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Zm�na: 217/2005 Sb. (�ást) 
Zm�na: 217/2005 Sb. 
Zm�na: 342/2005 Sb. 
Zm�na: 357/2005 Sb. 
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 �eská národní rada se usnesla na tomto zákon�: 
 

§ 1 
  
 Tento zákon upravuje  
a) da� z p�íjm� fyzických osob, 
  
b) da� z p�íjm� právnických osob. 
  
�ÁST PRVNÍ 
  
Da� z p�íjm� fyzických osob 
 

§ 2 
Poplatníci dan� z p�íjm� fyzických osob 

 
 (1) Poplatníky dan� z p�íjm� fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). 
  
 (2) Poplatníci, kte�í mají na území �eské republiky bydlišt� nebo se zde obvykle zdržují, mají 
da�ovou povinnost, která se vztahuje jak na p�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky, tak i 
na p�íjmy plynoucí ze zdroj� v zahrani�í. 
  
 (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají 
da�ovou povinnost, která se vztahuje jen na p�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky (§ 
22). Poplatníci, kte�í se na území �eské republiky zdržují pouze za ú�elem studia nebo lé�ení, mají 
da�ovou povinnost, která se vztahuje pouze na p�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky, i 
v p�ípad�, že se na území �eské republiky obvykle zdržují. 
  
 (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území �eské republiky jsou ti, kte�í zde pobývají 
alespo� 183 dn� v p�íslušném kalendá�ním roce, a to souvisle nebo v n�kolika obdobích; do lh�ty 183 
dn� se zapo�ítává každý zapo�atý den pobytu. Bydlišt�m na území �eské republiky se pro ú�ely 
tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho 
úmysl trvale se v tomto byt� zdržovat. 
  

§ 3 
P�edm�t dan� z p�íjm� fyzických osob 

 
 (1) P�edm�tem dan� z p�íjm� fyzických osob (dále jen "da�") jsou  
a) p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky (§ 6), 
  
b) p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7), 
  
c) p�íjmy z kapitálového majetku (§ 8), 
  
d) p�íjmy z pronájmu (§ 9), 
  
e) ostatní p�íjmy (§ 10). 
  
 (2) P�íjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí p�íjem pen�žní i nepen�žní dosažený i sm�nou. 



  
 (3) Nepen�žní p�íjem se oce�uje podle zvláštního právního p�edpisu, 1a) pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 
  
 (4) P�edm�tem dan� nejsou  
a) p�íjmy získané nabytím akcií nebo podílových list� podle zvláštního právního p�edpisu, který 
upravuje podmínky p�evodu majetku státu na jiné osoby, 1) zd�d�ním, vydáním 2) nebo darováním 
nemovitosti nebo movité v�ci anebo majetkového práva, s výjimkou p�íjm� z nich plynoucích a s 
výjimkou dar� p�ijatých v souvislosti s výkonem �innosti podle § 6 nebo s podnikáním anebo s jinou 
samostatnou výd�le�nou �inností; p�edm�tem dan� u fyzických osob, provozujících školská a 
zdravotnická za�ízení a za�ízení na ochranu opušt�ných zví�at, nebo ohrožených druh� zví�at, není 
však p�íjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním t�chto �inností, 
  
b) úv�ry a p�j�ky s výjimkou1. p�íjmu, který v��itel nabyl z vrácené p�j�ky nebo úv�ru úplatným 
postoupením pohledávky vzniklé na základ� této p�j�ky nebo úv�ru, a to ve výši rovnající se rozdílu 
mezi p�íjmem plynoucím z vrácení p�j�ky nebo úv�ru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, 
2. p�íjmu plynoucího poplatníkovi, který vede da�ovou evidenci, z eskontního úv�ru ze sm�nky, kterou 
je hrazena pohledávka, 
  
c) p�íjmy z rozší�ení nebo zúžení spole�ného jm�ní manžel�, 1b) 
  
d) p�íjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiu�in�ní p�iznaného Evropským soudem pro lidská 
práva ve výši, kterou je �eská republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti 
p�ed Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se �eská republika zavázala uhradit, 1c) 
  
e) p�íjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, který vypomáhá s domácími pracemi v 
zahrani�í, nebo poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3, který vypomáhá s domácími pracemi v �eské 
republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o p�íjem k uspokojování základních sociálních, kulturních 
nebo vzd�lávacích pot�eb (au-pair). 
  

§ 4 
Osvobození od dan� 

 
 (1) Od dan� jsou osvobozeny 
  
a) p�íjmy z prodeje rodinného domu, bytu, v�etn� podílu na spole�ných �ástech domu nebo 
spoluvlastnického podílu, v�etn� souvisejícího pozemku, pokud v n�m prodávající m�l bydlišt� 
nejmén� po dobu 2 let bezprost�edn� p�ed prodejem. Obdobn� se postupuje také u p�íjm� z prodeje 
rodinného domu, bytu, v�etn� podílu na spole�ných �ástech domu nebo spoluvlastnického podílu, 
v�etn� souvisejícího pozemku, pokud v n�m prodávající m�l bydlišt� bezprost�edn� p�ed prodejem po 
dobu kratší dvou let a použije-li získané prost�edky na uspokojení bytové pot�eby. Pro osvobození 
p�íjm� plynoucích manžel�m z jejich spole�ného jm�ní posta�í, aby podmínky pro jeho osvobození 
splnil jen jeden z manžel�, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl za�azen do 
obchodního majetku jednoho z manžel�. Osvobození se nevztahuje na p�íjmy z prodeje tohoto bytu 
nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné 
samostatné výd�le�né �innosti, a to do 2 let od jeho vy�azení z obchodního majetku. Osvobození se 
dále nevztahuje na p�íjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, 
v�etn� podílu na spole�ných �ástech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, v�etn� 
souvisejícího pozemku, uskute�n�ného v dob� do 2 let od nabytí, a z budoucího prodeje rodinného 
domu, bytu, v�etn� podílu na spole�ných �ástech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto 
majetku, v�etn� souvisejících pozemk�, uskute�n�ného v dob� do 2 let od jeho vy�azení z 
obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzav�ena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech 
od vy�azení z obchodního majetku, 
  
b) p�íjmy z prodeje nemovitostí, byt� nebo nebytových prostor neuvedených pod písmenem a), 
p�esáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu p�ti let. V p�ípad�, že jde o prodej nemovitostí, byt� 
nebo nebytových prostor nabytých d�d�ním od z�stavitele, který byl p�íbuzným v �ad� p�ímé nebo 
manželem (manželkou), zkracuje se doba p�ti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazateln� ve 
vlastnictví z�stavitele nebo z�stavitel�, pokud nemovitost byla nabývána postupným d�d�ním v �ad� 
p�ímé nebo manželem (manželkou). Osvobození se nevztahuje na p�íjmy z prodeje nemovitostí, byt� 



nebo nebytových prostor v�etn� nemovitostí, byt� nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 
písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné 
samostatné výd�le�né �innosti, a to do p�ti let od jejich vy�azení z obchodního majetku. Osvobození 
se dále nevztahuje na p�íjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo 
nebytového prostoru, uskute�n�ného v dob� do p�ti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitosti, 
bytu nebo nebytového prostoru, uskute�n�ného v dob� do p�ti let od jejich vy�azení z obchodního 
majetku, i když kupní smlouva bude uzav�ena až po p�ti letech od nabytí nebo po p�ti letech od 
vy�azení z obchodního majetku. V p�ípad� prodeje pozemku nabytého prodávajícím od pozemkového 
ú�adu vým�nou v rámci pozemkových úprav podle zvláštního právního p�edpisu, 87) se doba 5 let 
zkracuje o dobu, po kterou prodávající vlastnil p�vodní pozemek, který byl sm�n�n, a tato doba se 
zapo�ítává i do doby, která b�ží od vy�azení sm�n�ného pozemku z obchodního majetku, 
  
