisu57) sdělí písemně,
posuzuje, zda se osoba uvedená v § 16 odst. 1 nestala neodůvodnitelnou zátěží systému,
písemně sděluje Ministerstvu vnitra28) zjištění, že osoba uvedená v § 16 odst. 1 se stala
neodůvodnitelnou zátěží systému,
písemně sděluje Ministerstvu vnitra49a), že úhrnný měsíční příjem osoby uvedené v § 5
odst. 1 písm. f), a společně s ní posuzovaných osob, zjištěný při rozhodování o příspěvku
na živobytí, nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob,
spolupracuje zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, povinnými osobami, orgány
činnými v trestním řízení a soudy při uplatňování nároku dítěte na výživné a při
vymáhání plnění vyživovací povinnosti,
písemně sděluje Ministerstvu vnitra58), že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle jiného právního předpisu57), podal žádost o
příspěvek na živobytí, doplatek příspěvek na náklady na bydlení nebo mimořádnou
okamžitou pomoc.

(2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna provést posouzení a oznámení podle
odstavce 1 písm. c) a d) v odůvodněných případech též opětovně.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce dále
a) vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu, která obsahuje jméno, popřípadě
jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt těchto osob, včetně informací o
zahájení výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a hodnocení,
b) uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu
veřejné služby,
c) uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby,
d) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví,
kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, pokud
se s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak,
e) uzavírá dohodu s obcí, že na jejím území může být veřejná služba vykonávána.
(4) Krajská pobočka Úřadu práce může s obcí nebo dalšími subjekty uzavřít písemnou
smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby obcí nebo dalšími subjekty.
§ 72
Náležitosti žádosti
(1) Žádost o dávku obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem
a) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši
potřebné,
b) prohlášení žadatele, že jeho celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že mu
neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami,
c) určení, jakým způsobem by měla být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena.
(2) Žádost o dávku dále obsahuje, posuzují-li se pro nárok na dávku spolu s žadatelem
společně posuzované osoby,
a) údaje o tom, kdo je společně posuzovanou osobou,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodná čísla společně posuzovaných
osob, rodinný stav a adresu místa jejich trvalého pobytu,
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poměry jsou takové, že jim neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami.
(3) K žádosti o příspěvek na živobytí musí být dále přiloženy tyto doklady:
a) doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob v rozhodném
období,
b) doklad o výši a úhradě nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně
spojené s užíváním bytu, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou
formou bydlení,
c) doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv,
d) doporučení odborného lékaře o nutnosti dietního stravování,
e) prohlášení o plnění soudem stanovené vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti,
případně o výši dluhu na výživném.
(4) K žádosti o doplatek na bydlení musí být dále přiloženy tyto doklady:
a) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k
nemovitosti a doklad o podlahové ploše bytu,
b) doklad o tom, že žadatel pobírá příspěvek na bydlení,
c) doklad o výši a úhradě nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně
spojené s užíváním bytu, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou
formou bydlení,
d) doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv,
e) doklad prokazující zdravotní stav žadatele, jestliže je žádáno zvýšení podle § 34 odst. 3,
f) doklady prokazující osiřelost dítěte a skutečnost, že jde o dítě žijící v náhradní rodinné
péči nebo v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, a
doklad prokazující přechod nájmu bytu, jde-li o žádost osiřelého dítěte.
(4) K žádosti o příspěvek na náklady na bydlení musí být dále přiložen doklad o:
a) skutečnosti, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě
vlastnictví k nemovitosti,
b) oprávněnosti užívání obytné místnosti nebo bytu v jiné formě bydlení,
c) výši a úhradě nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně
spojené s užíváním bytu a dalších nákladů uvedených v ustanovení § 34 odst. 1.
(5) Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc dále obsahuje stručný popis vážné
mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být mimořádná okamžitá pomoc
použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace.
(6) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 ověřit z rozhodnutí příslušných
orgánů51) nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení.
(7) Je-li žadatelem nebo osobou společně posuzovanou osoba, které nebylo přiděleno
rodné číslo, uvede tato osoba číslo dokladu opravňujícího osobu k pobytu na území České
republiky.
(8) Žádost o příspěvek na náklady na bydlení lze v aktuálním kalendářním měsíci
uplatnit nejpozději současně se žádostí o příspěvek na živobytí. V případě, kdy osobě
příspěvek na živobytí již náleží, je pro aktuální kalendářní měsíc nezbytné uplatnit
žádost o příspěvek na náklady na bydlení nejpozději do 10. dne aktuálního kalendářního
měsíce.
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Náklady řízení
(1) Náklady řízení o příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku
příspěvku na náklady na bydlení nese stát.
(2) Orgány pomoci v hmotné nouzi, účastníci řízení a osoby společně posuzované,
nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách.
§ 80
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda může vydat nařízení k provedení § 34 odst. 6.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 29 a § 63 odst. 3.
2)

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
§ 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
4)
§ 120 zákona č. 435/2004 Sb.
5)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
5c)
§ 25 a 31 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
7)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
7a)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
8)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
9)
Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10)
Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.
11)
§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
11a)
§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
12)
§ 24 a 25 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
13)
§ 4 odst. 6 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
14)
§ 6 odst. 1 a 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
14a)
Například § 192 zákoníku práce.
15)
Zákon o nemocenském pojištění.
16)
§ 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
17)
§ 36 a násl. zákona č. 117/1995 Sb.
17a)
§ 21 a 24 zákona č. 108/2006 Sb.
18)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
19)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů.
20)
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
28)
§ 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
3)

33)
34)

51)

§ 717 občanského zákoníku.
Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Například § 8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
49a)
§ 106 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
58)
§ 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
57)
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60)
62)
65)

63)
64)

§ 1 zákona č. 359/1999 Sb.
§ 9 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 366/2011 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Platné znění částí zákona č. 111/2006 Sb., o státní sociální podpoře,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. březnu 2013

§1
Dávky státní sociální podpory jsou
a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
1. přídavek na dítě,
2. příspěvek na bydlení,
3. 2. porodné,
b) ostatní dávky
1. rodičovský příspěvek,
2. dávky pěstounské péče,
3. pohřebné.
§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 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,
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
jde-li 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 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
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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,
3. služné a příplatky náležející za službu nebo výcvik za ztížených podmínek nebo ve
ztížených a zdraví škodlivých podmínkách a náhrada příjmu při vojenském cvičení
poskytované ozbrojenými silami vojákům v základní přípravě, žákům škol, kteří
nejsou vojáky v činné službě, vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v
aktivní záloze dobrovolné podle zvláštního právního předpisu3a),
4. odchodné, poskytované vojáku z povolání podle zvláštního právního předpisu3b),
5. odchodné poskytované příslušníku bezpečnostních sborů podle zvláštního právního
předpisu3c),
6. příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na
transformovaném družstvu3d), 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,
7. příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím
státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),
8. náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených
sil a bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu3f),
9. mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních právních předpisů3g) ve výši rozdílu
mezi dávkami nemocenského pojištění,
10. náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem
1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,
11. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně
podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů
vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních
sborů mimo území České republiky3h) 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 příjmů,
12. odstupné podle 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., 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,
13. 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),
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,
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e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké
byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku 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) g) 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) h) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h) a g), a to za
podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až
h) a g).
(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 příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(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) h) 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) až h) v tom kalendářním čtvrtletí,
v němž byly vyplaceny,
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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.
(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 předpisu,38) 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,
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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
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné
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.
(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.
§6
Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je
a) u přídavku na dítě kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá
počátek období od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku, v němž před
počátkem uvedeného období je třeba podle § 51 prokázat rozhodný příjem,
b) jde-li o
1. příspěvek na bydlení, období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu
čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,
2. porodné, kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě
(děti) narodilo.
b) jde-li o porodné, kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve
kterém se dítě (děti) narodilo.
§7
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oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za
rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba
nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně
posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je
některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného,
může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na
bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.
(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,
a) nezaopatřené děti (§ 11),
b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly
nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, manžel, partner31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova
po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,
c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a
rodiče [písmeno b)] těchto rodičů,
pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.7)
(3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se
považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o
a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení v
odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba
společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně
žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou
rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým
dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče
změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,
b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k
trvalému pobytu;1) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně,
c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.
(4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti
nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení)
dětem stravování, ubytování a ošacení.
(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob
uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1a) podmínka, aby
spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.
(6) (5) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy
osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně
nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek
na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří
měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na
bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.
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svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke
společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (1) nebo s osobou
uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije
v registrovaném partnerství31a).
(8) (7) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 a 3 jsou i osoby, které se
přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo
pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.
(9) (8) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je ve
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou
po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence
nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu
trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se
pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají.
(10) (9) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů
se pro účely tohoto zákona považuje
a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče,32)
b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte,33)
c) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči budoucího
osvojitele o dítě nejméně po dobu tří měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení,34)
d) rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem,35)
e) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního
předpisu,36),
f) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního
právního předpisu18) do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,
g) rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě.37)
(11) (10) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 9 se pro nárok na
dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na
zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k
němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje.
(12) (11) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31
odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu
Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského
státu Evropské unie.
ČÁST TŘETÍ
DÁVKY
Hlava Třetí
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
§ 24
Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
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k trvalému pobytu, jestliže
a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a
koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a
b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy
koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
(2) Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k
trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu47a). Za vlastníka bytu se považuje i
vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému
pobytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, jde-li o společný nájem bytu manžely
podle zvláštního právního předpisu.47b) Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku
na příspěvek na bydlení považuje i doba mezi skončením nájemního poměru a posledním
dnem lhůty k vyklizení bytu podle 712a občanského zákoníku, doba od zániku členství v
bytovém družstvu do zajištění bytové náhrady podle § 714 občanského zákoníku, a doba od
smrti nájemce služebního bytu, od rozvodu jeho manželství nebo od jeho trvalého opuštění
společné domácnosti do zajištění přiměřeného náhradního bytu oprávněným osobám podle §
713 občanského zákoníku.
(3) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na
bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto
osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se
příspěvek na bydlení přizná.
(4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, tento pobyt v
průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od
následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná, která
je v bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce nebo
se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.
§ 25
Náklady na bydlení
(1) Náklady na bydlení tvoří
a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za plnění poskytované
s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného,
b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle § 7 odst.
5 zákona

Kč

jedna

1710

dvě

2340

tři

3060

čtyři a více

3690
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odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva; náklady za pevná paliva se
započítávají částkami za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5
zákona

Kč

jedna

666

dvě

911

tři

1192

čtyři a více

1472

d) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr
za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se
nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje.
e) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící
náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo
byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které
se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady
na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se
částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v
případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.
§ 26
Normativní náklady na bydlení
(1) Normativní náklady na bydlení činí pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob v
rodině podle
§ 7 odst. 5
zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha

více
než
100 000

50 000
99 999

10 000
49 999

do
9 999

jedna

7 068

5 616

5 352

4 563

4 379

dvě

10 144

8 157

7 796

6 715

6 464

tři

13 813

11 214

10 742

9 330

9 001

čtyři a více

17 269

14 135

13 564

11 862

11 466

b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob v
rodině podle
§ 7 odst. 5
zákona

Praha

více
než
100 000

50 000
99 999

10 000
49 999

do
9 999

jedna

4 053

4 053

4 053

4 053

4 053

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
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6 042

6 042

6 042

6 042

6 042

tři

8 421

8 421

8 421

8 421

8 421

čtyři a více

10 699

10 699

10 699

10 699

10 699

(2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30. června
následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních nákladů na bydlení rozhodný
počet obyvatel obce k 1. lednu kalendářního roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek
uvedeného období.
(3) Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení uvedené v odstavci 1 jsou platné
pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.
§ 27
Výše příspěvku na bydlení
(1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními
náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území
hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
(2) Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží
příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny
vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
(3) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše příspěvku na
bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše
příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této
rodiny.
§ 27a
Doba poskytování příspěvku na bydlení
(1) Příspěvek na bydlení náleží nejdéle po dobu 84 kalendářních měsíců v období 10
kalendářních let. Sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na bydlení v posledních 10 letech
před kalendářním měsícem, na který oprávněná osoba žádá o tento příspěvek, a to i při změně
bytu u téže oprávněné osoby.
(2) Nejvýše přípustná doba pobírání příspěvku na bydlení 84 kalendářních měsíců podle
odstavce 1 neplatí, jde-li o byt,
a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu podle zákona
upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením59),
b) zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní
stav zvláštní úpravu vyžaduje,
c) kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let.
§ 28
Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince následujícího
kalendářního roku výši
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b)
c)

nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého statistického úřadu o
imputovaném nájemném,
částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny spotřebitelských indexů
pevných paliv,
částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a nákladů
srovnatelných s nájemným a změny indexů spotřebitelských cen pro část nákladů na
bydlení uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), popřípadě rozdělení obcí podle počtu
obyvatel pro stanovení normativních nákladů na bydlení.
Hlava Pátá
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
§ 30b
Podmínka osobní celodenní péče o dítě