c) p�íjmy z prodeje movitých v�cí. Osvobození se nevztahuje na p�íjmy z prodeje motorových vozidel, 
letadel a lodí, nep�esahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Osvobození se 
nevztahuje rovn�ž na p�íjmy z prodeje movitých v�cí, v�etn� p�íjm� z prodeje movitých v�cí 
uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon 
podnikatelské a jiné samostatné výd�le�né �innosti poplatníka, a to do p�ti let od jejich vy�azení z 
obchodního majetku, 
  
d) p�ijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, pln�ní z pojišt�ní majetku a pln�ní z pojišt�ní 
odpov�dnosti za škody, krom� plateb p�ijatých náhradou za ztrátu p�íjmu a plateb p�ijatých jako 
náhrada za škody zp�sobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon 
podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti v dob� vzniku škody, nebo p�ijatých jako 
náhrada za škody zp�sobené na majetku sloužícím v dob� vzniku škody k pronájmu a krom� pln�ní z 
pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou 
výd�le�nou �inností poplatníka a za škodu zp�sobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem, 
  
e) p�íjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, v�trných elektráren, tepelných 
�erpadel, solárních za�ízení, za�ízení na výrobu a energetické využití bioplynu a d�evoplynu, za�ízení 
na výrobu elekt�iny nebo tepla z biomasy, za�ízení na výrobu biologicky degradovatelných látek 
stanovených zvláštním p�edpisem, za�ízení na využití geotermální energie (dále jen "za�ízení"), a to v 
kalendá�ním roce, v n�mž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprost�edn� následujících p�ti 
letech. Za první uvedení do provozu se považuje i uvedení za�ízení do zkušebního provozu, na 
základ� n�hož plynuly nebo plynou poplatníkovi p�íjmy, a dále p�ípady, kdy malá vodní elektrárna do 
výkonu 1 MW byla rekonstruována, pokud p�íjmy z této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW nebyly 
již osvobozeny. Doba osvobození se nep�erušuje ani v p�ípad� odstávky v d�sledku technického 
zhodnocení (§ 33) nebo oprav a udržování, 
  
f) cena z ve�ejné sout�že, z reklamní sout�že nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o 
spot�ebitelskou loterii podle zvláštního právního p�edpisu 12) a cena ze sportovní sout�že v hodnot� 
nep�evyšující 10 000 K� s výjimkou ceny ze sportovní sout�že u poplatník�, u nichž je sportovní 
�innost podnikáním (§ 10 odst. 8). Cena z ve�ejné sout�že a obdobná cena plynoucí ze zahrani�í je 
však od dan� osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována p�íjemcem na ú�ely uvedené v § 15 
odst. 5, 
  
g) náhrady p�ijaté v souvislosti s nápravou n�kterých majetkových k�ivd podle zvláštních právních 
p�edpis�, 2) p�íjmy z prodeje nemovitostí, movitých v�cí nebo cenných papír� vydaných podle 
zvláštních právních p�edpis� 2) , p�íplatek (p�ísp�vek) k d�chodu podle zvláštních právních p�edpis� 
2c) nebo úroky ze státních dluhopis� vydaných v souvislosti s rehabilita�ním �ízením o nápravách 
k�ivd. P�íjmy z prodeje nemovitostí vydaných v souvislosti s nápravou n�kterých majetkových k�ivd 
podle zvláštních právních p�edpis� 2) jsou osvobozeny i v p�ípad�, jestliže v dob� mezi nabytím a 
prodejem nemovitosti došlo k vypo�ádání mezi podílovými spoluvlastníky rozd�lením nemovitosti 
podle velikosti jejích podíl� 1d) nebo jestliže byly byty nebo nebytové prostory vymezeny jako jednotky 
podle zvláštního právního p�edpisu, 
  
h) p�íjem získaný ve form� dávek a služeb z nemocenského pojišt�ní (nemocenské pé�e), 42) 
d�chodového pojišt�ní podle zákona o d�chodovém pojišt�ní, 43) státní sociální podpory, 44) pen�žní 
pomoci ob�tem trestné �innosti podle zvláštního zákona, 44a) sociálního zabezpe�ení, 45) pln�ní z 
uplatn�ní nástroj� státní politiky zam�stnanosti 46) a všeobecného zdravotního pojišt�ní 47) a pln�ní 
ze zahrani�ního povinného pojišt�ní stejného druhu; jde-li však o p�íjmy ve form� pravideln� 



vyplácených d�chod� (penzí), je od dan� osvobozena z úhrnu t�chto p�íjm� pouze �ástka ve výši 162 
000 K� ro�n�, do níž se však nezahrnuje výše p�íplatku (p�ísp�vku) k d�chodu podle zvláštních 
právních p�edpis� 2c) 
  
ch) p�íjem p�ijatý v rámci pln�ní vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento p�íjem podle zákona o 
rodin� nebo obdobná pln�ní poskytovaná ze zahrani�í, 
  
i) dávky a služby sociální pé�e, dávky státní sociální podpory a státní dávky (p�ísp�vky) upravené 
zvláštními p�edpisy nebo obdobná pln�ní poskytovaná ze zahrani�í, 
  
j) odm�ny vyplácené zdravotní správou dárc�m za odb�r krve a jiných biologických materiál� z 
lidského organismu, 
  
k) stipendia 2a) ze státního rozpo�tu, z rozpo�tu kraje, z prost�edk� vysoké školy nebo ve�ejné 
výzkumné instituce, stipendia z prost�edk� právnické osoby, která vykonává �innost st�ední školy 
nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná pln�ní ze zahrani�í, podpory a p�ísp�vky z prost�edk� 
nadací, nada�ních fond� a ob�anských sdružení 48) v�etn� obdobných pln�ní poskytovaných ze 
zahrani�í a nepen�žního pln�ní, sociální výpomoci poskytované zam�stnavatelem z fondu kulturních 
a sociálních pot�eb 2b) nejbližším poz�stalým a sociální výpomoci nejbližším poz�stalým ze sociálního 
fondu (zisku po zdan�ní) za obdobných podmínek u zam�stnavatel�, na které se tento p�edpis 
nevztahuje, krom� plateb p�ijatých náhradou za ztrátu p�íjmu a plateb majících charakter p�íjm� podle 
§ 6 až 9, 
  
l) pln�ní z pojišt�ní osob s výjimkou pln�ní pro p�ípad dožití z pojišt�ní pro p�ípad dožití, pln�ní pro 
p�ípad dožití z pojišt�ní pro p�ípad smrti nebo dožití a pln�ní pro p�ípad dožití z d�chodového pojišt�ní 
a s výjimkou jiného p�íjmu z pojišt�ní osob, který není pojistným pln�ním a nezakládá zánik pojistné 
smlouvy, 
  
m) pln�ní poskytovaná ozbrojenými silami voják�m v základní (náhradní) služb�, 3a) žák�m škol, kte�í 
nejsou vojáky v �inné služb�, 3) voják�m v záloze povolaným na cvi�ení a voják�m v aktivní záloze 
dobrovolné podle zvláštních právních p�edpis�, 3a) 
  
n) káze�ské odm�ny poskytované p�íslušník�m ozbrojených sil a bezpe�nostních sbor� podle 
zvláštních právních p�edpis�, 3) 
  
o) výsluhové náležitosti a p�ídavek na bydlení u voják� z povolání a výsluhové nároky u p�íslušník� 
bezpe�nostních sbor� podle zvláštních právních p�edpis�, 3) 
  
p) pln�ní poskytovaná ob�an�m v souvislosti s výkonem civilní služby, 4) 
  
r) p�íjmy z p�evodu �lenských práv družstva, z p�evodu majetkových podíl� na transformovaném 
družstvu 13) nebo z p�evodu ú�asti na obchodních spole�nostech, nejde-li o prodej cenných papír�, 
p�esahuje-li doba mezi nabytím a p�evodem dobu p�ti let. Doba 5 let mezi nabytím a p�evodem 
�lenských práv družstva, majetkových podíl� na transformovaném družstvu 13) nebo ú�asti na 
obchodní spole�nosti, nejde-li o prodej cenných papír�, se zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl 
spole�níkem obchodní spole�nosti nebo �lenem družstva p�ed p�em�nou této spole�nosti nebo 
družstva. Jsou-li spln�ny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c, doba 5 let mezi nabytím a p�evodem 
se nep�erušuje p�i vým�n� podíl�, fúzi spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti. Osvobození se 
nevztahuje na p�íjmy z p�evodu �lenských práv družstva nebo z p�evodu ú�asti na obchodních 
spole�nostech, pokud byly po�ízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do p�ti let po ukon�ení 
jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti. Osvobození se dále nevztahuje na 
p�íjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího p�evodu �lenských práv družstva, z p�evodu dalšího 
podílu na transformovaném družstvu nebo z p�evodu ú�asti na obchodních spole�nostech v dob� do 
p�ti let od nabytí a z budoucího p�evodu �lenských práv družstva nebo z p�evodu ú�asti na 
obchodních spole�nostech po�ízených z jeho obchodního majetku, pokud p�íjmy z tohoto p�evodu 
plynou v dob� do p�ti let od ukon�ení podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti 
poplatníka, i když smlouva o p�evodu bude uzav�ena až po p�ti letech od nabytí nebo od ukon�ení 
podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti, 
  
s) úroky z vklad� ze stavebního spo�ení, v�etn� úrok� ze státní podpory podle zvláštního zákona, 4a) 



  
t) dotace ze státního rozpo�tu, z rozpo�tu obcí, kraj�, státních fond�, Národního fondu, podpor z 
Vina�ského fondu, z p�id�lených grant� nebo p�ísp�vek ze státního rozpo�tu poskytnutý podle 
zvláštního právního p�edpisu 13c) a nebo dotace, granty a p�ísp�vky z prost�edk� Evropských 
spole�enství, na po�ízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstran�ní 
následk� živelní pohromy (§ 24 odst. 10), s výjimkou dotací a p�ísp�vk�, které jsou ú�továny do p�íjm� 
(výnos�) podle zvláštního právního p�edpisu, 20) 
  
u) p�íjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvoln�ní bytu, a dále náhrada 
(odstupné) za uvoln�ní bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu (odstupné) použil 
nebo použije na uspokojení bytové pot�eby nejpozd�ji do jednoho roku následujícího po roce, v n�mž 
náhradu (odstupné) p�ijal. Tento p�íjem je osvobozen i v p�ípad�, že �ástku odpovídající náhrad� 
(odstupnému) vynaložil na obstarání bytových pot�eb 4e) v dob� jednoho roku p�ed jejím obdržením. 
P�ijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci dan� do konce zda�ovacího období, ve kterém 
k jejímu p�ijetí došlo. Obdobn� se postupuje i u p�íjm� z úplatného p�evodu práv a povinností 
spojených s �lenstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto p�evodem bude zrušena nájemní 
smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prost�edky na uspokojení bytové pot�eby; obdobn� se 
postupuje také u p�íjm� z prodeje rodinného domu, bytu, v�etn� podílu na spole�ných �ástech domu 
nebo spoluvlastnického podílu, v�etn� souvisejícího pozemku, pokud v n�m prodávající m�l bydlišt� 
bezprost�edn� p�ed prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prost�edky na uspokojení 
bytové pot�eby, 
  
v) úrokové p�íjmy poplatník� uvedených v § 2 odst. 3, které jim plynou z dluhopis� vydávaných v 
zahrani�í poplatníky se sídlem v �eské republice nebo �eskou republikou, 
  
w) p�íjmy z prodeje cenných papír� nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace; p�íjmy z 
prodeje ostatních cenných papír�, p�esáhne-li doba mezi nabytím a p�evodem t�chto cenných papír� 
p�i jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 m�síc�, a dále p�íjmy z podílu p�ipadající na podílový list p�i 
zrušení podílového fondu, p�esáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu 
dobu 6 m�síc�. Doba 6 m�síc� mezi nabytím a p�evodem cenného papíru u téhož poplatníka se 
nep�erušuje p�i p�em�n� investi�ního fondu na otev�ený podílový fond, p�i p�em�n� uzav�eného 
podílového fondu na otev�ený podílový fond, p�i zm�n� obhospoda�ovatele podílového fondu, p�i 
slou�ení a splynutí podílových fond� a p�i slou�ení, splynutí a rozd�lení investi�ního fondu. 
Osvobození se nevztahuje na p�íjmy z prodeje cenných papír�, které jsou nebo byly zahrnuty do 
obchodního majetku, a to do 6 m�síc� od ukon�ení podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né 
�innosti (§ 7), a na p�íjmy z kapitálového majetku (§ 8). Osvobození se dále nevztahuje na p�íjmy z 
prodeje cenných papír�, které nabyl spole�ník spole�nosti s ru�ením omezeným, komanditista 
komanditní spole�nosti nebo �len družstva p�i p�em�n� obchodní spole�nosti nebo družstva na 
akciovou spole�nost podle zvláštního zákona, 13a) a to do 5 let od nabytí t�chto cenných papír�. 
Osvobození se nevztahuje na p�íjmy z podílu p�ipadající na podílový list p�i zrušení 34c) podílového 
fondu nebo p�i zm�n� investi�ního podílového fondu na otev�ený podílový fond, který byl nebo je 
zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 m�síc� od ukon�ení podnikatelské nebo jiné samostatné 
výd�le�né �innosti (§ 7). Doba 6 m�síc� nebo 5 let mezi nabytím a p�evodem cenného papíru se 
zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl spole�níkem obchodní spole�nosti nebo �lenem družstva 
p�ed p�em�nou této spole�nosti nebo družstva na akciovou spole�nost. P�i vým�n� akcií emitentem 
za jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnot� se doba 6 m�síc� nebo 5 let mezi nabytím a 
p�evodem cenných papír� u téhož poplatníka nep�erušuje; obdobn� se postupuje i p�i vým�n� podíl�, 
fúzi spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti, jsou-li spln�ny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c. 
Osvobození se nevztahuje na p�íjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papír�, 
uskute�n�ného v dob� do 6 m�síc� od nabytí, a z budoucího prodeje cenných papír�, které jsou nebo 
byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 m�síc� od ukon�ení podnikatelské nebo jiné 
samostatné výd�le�né �innosti (§ 7), i když kupní smlouva bude uzav�ena až po 6 m�sících od nabytí 
nebo po 6 m�sících od ukon�ení podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7), 
  
x) p�íjmy plynoucí z odpisu závazk� p�i vyrovnání nebo p�i nuceném vyrovnání provedeném podle 
zvláštního právního p�edpisu, upravujícího konkurs a vyrovnání, 19a) 
  
y) úrokové výnosy z hypote�ních zástavních list�, 4d) 
  