(1) Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po celý
kalendářní měsíc podle § 30 odst. 1 se považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v němž
a) se dítě narodilo,
b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v
mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
c) osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu (§ 7 odst. 10 a 11 9 a 10),
d) dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1,
e) dítě nebo rodič zemřeli,
f) rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do doby převzetí svěřeno do péče jiné osoby
na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne
převzetí umístěno na základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu (zařízení), v němž
bylo dítěti poskytováno plné přímé zaopatření anebo převzal dítě z péče poskytovatele
zdravotních služeb, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce.
(2) Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které zakládá nárok na
rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle
než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního
měsíce poskytování lůžkové péče. V této době však může rodič provést volbu podle § 30 odst.
3 nebo 4. Věta první neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů v ústavní
péči zdravotnického zařízení osobně celodenně a řádně pečuje.
(3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v
mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek
náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami
nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na
náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 133i).
(4) Rodičovský příspěvek nenáleží, jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá
nebo by zakládalo nárok na rodičovský příspěvek, náleží příspěvek na péči.
§ 31
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odst. 6 až 11 5 až 10. Pro nárok na rodičovský příspěvek musí podmínka bydliště na území
České republiky být splněna u oprávněné osoby i u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský
příspěvek.
(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala dítě
do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů
se považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera31a). Je-li rodičem
dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze ji přiznat rodičovský
příspěvek, jen jestliže soud této osobě, která dosáhla věku 16 let, přiznal rodičovskou
zodpovědnost podle zákona o rodině.
(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek
náleží, jestliže
a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její
třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku,
sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím
4 hodiny denně,
c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního
věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič
je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV
(úplná závislost) podle zákona o sociálních službách,
e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v
době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím
na budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru
příslušníků ozbrojených sil; docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších
2 let.
Hlava sedmá
DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Díl druhý
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
§ 37
(1) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do pěstounské
péče.
(2) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející podle odstavce 1 činí za kalendářní
měsíc součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40; jde-li o nezaopatřené dítě,
použije se koeficient 2,30.
(3) Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle odstavce 2 se částka
životního minima dítěte násobí, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické
osoby