z) p�íjmy z úrok� z p�eplatk� zavin�ných správcem dan�, 49) orgánem správy sociálního zabezpe�ení 
50) a p�íjmy z penále z p�eplatk� pojistného, které p�íslušná zdravotní pojiš�ovna vrátila po uplynutí 
lh�ty stanovené pro rozhodnutí o p�eplatku pojistného, 51) 
  
za) p�íjmy plynoucí ve form� daru p�ijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou 
výd�le�nou �inností jako reklamního p�edm�tu opat�eného obchodním jménem nebo ochrannou 
známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nep�esahuje 500 K�, 
  
zb) p�íjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, pop�ípad� spoluvlastnického podílu na nebytovém 
prostoru, p�ijaté v souvislosti se vzájemným vypo�ádáním prost�edk� podle § 24 odst. 7 a 8 zákona o 
vlastnictví byt�, 60) 
  
zc) p�íjmy plynoucí ve form� povinného výtisku na základ� zvláštního právního p�edpisu 64a) a ve 
form� autorské rozmnoženiny, v po�tu obvyklém, p�ijaté v souvislosti s užitím p�edm�tu práva 
autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, 
  
zd) p�íjmy plynoucí jako náhrada za v�cné b�emeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního 
orgánu podle zvláštního právního p�edpisu, 4c) 
  
ze) kursový zisk p�i sm�n� pen�z z ú�tu vedeného v cizí m�n�, nejedná-li se o ú�et zahrnutý v 
obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku p�i sm�n� pen�z z ú�tu vedeného v cizí m�n� na 
burze, 
  
zf) pln�ní poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zvláštního právního 
p�edpisu, 4h) 
  
zg) p�íjmy plynoucí ve form� dar� poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je 
držitelem platné licence, 4i) 
  
zh) p�íjmy z reklam umožn�ných prost�ednictvím provozování zoologické zahrady, jejíž provozovatel 
je držitelem platné licence, 4i) 
  
zi) p�íjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru1. plynoucí jako d�sledek úhrady výdaj� (náklad�) 
na opravy, údržbu a technické zhodnocení spole�ných �ástí domu s byty a nebytovými prostory ve 
vlastnictví podle zvláštního právního p�edpisu o vlastnictví byt� 60) ve v�cném pln�ní, pokud tak 
vyplývá ze smlouvy o výstavb� dalšího bytu, nebo nebytového prostoru, pop�ípad� jejich �ástí za 
p�edpokladu, že se vlastníci byt� a nebytových prostor� v dom� písemn� dohodnou o úhrad� 
uvedených náklad� a výdaj� jinak než podle výše spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech 
domu, nebo tak stanoví zvláštní právní p�edpis, 60) 
2. plynoucí jako d�sledek úhrady výdaj� (náklad�) na opravy, údržbu a technické zhodnocení 
spole�ných �ástí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle zvláštního právního p�edpisu 
o vlastnictví byt� 60) jiným vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v dom� ve v�cném pln�ní, a to 
ve výši rozdílu p�evyšujícího povinnost vlastníka bytu nebo nebytového prostoru v dom� hradit 
uvedené náklady a výdaje podle velikosti spoluvlastnického podílu na spole�ných �ástech domu, za 
p�edpokladu, že se vlastníci byt� a nebytových prostor� v dom� písemn� dohodnou o úhrad� 
uvedených náklad� a výdaj� jinak než podle výše spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech 
domu, nebo tak stanoví zvláštní právní p�edpis, 60) 
  
zj) p�íjem plynoucí z doplatku na dorovnání 70a) p�i p�em�n�, vým�n� podíl�, fúzi spole�ností nebo 
rozd�lení spole�nosti, na který vznikl spole�níkovi nárok v souladu se zvláštním právním p�edpisem, 
70a) je osvobozen, vztahuje-li se k1. akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem p�em�ny, 
vým�ny podíl�, fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti p�esáhla dobu 6 m�síc�. Osvobození se 
nevztahuje k akciím, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 6 m�síc� od 
ukon�ení podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7), 
2. podílu na obchodní spole�nosti, u n�hož doba mezi nabytím a rozhodným dnem p�em�ny, vým�ny 
podíl�, fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti p�esáhla dobu 5 let. Osvobození se nevztahuje k 
podíl�m, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukon�ení 
podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7), 
  



zk) náhrady (p�ísp�vky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zam�stnanc�m 
(národním expert�m) vyslaným k p�sobení do institucí Evropské unie, 
  
zl) renta, náhrady a naturální pln�ní poskytované bývalému prezidentu republiky podle zvláštního 
právního p�edpisu, 
  
zm) p�íjem plynoucí ve form� da�ového bonusu (§ 35c), 
  
zn) p�ísp�vky poskytované poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území �eské republiky, z 
rozpo�tu Evropské unie. 
  
 (2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nep�erušuje, pokud v 
dob� mezi nabytím a prodejem došlo  
a) k vypo�ádání mezi podílovými spoluvlastníky domu v�etn� p�íslušné pom�rné �ásti spole�ných 
prostor nebo rodinného domu v�etn� souvisejících pozemk�, rozd�lením podle velikosti jejich podíl�, 
  
b) k tomu, že v budov� byly byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního 
právního p�edpisu, 60) 
  
c) k zániku nebo vypo�ádání spole�ného jm�ní manžel�. 4g) 
  
 (3) Osvobození p�íjm� uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník 
tohoto osvobození vzdá oznámením správci dan�, a to nejpozd�ji ve lh�t� pro podání da�ového 
p�iznání za zda�ovací období, v n�mž byly tyto zdroje a za�ízení uvedeny do provozu; osvobození se 
v uvedeném p�ípad� nepoužije ani p�i pronájmu t�chto za�ízení nebo p�i p�evedení vlastnických práv k 
t�mto zdroj�m a za�ízením na dalšího vlastníka. 
  
 (4) Obchodním majetkem se pro ú�ely dan� z p�íjm� fyzických osob rozumí souhrn 
majetkových hodnot (v�cí, pohledávek a jiných práv a pen�zi ocenitelných jiných hodnot), které jsou 
ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je ú�továno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci 
majetku a závazk� pro ú�ely stanovení základu dan� a dan� z p�íjm� (dále jen "da�ová evidence"). 
Dnem vy�azení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto 
majetku naposledy ú�toval nebo jej naposledy uvád�l v da�ové evidenci. 20) 
  

§ 5 
Základ dan� a da�ová ztráta 

 
 (1) Základem dan� je �ástka, o kterou p�íjmy plynoucí poplatníkovi ve zda�ovacím období, za 
které se pro ú�ely dan� z p�íjm� fyzických osob považuje kalendá�ní rok, p�esahují výdaje 
prokazateln� vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení, pokud dále u jednotlivých p�íjm� 
podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. 
  
 (2) U poplatníka, kterému plynou ve zda�ovacím období soub�žn� dva nebo více druh� 
p�íjm� uvedených v § 6 až 10, je základem dan� sou�et díl�ích základ� dan� zjišt�ných podle 
jednotlivých druh� p�íjm� s použitím ustanovení odstavce 1. 
  