- 76 a) ve stupni I (lehká závislost), koeficientem 2,35,
b) ve stupni II (středně těžká závislost), koeficientem 2,90,
c) ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), koeficientem 3,10.
(4) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém
zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči
jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči
rodičů (§ 7 odst. 10 9) nebo v péči osoby uvedené v § 7 odst. 11
10.
(5) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle odstavce 1 se vyplácí pěstounovi.
§ 40b
Podmínky nároku na odměnu pěstouna
(1) Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče a je
mu proto poskytována odměna za výkon pěstounské péče podle zvláštních právních
předpisů,49a) odměna pěstouna podle § 40 a 40a nenáleží.
(2) Je-li dítě svěřené pěstounovi v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o
děti nebo mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí
příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§ 7 odst. 10 a 11 9 a 10),
odměna pěstounovi za péči o tyto děti podle § 40 odst. 1 nenáleží a k těmto dětem se
nepřihlíží při stanovení odměny podle § 40a.
§ 45
Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče
(1) Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči
rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku, toto dítě bylo prvním
dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím
tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné podle § 44. Za podmínek
uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do trvalé péče
nahrazující péči rodičů 2 nebo více současně narozených dětí. Podmínkou je, že rozhodný
příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu
2,40.
(2) Nárok na porodné podle odstavce 1 náleží i v případě, že před převzetím dítěte do
trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci dítěte podle § 44.
(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě převzaté do
péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, jde-li o rozhodnutí podle § 7 odst. 10 9 písm.
a) a b).
(4) V případě svěření dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů manželům náleží
porodné jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se
manželé, určí orgán, který o porodném rozhoduje, kterému z manželů se porodné přizná.
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(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných příjmů. Náleží-li
výplata přídavku na dítě za září, náleží výplata této dávky za dobu po 30. září, jen jestliže do
uvedeného data je prokázána výše rozhodných příjmů pro nárok na tuto dávku po 30. září.
Nejsou-li prokázány rozhodné příjmy podle věty první, výplata přídavku na dítě se zastaví od
splátky následující po splátce této dávky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je
třeba prokázat výši příjmů pro její výplatu na období po 30. září. Neprokáže-li se rozhodný
příjem ani do 31. října bezprostředně následujícího po dni 30. září, do něhož měla být výše
rozhodných příjmů prokázána, nárok na přídavek na dítě dnem 1. listopadu téhož roku zaniká.
Prokáže-li se nárok na výplatu přídavku na dítě za dobu, za kterou výplata této dávky podle
tohoto odstavce nenáležela, přídavek na dítě se doplatí zpětně za dobu, kdy se tato dávka
nevyplácela. Prokáže-li se nárok na přídavek na dítě za dobu po zániku nároku na tuto dávku
podle tohoto odstavce, nárok na přídavek na dítě opětovně vznikne zpětně za celou dobu, za
niž byly podmínky pro nárok splněny. Zpětně lze přídavek na dítě podle věty páté a šesté
přiznat nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první.
(2) Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. července do 30. června
následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li splněny
podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle
věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po období kalendářního čtvrtletí nebo v
rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku jen po kratší
dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni
kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí,
jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího
kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní čtvrtletí, k jehož
poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí,
zastaví se výplata příspěvku na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož
konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na následující
kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za
které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení
věty třetí až páté neplatí, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k poslednímu dni
kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30. června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje
také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení
za dobu, za kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se
nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce,
postupuje se obdobně podle odstavce 1 věty páté až sedmé.
(3) (2) Splňuje-li oprávněná osoba po část kalendářního měsíce nárok na dávku podle
tohoto zákona v nižší výměře a po část tohoto kalendářního měsíce nárok na tutéž dávku ve
vyšší výměře, náleží za kalendářní měsíc dávka ve výši odpovídající vyšší výměře dávky.
(4) (3) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávky uvedené v § 2 písm. a)
bodech 1 a 2 bodě 1, § 36 písm. a) nebo § 36 písm. b), s výjimkou odměny pěstouna podle §
40a, jen po část kalendářního měsíce, náleží tyto dávky ve výši, v jaké náleží za kalendářní
měsíc.
(5) (4) Nedosahují-li dávky za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v této částce.
§ 54
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(2) Nárok na výplatu dávky nebo její části, jde-li o dávky uvedené v § 2 písm. a) bodech
1 a 2 bodě 1, § 2 písm. b) v bodu 1 a v § 36 písm. a) a b), zaniká uplynutím tří měsíců ode
dne, od kterého dávka nebo její část náleží; to neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1.
Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o dávce.
(3) Nárok na dávku uvedenou v § 2 písm. a) bodu 3 a) bodu 2, § 2 písm. b) bodu 3 a §
36 písm. c) a d), zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku
a) ode dne převzetí dítěte nebo ode dne právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do
pěstounské péče, jde-li o příspěvek při převzetí dítěte podle § 41,
b) ode dne zakoupení motorového vozidla nebo zaplacení opravy motorového vozidla, jde-li
o příspěvek na zakoupení motorového vozidla podle § 42,
c) ode dne narození dítěte, jde-li o porodné podle § 44,
d) ode dne převzetí dítěte do péče, jde-li o porodné podle § 45,
e) ode dne pohřbení podle zvláštního právního předpisu,48a) jde-li o pohřebné podle § 47.
Roční lhůta neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1.
(4) Je-li oprávněná osoba ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve
výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, zaniká jí nárok na dávku ode dne
následujícího po uplynutí prvního kalendářního měsíce vazby nebo výkonu trestu odnětí
svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence. Navazuje-li na dobu
vazby doba výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací
detence, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají.
Ustanovení věty první neplatí, jde-li o nároky za dobu přede dnem, od něhož podle věty první
nárok na dávku zaniká nebo jde-li o nárok na rodičovský příspěvek odsouzené ženy po dobu,
po kterou pečuje o dítě na základě povolení, které jí bylo vydáno na žádost, aby ve výkonu
trestu měla u sebe a starala se o své dítě podle zvláštního právního předpisu48b). Ustanovení
věty první neplatí také, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek ženy po dobu, po kterou tato ve
výkonu vazby má u sebe své dítě a stará se o něj podle zvláštního právního předpisu48d).
§ 57
(1) Dávky uvedené v § 2 písm. a) bodech 1 a 2 a) bodě 1, § 2 písm. b) bodech 1 a 2, § 36
písm. a) a § 36 písm. b) se vyplácejí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který
náležely, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci.
Nedosahuje-li dávka částky 100 Kč měsíčně, vyplácí se po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za
které dávka náležela, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto
kalendářním čtvrtletí. Krajská pobočka Úřadu práce se může dohodnout s příjemcem dávky,
že bude dávku, která nedosahuje částky 100 Kč měsíčně, vyplácet za delší období, než je
uvedeno v předchozí větě; sjednané delší období nesmí přesáhnout dobu jednoho roku a
dávka se v takovém případě vyplatí nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího
po tomto období.
(2) Dávky uvedené v § 2 písm. a) bodu 3 a) bodu 2, § 2 písm. b) bodu 3, § 36 písm. c) a
§ 36 písm. d) se vyplácejí nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž byla dávka přiznána.
(3) zrušen
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§ 58
(1) Dávky vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o
dávkách.
(2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm. a) bodech 1 a 2
bodě 1, § 2 písm. b) bodu 1, § 36 písm. a) a § 36 písm. b) ke změně místa, kde je oprávněná
osoba hlášena k trvalému pobytu, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před touto
změnou k výplatě dávky příslušná, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby
dozvěděl. Krajská pobočka Úřadu práce uvedená v předchozí větě předá krajské pobočce
Úřadu práce příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž
základě byla dávka přiznána. Příslušná krajská pobočka Úřadu práce vyplácí dávku od
měsíční splátky následující po měsíci, v němž byla dávka zastavena.
(5) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů63), a to
převodem na platební účet příjemce, v hotovosti, nebo využitím platební funkce karty
sociálních systémů63). Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených
způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty
dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.
§ 59
(1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je příjemcem dávky
a) zákonný zástupce oprávněné osoby, pokud nejde o případy uvedené v písmenech b) až d),
b) jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, pokud nejde o případy uvedené v písmenech c) a d),
c) osoba, která má nezletilou oprávněnou osobu v přímém zaopatření, jde-li o výplatu dávky
podle § 19 odst. 2 nebo § 35, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),
d) ústav (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá oprávněná osoba v plném
přímém zaopatření tohoto ústavu (zařízení).
(2) Krajská pobočka Úřadu práce namísto příjemců dávky uvedených v odstavci 1
ustanoví zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci
zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy
osob, které je příjemce dávky povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněná osoba výplatu
přijímat. Souhlas oprávněné osoby s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v
případě, že oprávněná osoba nemůže výplatu přijímat.
(3) V případě, že příjemci dávky státní sociální podpory, nejde-li o jednorázové dávky,
je vyplácen prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek podle zvláštního
právního předpisu48f) také příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení48g) alespoň po dobu
6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je krajská pobočka Úřadu práce povinna rozhodnout
o ustanovení zvláštního příjemce pro přijímání dávek státní sociální podpory, jsou-li splněny
podmínky, za nichž se ustavuje zvláštní příjemce podle odstavce 2. Pokud nebudou splněny
podmínky uvedené v odstavci 2 pro ustanovení zvláštního příjemce podle věty první, krajská
pobočka Úřadu práce o tom vydá usnesení, které pouze poznamená do spisu. Pro stanovení
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hmotné nouze prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek sčítají.
(4) (3) Osoby a ústav (zařízení) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a zvláštní příjemce
jsou povinni dávku použít ve prospěch oprávněné osoby. Zvláštní příjemce ustanovený
oprávněné osobě, která nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněné
osoby.
(5) (4) Jde-li o příspěvek na bydlení, je zvláštní příjemce oprávněn dávku použít bez
souhlasu oprávněné osoby k úhradě nedoplatku nájemného z bytu a úhradě za plnění
poskytovaná s užíváním bytu.
(6) (5) (4) Krajská pobočka Úřadu práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen
fyzickou nebo právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí.
(7) (6) (5) Příspěvek na bydlení lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě
nájemného nebo služeb spojených s bydlením, a to tak, že plátce příspěvku jej poukazuje
pronajímateli nebo poskytovateli služeb.
§ 68
Náležitosti žádosti
(1) Žádost o dávku musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem
a) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena (§ 58 odst. 2),
b) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 5) v
rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem,
c) jde-li o rodičovský příspěvek,
1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského
poskytovaného v souvislosti s porodem a doklad o výši jejich vyměřovacího základu,
2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v rodině, které
zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v rodině mladších 4 let, které
by s ohledem na věk mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek,
3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu podle § 31
odst. 1,
4. potvrzení o pobytu dítěte uvedeného v bodě 2 v jeslích, mateřské škole nebo jiném
zařízení pro děti předškolního věku, nebo v léčebně rehabilitačním zařízení,,
5. volbu nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši, pokud rodič tuto volbu provádí při
podání žádosti o rodičovský příspěvek,
d) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši
potřebné,
e) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k
nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a
nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení; žádost
o příspěvek na bydlení musí obsahovat také doklady o skutečnostech rozhodných pro
nárok na příspěvek na bydlení podle § 27a odst. 2 a prohlášení oprávněné osoby, že jeho
celkové sociální a majetkové poměry mu neumožňují řešit problém bydlení jinak, než
podáním žádosti o příspěvek na bydlení,
f) e) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 133i),
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36, nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popřípadě rozhodnutí příslušného orgánu
o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem nebo návrh,
který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte,
jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje, jde-li o
nároky podle § 43,
h) g) výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu
2 a údaj o tom, která z osob společně posuzovaných výživné nebo obdobné plnění
poskytovala,
i) h) skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné.
(2) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok,
považuje se za doklad, kterým se příjmy prokazují,
a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené
1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, 2 a 4 a písm. c), d) a h) g),
2. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 3, pokud nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle zákona
o daních z příjmů,
3. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 14,
4. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud jsou předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z
příjmů a nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle zákona o daních z příjmů,
5. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud se neprokazují způsobem uvedeným v č. 4, jedná-li se o
příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 až 3 a lze je prokázat potvrzením,
b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy.
(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí,
považují se za doklad, kterým se příjmy prokazují,
a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené
1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, písm. c), d) a h) g) a příjmy uvedené v § 5 odst. 1 písm. b),
bodech 3 až 14,
2. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 a lze je
prokázat potvrzením,
b) prohlášení o výši příjmů, jde-li o ostatní příjmy.
(4) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. b)
a v odstavci 3 písm. b), může orgán státní sociální podpory rozhodující o dávce v případě
pochybností požádat o potvrzení o takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka.
(5) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním
roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce
následující, a potvrzení o přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte
[odstavec 1 písm. f) d)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30. září, pokud v
jednotlivých případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní, že lze potvrzení předložit v
pozdějším termínu.
(6) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů21)
nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení.
§ 69