 (3) Pokud podle ú�etnictví, da�ové evidence nebo podle záznam� o p�íjmech a výdajích 
p�esáhnou výdaje p�íjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu upravenou podle § 23 (dále jen 
"da�ová ztráta") se sníží úhrn díl�ích základ� dan� zjišt�ných podle jednotlivých druh� p�íjm� 
uvedených v § 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. Tuto da�ovou ztrátu nebo její �ást, kterou 
nelze uplatnit p�i zdan�ní p�íjm� ve zda�ovacím období, ve kterém vznikla, lze ode�íst od úhrnu 
díl�ích základ� dan� zjišt�ných podle jednotlivých druh� p�íjm� uvedených v § 7 až 10 v následujících 
zda�ovacích obdobích podle § 34. Da�ovou ztrátu (nebo její �ást), kterou neode�etl od svého základu 
dan� z�stavitel s p�íjmy podle § 7 nebo 9, m�že ode�íst od základu dan� d�dic, bude-li d�dic 
pokra�ovat v �innosti z�stavitele nejpozd�ji do 6 m�síc� po jeho smrti; da�ovou ztrátu lze ode�íst od 
základu dan� nejdéle v 5 zda�ovacích obdobích následujících bezprost�edn� po zda�ovacím období, 
za které se da�ová ztráta vym��uje. 
  
 (4) P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky (§ 6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené 
poplatníkem nejdéle do 31 dn� po skon�ení zda�ovacího období, za které byly dosaženy, se považují 



za p�íjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zda�ovacího období. P�íjmy vyplacené nebo obdržené po 
31. dni po skon�ení zda�ovacího období jsou p�íjmem zda�ovacího období, ve kterém byly vyplaceny 
nebo obdrženy. 
  
 (5) Do základu dan� se nezahrnují p�íjmy osvobozené od dan� a p�íjmy, pro které je dále 
stanoveno, že se z nich da� vybírá zvláštní sazbou dan� podle § 36 ze samostatného základu dan�. 
Do základu dan� se dále nezahrnují p�íjmy, z nichž je da� vybírána ze samostatného základu dan� 
sazbou dan� podle § 16 odst. 2. 
  
 (6) O p�íjem zahrnutý do základu dan� (díl�ího základu dan�) v p�edchozích zda�ovacích 
obdobích, který byl vrácen, se sníží p�íjmy (výnosy) anebo se zvýší výdaje (náklady) ve zda�ovacím 
období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za p�edpokladu, že pro jeho vrácení existuje právní d�vod a 
vrácení p�íjm� není zachyceno v ú�etnictví nebo v da�ové evidenci poplatníka p�i zjišt�ní základu 
dan� (díl�ího základu dan�) podle § 7 a 9. Obdobným zp�sobem se postupuje v p�ípad� výdaj� 
(náklad�) uplatn�ných jako výdaje (náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, p�i nedodržení 
stanovených podmínek pro jejich uplatn�ní jako výdaje (náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení 
p�íjm�. Jedná-li se o �ástky uplatn�né jako výdaj (náklad) v p�edchozích zda�ovacích obdobích, u 
kterých existuje právní d�vod k jejich vrácení p�íjemcem, zvyšují se o tyto �ástky p�íjmy (výnosy) nebo 
se sníží výdaje (náklady) ve zda�ovacím období, kdy odpadl právní d�vod k jejich uplatn�ní, za 
p�edpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v ú�etnictví nebo v da�ové evidenci poplatníka p�i 
zjiš�ování základu dan� (díl�ího základu dan�) podle § 7 a 9. O p�íjem ze závislé �innosti a funk�ních 
požitk� zahrnutý v p�edchozích zda�ovacích obdobích do díl�ího základu dan� (základu pro výpo�et 
zálohy na da�), k jehož vrácení existuje právní d�vod, se sníží u poplatníka p�íjem ze závislé �innosti 
a funk�ních požitk� v kalendá�ním m�síci, pop�. v následujících kalendá�ních m�sících ve zda�ovacím 
období, ve kterém k jeho vrácení došlo. 
  
 (7) U poplatníka s p�íjmy podle § 7 a 9 se p�ihlédne i k zásobám po�ízeným v kalendá�ním 
roce p�edcházejícím roku, v n�mž zahájil �innost, nebo k zásobám získaným z d�dictví po z�staviteli, 
který m�l p�íjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude d�dic pokra�ovat v �innosti z�stavitele nejpozd�ji do 
šesti m�síc� po jeho smrti. Totéž platí obdobn� i pro jiné nezbytn� vynaložené výdaje spojené se 
zahájením �innosti. 
  
 (8) P�i p�echodu z vedení ú�etnictví na da�ovou evidenci se postupuje podle p�ílohy �. 2 k 
tomuto zákonu. P�i p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví se postupuje podle p�ílohy �. 3 k 
tomuto zákonu. 
  
 (9) Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo 
po�izovací cena u pohledávky nabyté postoupením nebo cena zjišt�ná pro ú�ely dan� d�dické a nebo 
darovací u pohledávky nabyté d�d�ním nebo darem. U poplatník�, kte�í jsou plátci dan� z p�idané 
hodnoty nebo jimi byli v dob� vzniku pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši 
dan� z p�idané hodnoty, pokud byla spln�na vlastní da�ová povinnost na výstupu. 
  
 (10) Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji se zvyšuje o 
  
a) �ástku závazku, který zanikl jinak než jeho spln�ním, zapo�tením dohodou mezi v��itelem a 
dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního 
právního p�edpisu. 88) Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úrok� z prodlení, poplatk� 
z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztah�, 
  
b) hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, uhrazených poplatníkem 
s p�íjmy podle § 7, který nevede ú�etnictví a výdaje uplat�uje podle § 24, poplatníkovi, který je 
spojenou osobou (§ 23), který vede ú�etnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finan�ního 
pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, nedošlo-li k vyú�tování celkového závazku v tom 
zda�ovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny, 
  
c) p�íjem plynoucí poplatníkovi, který vede da�ovou evidenci, ze sm�nky, kterou je hrazena 
pohledávka, jedná-li se o p�íjem, který je p�edm�tem dan� podle § 3, 
  
d) �ástku ve výši ocen�ní nepen�žitého vkladu sníženou o výši vkladu, která je vyplácená obchodní 
spole�ností spole�níkovi nebo družstvem �lenovi družstva. 



  
 (11) Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji se snižuje o hodnotu záloh uhrazených poplatníkem s p�íjmy 
podle § 7, který nevede ú�etnictví a výdaje uplat�uje podle § 24, poplatníkovi, který je spojenou 
osobou (§ 23), který vede ú�etnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finan�ního pronájmu s 
následnou koupí najaté v�ci, o které se zvýšil základ dan� podle odstavce 10, ve zda�ovacím období, 
ve kterém byl vyú�tován celkový závazek. 
  

§ 6 
P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky 

 
 (1) P�íjmy ze závislé �innosti jsou  
a) p�íjmy ze sou�asného nebo d�ív�jšího pracovn�právního, služebního nebo �lenského pom�ru a 
obdobného pom�ru, v nichž poplatník p�i výkonu práce pro plátce p�íjmu je povinen dbát p�íkaz� 
plátce. T�mito p�íjmy se rozum�jí i p�íjmy za práci žák� a student� z praktického výcviku, 
  
b) p�íjmy za práci �len� družstev, spole�ník� a jednatel� spole�ností s ru�ením omezeným a 
komanditist� komanditních spole�ností, a to i když nejsou povinni p�i výkonu práce pro družstvo nebo 
spole�nost dbát p�íkaz� plátce, 
  
c) odm�ny �len� statutárních orgán� a dalších orgán� právnických osob, 
  
d) p�íjmy plynoucí v souvislosti se sou�asným, budoucím nebo d�ív�jším výkonem závislé �innosti 
podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník 
vykonává závislou �innost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou �innost nebo 
funkci nevykonává. 
  
 (2) Poplatník s p�íjmy ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� je dále ozna�en jako 
"zam�stnanec", plátce p�íjmu jako "zam�stnavatel". Zam�stnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 
odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, u kterého zam�stnanci vykonávají práci podle jeho p�íkaz�, i když p�íjmy 
za tuto práci jsou na základ� smluvního vztahu vypláceny prost�ednictvím osoby se sídlem nebo 
bydlišt�m v zahrani�í. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený p�íjem považuje za 
p�íjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. V p�ípad�, že v úhradách 
zam�stnavatele osob� se sídlem nebo bydlišt�m v zahrani�í je obsažena i �ástka za zprost�edkování, 
považuje se za p�íjem zam�stnance nejmén� 60 % z celkové úhrady. 
  
 (3) P�íjmy podle odstavce 1 se rozum�jí p�íjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, 
zda je na n� právní nárok �i nikoli, zda je od zam�stnavatele dostává zam�stnanec nebo osoba, na 
kterou p�ešlo p�íslušné právo podle zvláštních p�edpis�, 4b) a zda jsou vypláceny nebo p�ipisovány k 
dobru anebo spo�ívají v jiné form� pln�ní provád�né zam�stnavatelem za zam�stnance, kte�í jsou 
poplatníky z p�íjm� ze závislé �innosti. P�íjmem se rozumí rovn�ž �ástka, o kterou je úhrada 
zam�stnance zam�stnavateli za poskytnutá práva, služby nebo v�ci, krom� bytu, v n�mž m�l 
zam�stnanec bydlišt� po dobu 2 let bezprost�edn� p�ed jeho koupí, nižší, než je cena zjišt�ná podle 
zvláštního právního p�edpisu, 1a) nebo cena, kterou ú�tuje jiným osobám, jakož i �ástka stanovená 
podle odstavce 6. 
  
 (4) P�íjmy zú�tované nebo vyplacené zam�stnavatelem se sídlem nebo bydlišt�m na území 
�eské republiky a p�íjmy od plátc� dan� vymezených v § 38c jsou po snížení podle odstavce 13 
samostatným základem dan� pro zdan�ní zvláštní sazbou dan� podle § 36 odst. 2 písm. c), jedná-li 
se o p�íjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) a podle odstavce 10, jejichž úhrnná výše u téhož 
zam�stnavatele nep�esáhne v kalendá�ním m�síci �ástku 5 000 K�. To platí u p�íjm� zú�tovaných 
nebo vyplacených zam�stnavatelem, u kterého zam�stnanec nepodepsal prohlášení k dani podle § 
38k odstavce 4 nebo 5. 
  
 (5) Plynou-li p�íjmy uvedené v odstavci 4 ze zdroj� v zahrani�í, jsou základem dan� (díl�ím 
základem dan�) podle § 5 odst. 2. 
  
 (6) Poskytuje-li zam�stnavatel zam�stnanci bezplatn� motorové vozidlo k používání pro 
služební i soukromé ú�ely, považuje se za p�íjem zam�stnance �ástka ve výši 1 % vstupní ceny 
vozidla za každý i zapo�atý kalendá�ní m�síc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze 
vstupní ceny vozidla u p�vodního vlastníka, a to i v p�ípad�, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud 



ve vstupní cen� není zahrnuta da� z p�idané hodnoty, pro ú�ely tohoto ustanovení se o tuto da� zvýší. 
Je-li �ástka, která se posuzuje jako p�íjem zam�stnance za každý i zapo�atý kalendá�ní m�síc 
poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 K�, považuje se za p�íjem zam�stnance �ástka ve výši 1 000 K�. 
Poskytne-li zam�stnavatel zam�stnanci bezplatn� v pr�b�hu kalendá�ního m�síce postupn� za sebou 
více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé ú�ely, považuje se za p�íjem 
zam�stnance �ástka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li 
zam�stnavatel zam�stnanci bezplatn� v pr�b�hu kalendá�ního m�síce více motorových vozidel 
sou�asn�, považuje se za p�íjem zam�stnance �ástka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech 
motorových vozidel používaných pro služební i soukromé ú�ely. Vstupní cenou vozidla se pro ú�ely 
tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9. 
  
 (7) Za p�íjmy ze závislé �innosti se nepovažují a p�edm�tem dan�, krom� p�íjm�, které nejsou 
p�edm�tem dan� podle § 3 odst. 4, dále nejsou  
a) náhrady cestovních výdaj� poskytované v souvislosti s výkonem závislé �innosti do výše stanovené 
zvláštním p�edpisem, 5) jakož i hodnota stravování poskytovaná zam�stnavatelem na pracovních 
cestách; vyplácí-li zam�stnavatel vyšší náhrady, jsou �ástky, které p�ekra�ují výši stanovenou 
zvláštním p�edpisem, zdanitelným p�íjmem podle odstavce 1, a to i v p�ípad�, že tento zvláštní p�edpis 
výplatu vyšších náhrad neomezuje, 
  
b) hodnota osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních prost�edk� 
poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním p�edpisem, 5a) v�etn� náklad� na udržování 
osobních ochranných a pracovních prost�edk�, jakož i hodnota poskytovaných stejnokroj�, v�etn� 
p�ísp�vk� na jejich udržování, dále hodnota pracovního oble�ení, ur�eného zam�stnavatelem pro 
výkon zam�stnání, v�etn� p�ísp�vku na jeho udržování, 
  
c) �ástky p�ijaté zam�stnancem zálohov� od zam�stnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo �ástky, 
kterými zam�stnavatel hradí zam�stnanci prokázané výdaje, které za zam�stnavatele vynaložil ze 
svého tak, jako by je vynaložil p�ímo zam�stnavatel, 
  
d) náhrady za opot�ebení vlastního ná�adí, za�ízení a p�edm�t� pot�ebných pro výkon práce 
poskytované zam�stnanci podle zákoníku práce . 
  
 (8) Hradí-li zam�stnavatel zam�stnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) 
paušální �ástkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními 
p�edpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouv�, pop�. ve vnit�ním p�edpise zam�stnavatele za 
p�edpokladu, že výše paušálu byla zam�stnavatelem prokazateln� stanovena na základ� kalkulace 
skute�ných výdaj�. Stejným zp�sobem postupuje zam�stnavatel p�i stanovení paušálu v p�ípadech, 
kdy dojde ke zm�n� podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního 
ná�adí, za�ízení a p�edm�t� pot�ebných pro výkon práce zam�stnance, které by jinak byly odpisovány, 
uzná se jen do výše, v jaké by zam�stnavatel uplat�oval odpisy srovnatelného hmotného majetku p�i 
rovnom�rném odpisování v dalších letech odpisování. 
  