- 82 Vydávání rozhodnutí
(1) Písemné rozhodnutí se vydává jen v případě, že
a)
b)
c)
d)
e)

dávka nebyla přiznána vůbec nebo v požadovaném rozsahu,
dávka byla odejmuta, nejde-li o případ uvedený v § 51 odst. 1 a 2,
výplata dávky byla zastavena, nejde-li o případ uvedený v § 51 odst. 1 a 2 a § 58 odst. 2,
jde o přeplatek na dávce, s výjimkou případu uvedeného v § 62 odst. 6,
přichází v úvahu více oprávněných a úřad práce rozhoduje o tom, komu se bude dávka
vyplácet, bude-li úřad práce rozhodovat podle § 7 odst. 6 5 nebo o zvláštním příjemci
podle § 59,
e) přichází v úvahu více oprávněných a krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje o tom,
komu se bude dávka vyplácet, bude-li krajská pobočka Úřadu práce rozhodovat podle § 7
odst. 6 5 nebo o zvláštním příjemci podle § 59,
f) se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 4,
g) jde o zamítnutí volby nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle § 30 a 30a.
(2) Proti rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 4 se nelze
odvolat ani je nelze přezkoumat mimo odvolací řízení.
§ 70
(1) Rozhoduje-li krajská pobočka Úřadu práce o dávce v případech, kdy se nevydává
rozhodnutí, je povinna žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši, není-li dále
stanoveno jinak. Písemné oznámení se nedoručuje, nenáleží-li výplata dávky podle § 51 odst.
1 věty třetí a odst. 2 věty čtvrté. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou.
(2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky do 30 dnů ode dne výplaty
první splátky
a) dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky,
b) rodičovského příspěvku po dovršení věkové hranice dítěte, která zakládá nárok na volbu
rodiče na rodičovský příspěvek, jde-li o volbu nároku rodiče na rodičovský příspěvek
podle § 30 odst. 1 a krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí nevydala.
(3) Námitky se podávají písemně u příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která dávku
přiznala. Krajská pobočka Úřadu práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy jí námitky došly,
rozhodnutí o dávce. K námitkám, které byly podány opožděně, se nepřihlíží.
(4) Oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení částek životního
minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení věku stanoveného pro používání
vyšší částky životního minima. Pro podání námitek platí odstavce 2 a 3 obdobně.

- 83 K části desáté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. březnu 2013

§ 47
(1) Je-li důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení
získaného trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno, lze nárok až do pravděpodobné výše
škody nebo nemajetkové újmy nebo až do pravděpodobného rozsahu bezdůvodného
obohacení zajistit na majetku obviněného.
(2) O zajištění podle odstavce 1 rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo
poškozeného, v přípravném řízení státní zástupce na návrh poškozeného. V přípravném řízení
může státní zástupce nárok zajistit i bez návrhu poškozeného, vyžaduje-li to ochrana jeho
zájmů, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(3) Je-li poškozenému známo, že obviněný je vlastníkem nemovitosti nebo má některou
movitou věc umístěnu mimo místo jeho trvalého nebo jiného pobytu, uvede podle možností
již v návrhu na zajištění svého nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na
vydání bezdůvodného obohacení, kde taková věc je.
(4) V usnesení o zajištění majetku zakáže soud a v přípravném řízení státní zástupce
obviněnému, aby nakládal s věcmi, které jsou uvedeny v usnesení o zajištění, nebo které při
výkonu takového rozhodnutí budou sepsány; dále obviněnému zakáže, aby po oznámení
usnesení majetek převedl na někoho jiného nebo ho zatížil a uloží mu, aby soudu do 15 dnů
od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má k majetku předkupní nebo jiné právo, s poučením,
že jinak obviněný odpovídá za škodu tím způsobenou.
(5) Zajišťovat nelze nárok, který nelze v trestním řízení uplatnit. K zajištění nároku
nemůže být použito věcí, které nelze podle občanskoprávních předpisů postihnout výkonem
soudního rozhodnutí. Zajištění nepodléhají peněžité dávky sociální péče pro osoby se
zdravotním postižením, příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek státní
sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené obviněnému
podle zvláštního zákona jednorázově, a dále
a) pohledávky obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního nebo obdobného
poměru,
b) pohledávky obviněného na výplatu výživného,
c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a
d) dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově
do výše součtu měsíčních odůvodněných přiměřených nákladů na bydlení stanovených
zvláštním právním předpisem prokázaných obviněným a částky životního minima stanovené
podle zvláštních právních předpisů na osobu obviněného a osoby, o jejichž výchovu a výživu
je obviněný povinen pečovat, pokud nemají vlastní zdroj příjmů.
(6) Pokud trvá zajištění, jsou neúčinné veškeré právní úkony obviněného, které se týkají
zajištěného majetku, s výjimkou úkonů směřujících k odvrácení bezprostředně hrozící škody.

- 84 (7) S majetkem obviněného, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění podle odstavců 1
a 2, lze v rámci výkonu rozhodnutí nakládat jen po předchozím souhlasu soudu a v
přípravném řízení státního zástupce; to neplatí, je-li výkon rozhodnutí prováděn k uspokojení
pohledávky státu.
(8) Práva třetích osob k zajištěnému majetku lze uplatnit podle zvláštního právního
předpisu.
(9) Poškozený musí být o zajištění jeho nároku vždy vyrozuměn s upozorněním na
důvody, pro něž se zajištění podle § 48 odst. 1 zruší.
(10) Výkon rozhodnutí o zajištění nároku poškozeného a postup při správě zajištěného
majetku stanoví zvláštní právní předpis.

- 85 K části jedenácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. březnu 2013

§ 317
(1) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky náhrady, kterou podle pojistné smlouvy
vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy.
(2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče pro osoby se
zdravotním postižením, příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní
sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené podle
zvláštního zákona85) jednorázově.
(3) Ustanovení tohoto zákona upravující výkon rozhodnutí nemají vliv na výkon práv a
splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených
zákonem upravujícím finanční zajištění85a) nebo srovnatelných podmínek zahraničního
právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před podáním návrhu na
výkon rozhodnutí. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den
podání návrhu na výkon rozhodnutí, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce
finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl.

- 86 K části dvanácté 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. březnu 2013

§ 42b
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny
(1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec povinen předložit
a) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) doklad potvrzující příbuzenský vztah; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny,
kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2), lze příbuzenský vztah
prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné,
c) souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s pobytem dítěte na
území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo
poručníkem; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento doklad nemůže z důvodů na jeho
vůli nezávislých předložit nebo pokud již dítě pobývá na území,
d) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet
1. částek životních minim9d) členů rodiny a
2. nejvyšší částky normativních limitní výše přiměřených nákladů na bydlení
stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem 9e)
náklady na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi9e) nebo částky, kterou
cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů
vynakládaných na bydlení rodiny.
(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec, který pobýval jako rodinný příslušník držitele modré karty v jiném
členském státě Evropské unie32), dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který
mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty vydal jiný členský stát Evropské unie.
(3) Byla-li žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu2), podána ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení azylu, je cizinec povinen k žádosti předložit pouze cestovní doklad a
fotografie a prokázat příbuzenský vztah způsobem podle odstavce 1 písm. b).
(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec na požádání dále povinen přiložit doklady uvedené v § 31 odst. 5.
(5) Před vyznačením víza k
dlouhodobému pobytu za účelem
doklad o cestovním zdravotním
podmínkám uvedeným v § 180j.

pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k
společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit
pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
Současně je povinen na požádání předložit doklad o

- 87 zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jdeli o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42c
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území je oprávněn podat rezident
jiného členského státu Evropské unie, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší
než 3 měsíce.
(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 podává rezident jiného
členského státu Evropské unie na zastupitelském úřadu nebo na území ministerstvu. Na území
je rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době platnosti
oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu na
území.
(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je žadatel
povinen předložit
a) doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské
unie,
b) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v §
180j odst. 4,
c) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných
osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) žadatele
a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních limitní výše
přiměřených nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním
právním předpisem9e) náklady na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi9e)
limitní výše přiměřených nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na náklady
na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou žadatel věrohodně
prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a
společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto
zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za
podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu,
d) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1, s výjimkou náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. c), a
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 5.
(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je žadatel
povinen předložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání
povolení k zaměstnání a u které krajské pobočky Úřadu práce České republiky o takové
povolení požádal, vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, a náležitosti uvedené v § 31
odst. 1 písm. a), d) a e). Na požádání je žadatel povinen dále předložit náležitosti podle § 31
odst. 5.
(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i rodinný příslušník
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, pokud má s ním povolen pobyt za účelem
společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu Evropské
unie toto právní postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení
rezidenta jiného členského státu Evropské unie přiznáno.

- 88 (4) Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie je povinen
prokázat splnění podmínky podle odstavce 5 a k žádosti předložit doklad o cestovním
zdravotním pojištění podle odstavce 3 písm. b), doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem
žadatele a společně s ním posuzovaných osob [3 písm. c)] nebude nižší než součet částek
životních minim9d) žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky
normativních limitní výše přiměřených nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku
na bydlení zvláštním právním předpisem9e) náklady na bydlení podle zákona o pomoci v
hmotné nouzi9e) nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných
odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; a dále
náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e). Na požádání je rodinný příslušník povinen
dále předložit náležitosti podle § 31 odst. 5.
§ 46
(1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně § 31 odst. 1 a 4, § 33, 34, 37, 38,
§ 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K žádosti o
vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je cizinec dále povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Současně
je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o
cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu
uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně § 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90
dnů. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle § 43
odst. 2 platí obdobně § 31 odst. 1, § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1
vztahující se na dlouhodobé vízum. K žádosti je cizinec povinen dále předložit doklad o
cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na
požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním
pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(3) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za
účelem vědeckého výzkumu platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h),
§ 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1.
(4) Pro povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie
a jeho rodinného příslušníka, který má na území tohoto státu povolen pobyt za účelem
společného soužití rodiny s rezidentem, platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. c), e),
g), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.
(5) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) platí
obdobně § 37, § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g), h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62
odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.
(6) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je cizinec
povinen předložit rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo rozhodnutí o prodloužení
povolení k zaměstnání a náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).
(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je cizinec
povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
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osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) cizince a s
ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních limitní výše
přiměřených nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním
právním předpisem9e) náklady na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi9e)
nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných
nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně
posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1
zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3
zákona o životním a existenčním minimu,
c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30),
d) potvrzení, 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 s
výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho
úhrady na splátky; není-li cizinec daňovým subjektem, předloží doklad vydaný orgánem
Finanční správy České republiky potvrzující tuto skutečnost,
e) jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo
jeho členem, dále potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že tato obchodní společnost
nebo družstvo 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) na požádání platební výměr daně z příjmu.
(8) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, vydaného cizinci s
povolením k zaměstnání podle zvláštního právního předpisu8e), jehož pracovní poměr skončil
z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž
důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, a cizinec ke dni skončení
pracovního poměru na území pobýval za účelem zaměstnání
a) po dobu alespoň 1 roku, pokud tato doba bezprostředně předcházela skončení pracovního
poměru, nebo
b) po dobu kratší než 1 rok, pokud ke dni skončení pracovního poměru na území pobýval
nepřetržitě po dobu 3 let; do doby nepřetržitého pobytu se pro tyto případy započítává
doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu,
ministerstvo zruší, nebylo-li cizinci ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po dni skončení
pracovního poměru vydáno nové povolení k zaměstnání.
(9) Jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci, který je zařazen do
informačního systému smluvních států, ministerstvo projedná vydání tohoto povolení se
smluvním státem5a), který cizince do tohoto systému zařadil; v řízení přihlédne ke
skutečnostem, které smluvní stát vedly k zařazení cizince do tohoto systému. Vydání povolení
k dlouhodobému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince do informačního
systému smluvních států zařadil.
§ 46f
Zrušení platnosti modré karty
(1) Ministerstvo zruší platnost modré karty, jestliže
a) její držitel o zrušení platnosti modré karty požádá,
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platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v
nich uvedené neodpovídají skutečnosti,
c) její držitel přestal splňovat některou z podmínek pro vydání modré karty,
d) její držitel neplní účel, pro který byla modrá karta vydána,
e) její držitel neoznámil ministerstvu do 3 pracovních dnů skončení pracovního poměru
nebo změnu pracovního zařazení; to neplatí, pokud splnění této povinnosti držiteli modré
karty zabránily důvody na jeho vůli nezávislé,
f) doba trvání nezaměstnanosti držitele modré karty přesáhla 3 po sobě jdoucí měsíce,
g) k nezaměstnanosti držitele modré karty došlo opakovaně po dobu platnosti modré karty;
to neplatí, pokud pracovní poměr skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm.
a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle
§ 56 zákoníku práce,
h) její držitel nemá na území zajištěno ubytování, nebo
i) jejímu držiteli nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35).
(2) Ministerstvo dále zruší platnost modré karty, jestliže
a) její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání zvlášť závažného zločinu,
b) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci
vyhošťování rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území z důvodu odsouzení k
trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal
závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu
Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
c) je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným
způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, nebo
d) její držitel podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek příspěvek
na náklady na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc ze systému pomoci v
hmotné nouzi,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti
modré karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto
rozhodnutí do soukromého a rodinného života držitele modré karty.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost modré karty, stanoví lhůtu k
vycestování z území a cizinci udělí výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z
území vycestovat.
§ 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 limitní výše přiměřených nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku
na bydlení zvláštním právním předpisem9e) náklady na bydlení podle zákona o pomoci
v hmotné nouzi9e) 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. 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
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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.
§ 106
Povinnosti orgánů státní správy
(1) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu jsou
povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu
a) zaměstnání cizince bez povolení k pobytu, bez povolení k zaměstnání, je-li podle
zvláštního právního předpisu8e) vyžadováno, nebo v rozporu se zelenou kartou nebo
modrou kartou,
b) nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání nebo na
pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty anebo určené pro držitele modré karty,
c) ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k
zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta; v případě, že zaměstnání bylo ukončeno
výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo
dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod
ukončení zaměstnání,
a dále jsou povinny neprodleně zaslat policii kopii rozhodnutí o udělení, neudělení,
prodloužení, neprodloužení nebo odejmutí povolení k zaměstnání
(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí ministerstvu přerušení, pozastavení,
zánik anebo zrušení živnostenského oprávnění cizince, kterému bylo uděleno dlouhodobé
vízum nebo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady Úřad práce
České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu jsou povinny
neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný
příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v
hmotné nouzi nebo že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek
příspěvek na náklady na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad práce České
republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu jsou povinny neprodleně
písemně oznámit ministerstvu, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník
přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se
zdravotním postižením.
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ministerstvu, že úhrnný měsíční příjem rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo
jeho rodinného příslušníka, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a společně
s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)], nedosahuje částky živobytí společně
posuzovaných osob.
(5) Je-li cizinci vydána zelená karta, jsou Úřad práce České republiky - generální
ředitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně další úřady, povinny neprodleně hlásit
ministerstvu skutečnosti, které jsou jim známy a mohou být důvodem pro zrušení platnosti
zelené karty.
(6) Příslušný uznávací orgán podle zvláštního právního předpisu35) informuje
ministerstvo o rozhodnutí vydaném v řízení o uznání odborné kvalifikace týkající se držitele
modré karty.
(7) Soud, který je určený k vedení obchodního rejstříku, nebo správní orgán, který je
příslušný k vedení rejstříku, seznamu nebo evidence podnikajících fyzických osob podle
zvláštního právního předpisu30), neprodleně písemně oznámí ministerstvu změnu nebo výmaz
zápisu cizince v tomto rejstříku, seznamu nebo evidenci; to neplatí, jde-li o občana Evropské
unie.
(8) Okresní správa sociálního zabezpečení neprodleně písemně oznámí ministerstvu, že
cizinec ohlásil přerušení nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti; to neplatí,
jde-li o občana Evropské unie.
______________________
9e)