 (9) Od dan� jsou, krom� p�íjm� uvedených v § 4, dále osvobozeny 
  
a) �ástky vynaložené zam�stnavatelem na doškolování zam�stnanc�, které souvisí s jeho 
podnikáním; toto osvobození se nevztahuje na �ástky vyplácené zam�stnanc�m jako náhrada za ušlý 
p�íjem, 
  
b) hodnota stravování poskytovaného jako nepen�žní pln�ní zam�stnavatelem zam�stnanc�m ke 
spot�eb� na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajiš�ovaného prost�ednictvím jiných 
subjekt�, 
  
c) hodnota nealkoholických nápoj� poskytovaných jako nepen�žní pln�ní zam�stnavatelem 
zam�stnanc�m ke spot�eb� na pracovišti, 
  
d) nepen�žní pln�ní poskytovaná zam�stnavatelem zam�stnanc�m z fondu kulturních a sociálních 
pot�eb, 6a) ze sociálního fondu, ze zisku (p�íjmu) po jeho zdan�ní anebo na vrub výdaj� (náklad�), 
které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, ve form� možnosti používat 
rekrea�ní, zdravotnická a vzd�lávací za�ízení, p�edškolní za�ízení, závodní knihovny, t�lovýchovná a 
sportovní za�ízení nebo ve form� p�ísp�vku na kulturní po�ady a sportovní akce; jde-li však o 



poskytnutí rekreace v�etn� zájezd�, je u zam�stnance z hodnoty nepen�žního pln�ní od dan� 
osvobozena v úhrnu nejvýše �ástka 20 000 K� za kalendá�ní rok. Jako pln�ní zam�stnavatele 
zam�stnanci se posuzuje i pln�ní poskytnuté pro rodinné p�íslušníky zam�stnance, 
  
e) �ástky, které je povinen podle zvláštních p�edpis� 21) platit zam�stnavatel na pojistné sociálního 
zabezpe�ení, na p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, na pojistné na zdravotní pojišt�ní a u 
zam�stnanc�, na které se vztahuje povinné zahrani�ní pojišt�ní stejného druhu, p�ísp�vky na toto 
zahrani�ní pojišt�ní, 
  
f) zvýhodn�ní poskytovaná zam�stnavatelem provozujícím ve�ejnou dopravu osob svým 
zam�stnanc�m a jejich rodinným p�íslušník�m ve form� bezplatných nebo zlevn�ných jízdenek, 
  
g) p�íjmy �len� bytových družstev z osobního pln�ní p�i svépomocné družstevní bytové výstavb�, 
které se jim nevyplácejí v hotovosti, ale p�ipisují se na jejich �lenské podíly, 
  
h) p�íjmy ze závislé �innosti vykonávané na území �eské republiky, plynoucí poplatník�m uvedeným v 
§ 2 odst. 3 od zam�stnavatel� se sídlem nebo bydlišt�m v zahrani�í, pokud �asové období související 
s výkonem této �innosti nep�esáhne 183 dn� v jakémkoliv období 12 m�síc� po sob� jdoucích; 
osvobození se nevztahuje na p�íjmy z osobn� vykonávané �innosti um�lc�, sportovc�, artist� a 
spoluú�inkujících osob vystupujících na ve�ejnosti a na p�íjmy z �inností vykonávaných ve stálé 
provozovn� (§ 22 odst. 2), 
  
ch)hodnota nepen�žních dar� poskytovaných z fondu kulturních a sociálních pot�eb podle p�íslušného 
p�edpisu, 6a) u zam�stnavatel�, na které se tento p�edpis nevztahuje, hodnota nepen�žních dar� 
poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fond� nebo ze zisku (p�íjmu) po jeho zdan�ní, 
anebo na vrub výdaj� (náklad�), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, 
a to až do úhrnné výše 2000 K� ro�n� u každého zam�stnance, 
  
i) pen�žní pln�ní za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované p�íslušník�m ozbrojených sil a 
naturální náležitosti poskytované p�íslušník�m bezpe�nostních sbor� podle zvláštních právních 
p�edpis�, 3) zvláštní požitky poskytované p�íslušník�m bezpe�nostních sbor� podle zvláštního 
právního p�edpisu 6b) a úhrada majetkové újmy podle zvláštního právního p�edpisu. 6c) 
  
j) náhrady za ztrátu na služebním p�íjmu (platu) poskytované p�íslušník�m ozbrojených sil a 
bezpe�nostních sbor� podle zvláštních právních p�edpis�, 3) 
  
k) hodnota p�echodného ubytování, nejde-li o ubytování p�i pracovní cest�, poskytovaná jako 
nepen�žní pln�ní zam�stnavatelem zam�stnanc�m v souvislosti s výkonem práce, pokud obec 
p�echodného ubytování není shodná s obcí, kde má zam�stnanec bydlišt�, 
  
l) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních p�edpis� 6d) ve výši rozdílu mezi dávkami 
nemocenského pojišt�ní, 
  
m) p�íjmy získané vrácením zam�stnaneckých akcií (obligací) až do výše rozdílu mezi vyplácenou 
jmenovitou hodnotou a prodejní hodnotou p�i jejich vydání, pokud byl tento rozdíl zdan�n p�i jejich 
nabytí p�ed 1. lednem 1993, 
  
n) pen�žní zvýhodn�ní plynoucí zam�stnanc�m v souvislosti s poskytováním bezúro�ných p�j�ek 
nebo p�j�ek s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, zam�stnavatelem z fondu kulturních a 
sociálních pot�eb podle zvláštního p�edpisu 6a) a u zam�stnavatel�, na které se tento p�edpis 
nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze zisku (p�íjmu) po jeho zdan�ní, jedná-li se o návratné p�j�ky 
poskytnuté zam�stnanci na bytové ú�ely do výše 100 000 K� nebo k p�eklenutí tíživé finan�ní situace 
do výše 20 000 K� a u zam�stnance postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 K� na bytové 
ú�ely a do výše 200 000 K� k p�eklenutí tíživé finan�ní situace, 
  
p) zvláštní p�íplatek poskytovaný v cizí m�n� p�íslušník�m ozbrojených sil a bezpe�nostních sbor� 
vyslaných v rámci jednotek mírových sil OSN mimo území �eské republiky 6e) po dobu p�sobení v 
zahrani�í, 
  



r) odstupné podle vyhlášky �. 19/1991 Sb. , o pracovním uplatn�ní a hmotném zabezpe�ení 
pracovník� v hornictví dlouhodob� nezp�sobilých k dosavadní práci, vyplácené pracovník�m 
p�e�azeným nebo uvoln�ným ze zdravotních d�vod� pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní 
úraz nebo onemocn�ní vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prost�edí, 
  
s) p�íjmy do výše 500 000 K� poskytnuté zam�stnavatelem jako sociální výpomoc zam�stnanci v 
p�ímé souvislosti s p�eklenutím jeho mimo�ádn� obtížných pom�r� v d�sledku živelní pohromy, 
ekologické nebo pr�myslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, 65) za 
p�edpokladu, že tyto p�íjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních pot�eb 2b) nebo ze 
sociálního fondu za obdobných podmínek u zam�stnavatel�, na které se p�edpis o fondu kulturních a 
sociálních pot�eb nevztahuje nebo ze zisku (p�íjmu) po jeho zdan�ní anebo na vrub výdaj� (náklad�), 
které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, 
  
t) p�ísp�vek zam�stnavatele na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem poukázaný na ú�et jeho 
zam�stnance u penzijního fondu, 9a) maximáln� však do výše 5 % vym��ovacího základu 
zam�stnance pro pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, 21) 
  
u) naturální pln�ní a náhrada výdaj� ve výši pen�žité hodnoty naturálního pln�ní poskytovaná podle 
zvláštních právních p�edpis� 6g) p�edstavitel�m státní moci a n�kterých státních orgán� a soudc�m a 
poslanc�m Evropského parlamentu, zvoleným na území �eské republiky, 
  
v) �ástky pojistného, které hradí zam�stnavatel pojiš�ovn� 34b) za zam�stnance na pojišt�ní pro 
p�ípad dožití nebo pro p�ípad smrti nebo dožití nebo na d�chodové pojišt�ní, a to i p�i sjednání 
d�ív�jšího pln�ní v p�ípad� vzniku nároku na starobní d�chod nebo plný invalidní d�chod, nebo v 
p�ípad�, stane-li se zam�stnanec pln� invalidním podle zákona o d�chodovém pojišt�ní, nebo v 
p�ípad� smrti (dále jen "soukromé životní pojišt�ní"), na základ� pojistné smlouvy sjednané 
zam�stnancem jako pojistníkem za podmínky, že ve smlouv� byla sjednána výplata pojistného pln�ní 
až po 60 kalendá�ních m�sících a sou�asn� nejd�íve v roce dosažení v�ku 60 let, maximáln� však do 
výše 12 000 K� ro�n� od téhož zam�stnavatele. Toto platí v p�ípadech, kdy má právo na pln�ní z 
t�chto pojistných smluv pojišt�ný zam�stnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojišt�ného, osoby 
ur�ené podle § 817 ob�anského zákoníku, krom� zam�stnavatele, který hradil pojistné, 
  
w) �ástky vynaložené zam�stnavatelem na úhradu výdaj� spojených s výplatou mzdy a se srážkami 
ze mzdy zam�stnanci, s placením p�ísp�vku na pojistné (p�ipojišt�ní) ve prosp�ch zam�stnance, jakož 
i �ástky vynaložené zam�stnavatelem na úhradu výdaj� spojených s poskytováním nepen�žitého 
pln�ní zam�stnanci. 
  