§ 34 odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
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Platné znění částí zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním
řízení a o změně některých zákonů,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. březnu 2013

§3
(1) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou vyloučeny věci ve vlastnictví obviněného, které
jsou nezbytné k uspokojování životních potřeb obviněného a jeho rodiny nebo k plnění jeho
pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy;
vyloučeny jsou zejména
a)
b)
c)
d)

běžné oděvní součásti,
obvyklé vybavení domácnosti,
snubní prsten a předměty obdobné povahy,
zdravotnické potřeby a jiné věci, které obviněný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo
tělesné vadě,
e) hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima stanovené podle zvláštního
právního předpisu na osobu obviněného.
(2) Zajištění nepodléhají peněžité dávky sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek státní sociální
podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené obviněnému podle
zvláštního zákona jednorázově, a dále
a) pohledávky obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního nebo obdobného
poměru,
b) pohledávky obviněného na výplatu výživného,
c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a
d) dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově
do výše součtu měsíčních odůvodněných přiměřených nákladů na bydlení stanovených
zvláštním právním předpisem2a) prokázaných obviněným a částky životního minima
stanovené podle zvláštních právních předpisů na osobu obviněného a osoby, o jejichž
výchovu a výživu je obviněný povinen pečovat, pokud nemají vlastní zdroj příjmů.

- 94 K části čtrnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. březnu 2013

§ 74
(1) Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti22) v týdenních stacionářích
(§ 47) a domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) hradí rodiče dítěte nebo rodič,
kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná
výživou dítěte, úhradu za stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Za pobytové
služby poskytované v týdenních stacionářích (§ 47) nezaopatřenému dítěti, které je svěřeno do
péče fyzické osoby, která má z tohoto důvodu nárok na dávky pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu28), hradí úhradu podle věty první tato fyzická osoba.
(2) Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření, stanoví úhradu za
stravu a za péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa
trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte. Rodiče se na hrazení úhrady podílejí rovným dílem,
není-li dále stanoveno jinak. Úhrada se na žádost osoby, která je podle odstavce 1 povinna
hradit úhradu, popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb uvedeného v odstavci 1,
nestanoví, jestliže doloží, že tato osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem
dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi28a). Úhrada se na žádost osoby, která je podle
odstavce 1 povinna hradit úhradu, popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb uvedeného
v odstavci 1, rovněž nestanoví nebo se sníží, jestliže tato osoba doloží, že po zaplacení úhrady
by její příjem nebo její příjem a příjem osob s ní společně posuzovaných poklesl pod součet
částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu27) a částky
normativních limitní výše přiměřených nákladů na bydlení podle zvláštního právního
předpisu28b) zákona o pomoci v hmotné nouzi28b).
(3) Maximální výši úhrady za stravu podle odstavců 1 a 2 stanoví prováděcí právní
předpis. Pokud se zařízení sociálních služeb, ve kterém je nezaopatřené dítě umístěno, vyplácí
podle zvláštního právního předpisu přídavek na dítě29), snižuje se úhrada o jeho výši.
(4) Úhrada za péči nezaopatřenému dítěti22) se stanoví při poskytování
a) pobytových služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením ve výši přiznaného
příspěvku,
b) pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného
příspěvku.
Ustanovení § 73 odst. 2 platí obdobně.
(5) Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích (§ 47) a domovech pro
osoby se zdravotním postižením (§ 48) dítěti, které není nezaopatřeným dítětem22), a dítěti,
které je poživatelem sirotčích důchodů po obou rodičích, hradí úhradu toto dítě podle § 73.
______________________
28b)

§ 34 odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

- 95 K části patnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. březnu 2013

§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) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v zákoně o daních z
příjmů14),
d) příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů15),
e) příjmy z pronájmu uvedené v zákoně o daních z příjmů16),
f) 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 sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na všeobecné 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)
b)
c)
d)

dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění,
podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci19),
plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku,
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, 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, plnění
z pojištění odpovědnosti za škody a finančních prostředků na odstranění následků
živelní pohromy,
4. peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
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6.
7.

sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
podpory a příspěvků z prostředků nadací a občanských sdružení,
příjmů plynoucích z doplatku příspěvku na náklady 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.
(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 uhradit 28a).

- 97 K části šestnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách),
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. březnu 2013

§ 44
(1) Osoby povinné výživou jsou povinny přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření
dítěte umístěného v dětském domově pro děti do 3 let věku a popřípadě též jeho průvodce.
Nežijí-li osoby povinné výživou ve společné domácnosti, je povinna hradit příspěvek na
úhradu zaopatření dítěte osoba, jíž je dítě svěřeno do výchovy.
(2) Příspěvek na úhradu zaopatření dítěte se sníží na rozdíl prokázaného příjmu a součtu
životního minima osoby povinné výživou a osob s ní společně posuzovaných a částky
potřebné na úhradu normativních limitní výše přiměřených nákladů na bydlení23) bydlení
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi23), předloží-li osoby povinné výživou dítěte
poskytovateli doklady, kterými prokáží, že by jejich příjmy po zaplacení příspěvku na úhradu
zaopatření dítěte poklesly pod součet životního minima domácnosti a normativních limitní
výše přiměřených nákladů na bydlení. Do životního minima domácnosti se nezapočítává
životní minimum dítěte umístěného v dětském domově pro děti do 3 let věku. Příspěvek na
úhradu zaopatření dítěte se nevyžaduje, je-li nižší než 100 Kč měsíčně.
(3) Dojde-li ke změně výše příjmu domácnosti, jsou osoby povinné výživou, které hradí
příspěvek na úhradu zaopatření dítěte, povinny tuto změnu sdělit poskytovateli do 15 dnů ode
dne, kdy k této změně došlo.
(4) Při stanovení výše příspěvku na úhradu zaopatření dítěte se zohlední jeho věk s
přihlédnutím k jeho specifickým potřebám a s tím související náročnost poskytovaného
zaopatření. Prováděcí právní předpis stanoví výši příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho
průvodce a způsob jeho úhrady.
(5) Pokud zemře nebo zanikne poskytovatel, který poskytoval zdravotní služby v
dětském domově pro děti do 3 let věku, a není-li zajištěno poskytování zdravotních služeb a
zaopatření dětem umístěným v těchto zdravotnických zařízeních, zajistí těmto dětem
poskytování zdravotních služeb a zaopatření v jiném dětském domově pro děti do 3 let věku
kraj, v jehož obvodu se dosud zdravotní služby poskytovaly.
______________________
23)

§ 34 odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

- 98 K části sedmnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k nabytí účinnosti zákona
č. 458/2011 Sb.

§ 14
Sazba daně z převodu nemovitostí
Sazba daně z převodu nemovitostí činí 3 4 %.

- 99 K části osmnácté návrhu zákona
Platné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k nabytí účinnosti zákona
č. 458/2011 Sb.
§ 3a
(1) Základem pojistného u osoby samostatně výdělečně činné je dílčí základ daně z
příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti.
(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné ze základu pojistného
podle odstavce 1, nejvýše však z maximálního vyměřovacího základu základu pojistného.
Je-li základ pojistného podle odstavce 1 nižší než minimální základ pojistného, je osoba
samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu
základu pojistného, není-li dále stanoveno jinak. Minimálním základem pojistného se
rozumí dvanáctinásobek průměrné mzdy; maximálním základem pojistného je částka ve výši
stopadesátinásobku průměrné mzdy.
(3) Minimální základ pojistného neplatí pro osobu
a) uvedenou v § 3 odst. 6 písm. a) až c),
b) která vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto
zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního základu pojistného stanoveného pro
zaměstnance,
c) která je státním pojištěncem,
pokud tyto skutečnosti trvají po celé pojistné období.
(4) Minimální základ pojistného 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 pojistné 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
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 základu pojistného nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance a základu
pojistného osoby samostatně výdělečně činné přesáhl stopadesátinásobek průměrné mzdy,
sníží se o tuto přesahující částku nejdříve základ pojistného osoby samostatně výdělečně
činné, a je-li přesahující částka vyšší než tento vyměřovací základ osoby samostatně
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pojistného zaměstnance.
§ 3d
(1) Ustanovení § 3 odst. 15 až 18 13 a 14 se nepoužijí pro rozhodná pojistná období,
která nastala v letech 2013 až 2015; to neplatí pro vymezení průměrné mzdy pro účely tohoto
zákona.
(6) Ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu základu pojistného
v § 3a odst. 2 se nepoužijí pro rozhodná pojistná období, která nastala v letech 2013 až 2015.
(7) Ustanovení § 3a odst. 5 se nepoužije pro rozhodná pojistná období, která nastala
v letech 2013 až 2015.
§8
(1) Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce
této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního základu pojistného, pokud
si sama nestanoví zálohu vyšší. Pokud je osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost též
státním pojištěncem, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit
zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku podle odstavce 5.
(2) Ve druhém roce a v následujících letech výkonu samostatné výdělečné činnosti se
výše zálohy na pojistné stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z měsíčního základu
pojistného. Měsíční základ pojistného činí průměr, který z základu pojistného určeného podle
§ 3a pro stanovení pojistného ze samostatné výdělečné činnosti za předcházející kalendářní
rok připadá na jeden kalendářní měsíc s tím, že se přihlíží jen k těm kalendářním měsícům, v
nichž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána alespoň po část tohoto měsíce.
Maximální výše zálohy je částka vypočtená procentní sazbou z jedné dvanáctiny maximálního
základu pojistného. Takto vypočtené zálohy se poprvé zaplatí za kalendářní měsíc, ve kterém
byl nebo měl být podán přehled podle § 2b odst. 6, a naposledy za kalendářní měsíc
předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový přehled předložen v
dalším kalendářním roce.
(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná
výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné;
pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled
o příjmech a výdajích podle § 24 odst. 2 podle § 2b odst. 6 za kalendářní rok, za který se
pojistné platí.
(4) Správce pojistného na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši
zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po
odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v
průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního
měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1
kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána
samostatná výdělečná činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního

- 101 měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle
§ 24 odst. 2 § 2b odst. 6.
(5) Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočteného podle § 3a
je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled
o příjmech a výdajích podle § 24 odst. 2 podle § 2b odst. 6 za kalendářní rok, za který se
pojistné platí.
(6) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období pojistné období vyšší
než pojistné stanovené podle § 2i písm. b), jedná se o přeplatek pojistného.
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V příloze č. 1 se položka „01 – 96 - Zdravotnické prostředky podle
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zvláštních právních předpisů,71) včetně náhradních dílů, u kterých je
čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému
zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných, vyjma zboží
kapitoly 24.“ nahrazuje položkami
„01 – 96 - Zdravotnické prostředky podle právního předpisu
upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny
pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení
zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud
se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin
uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č.4
zákona o veřejném zdravotním pojištění s výjimkou
zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích
(typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické - deodorační
- paruka.
01 – 96 - Zdravotnické prostředky podle právního předpisu
upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny
pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení
zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud
se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu
kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento
pracovník
vydává
individuální
návrh
charakteristik
zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro
jednoho konkrétního pacienta.
90 – Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů
a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé
části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené
v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke
kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to
pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu
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Obsah

Příloha III.

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní
zařízení, která jsou obvykle určena k
léčení zdravotního postižení nebo ke
zmírnění jeho důsledků, pro výlučnou
osobní potřebu zdravotně postižených,
včetně oprav takového zboží, jakož i
dodání dětských sedaček do automobilu;
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upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle
určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k
léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.“.
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§ 57 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 40a, 43 a 43a 32003L0096 Čl. 8 odst. 2 1. Bez ohledu na článek 7 se od 1. ledna
zrušuje.
písm. a)
2004 minimální úrovně zdanění platné
pro výrobky používané jako pohonná
hmota pro účely uvedené v odstavci 2
stanoví podle tabulky B v příloze I.
2. Tento článek se vztahuje na tato
použití k průmyslovým a obchodním
účelům:
a) zemědělské a zahradnické práce,
chov ryb a lesnictví;
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Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů
a elektřiny
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