 (10) Funk�ními požitky jsou 
  
a) funk�ní platy �len� vlády, poslanc� a senátor� Parlamentu �eské republiky a poslanc� Evropského 
parlamentu, zvolených na území �eské republiky a platy vedoucích úst�edních ú�ad� státní správy, 
  
b) odm�ny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních 
orgánech, ob�anských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích. 
  
 (11) Za funk�ní požitek se nepovažují a p�edm�tem dan� nejsou náhrady výdaj� poskytované 
v souvislosti s výkonem funkce, na které vzniká nárok podle zvláštních p�edpis�, s výjimkou náhrady 
ušlého p�íjmu. Za funk�ní požitek se nepovažují p�íjmy znalc� a tlumo�ník�, zprost�edkovatel� 
kolektivních spor� a rozhodc� za �innost vykonávanou podle zvláštních p�edpis�. 6f) 
  
 (12) Ustanovení odstavc� 7, 8 a 9 se použijí obdobn� i pro pln�ní poskytované v souvislosti s 
výkonem funkce. 
  
 (13) Základem dan� (díl�ím základem dan�) jsou p�íjem ze závislé �innosti nebo funk�ní 
požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, snížené o sražené nebo zam�stnancem uhrazené 
�ástky pojistného na sociální zabezpe�ení, p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a pojistného na 
všeobecné zdravotní pojišt�ní, které je podle zvláštních p�edpis� 21) povinen platit zam�stnanec; u 
zam�stnanc�, na které se vztahuje povinné zahrani�ní pojišt�ní stejného druhu, p�ísp�vky na toto 
zahrani�ní pojišt�ní. U poplatník� uvedených v § 2 odst. 2 je základem dan� jejich p�íjem ze závislé 
�innosti vykonávané ve stát�, s nímž �eská republika neuzav�ela smlouvu o zamezení dvojího 



zdan�ní, snížený o da� zaplacenou z tohoto p�íjmu v zahrani�í a sražených nebo zam�stnancem 
uhrazených p�ísp�vk� na pojišt�ní povinn� placené podle první v�ty. 
  

§ 7 
P�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti 

 
 (1) P�íjmy z podnikání jsou  
a) p�íjmy ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství, 7) 
  
b) p�íjmy ze živnosti, 8) 
  
c) p�íjmy z jiného podnikání podle zvláštních p�edpis�, 
  
d) podíly spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�� komanditní spole�nosti na zisku. 
  
 (2) P�íjmy z jiné samostatné výd�le�né �innosti, pokud nepat�í do p�íjm� uvedených v § 6, 
jsou  
a) p�íjmy z užití nebo poskytnutí práv z pr�myslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských 
práv v�etn� práv p�íbuzných právu autorskému, 9) a to v�etn� p�íjm� z vydávání, rozmnožování a 
rozši�ování literárních a jiných d�l vlastním nákladem, 
  
b) p�íjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních p�edpis�, 
  
c) p�íjmy znalce, tlumo�níka, zprost�edkovatele kolektivních spor�, zprost�edkovatele kolektivních a 
hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za �innost podle zvláštních právních p�edpis� 
6f) 
  
d) p�íjmy z �innosti správce konkursní podstaty, v�etn� p�íjm� z �innosti p�edb�žného správce, 
zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou živností ani podnikáním 
podle zvláštního právního p�edpisu. 19a) 
  
 (3) Základem dan� (díl�ím základem dan�) jsou p�íjmy uvedené v odstavcích 1 a 2 s výjimkou 
uvedenou v odstavci 8. Tyto p�íjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a 
udržení s výjimkou p�íjm� uvedených v odstavci 1 písm. d). Pro zjišt�ní základu dan� (díl�ího základu 
dan�) se použijí ustanovení § 23 až 33. P�íjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) a písm. g) bodech 1 
a 2 plynoucí poplatník�m uvedeným v § 2 odst. 3 jsou samostatným základem dan� pro zdan�ní 
zvláštní sazbou dan� (§ 36). 
  
 (4) Základem dan� (díl�ím základem dan�) spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti je �ást 
základu dan� ve�ejné obchodní spole�nosti stanoveného podle § 23 až 33. Tato �ást základu dan� se 
stanoví ve stejném pom�ru, jako je rozd�lován zisk podle spole�enské smlouvy, jinak rovným dílem. 
9b) Vykáže-li podle § 23 až 33 ve�ejná obchodní spole�nost ztrátu, rozd�luje se na spole�níka �ást 
této ztráty stejn� jako základ dan�. P�i stanovení základu dan� spole�níka ve�ejné obchodní 
spole�nosti se nep�ihlíží k ustanovení v�ty první § 18 odst. 9. 
  
 (5) U poplatníka, který je komplementá�em komanditní spole�nosti, je sou�ástí základu dan� 
�ást základu dan� nebo da�ové ztráty komanditní spole�nosti ur�ená ve stejném pom�ru, jakým je 
rozd�lován zisk nebo ztráta komanditní spole�nosti na tohoto komplementá�e podle zvláštního 
právního p�edpisu. 9c) 
  
 (6) P�íjmy uvedené v odstavci 1 písm. d) se snižují o pojistné na sociální zabezpe�ení, 
p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojišt�ní, které zaplatil 
spole�ník ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá� komanditní spole�nosti za p�edpokladu, 
že toto pojistné není hrazeno jako náklad ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti, 
avšak pouze do výše pojistného vypo�teného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro 
toto pojistné. 
  
 (7) Pojistné na sociální zabezpe�ení, p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a pojistné na 
všeobecné zdravotní pojišt�ní hrazené ve�ejnou obchodní spole�ností za spole�níky nebo komanditní 
spole�ností za komplementá�e je u spole�ník� nebo komplementá�� osvobozeno od dan�. 



  
 (8) P�íjmy autor� za p�ísp�vky do novin, �asopis�, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdroj� 
na území �eské republiky jsou samostatným základem dan� pro zdan�ní zvláštní sazbou dan� (§ 36) 
za p�edpokladu, že jde o p�íjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn t�chto p�íjm� od téhož plátce 
nep�esáhne v kalendá�ním m�síci 3000 K�. 
  
 (9) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazateln� vynaložené na dosažení, zajišt�ní a udržení 
p�íjmu, m�že uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v § 12 ve výši  
a) 50 % z p�íjm� ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství, 7) 
  
b) 30 % z p�íjm� uvedených v odstavci 2 písm. a), s výjimkou p�íjm� podle odstavce 8, 
  
c) 25 % z p�íjm� ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních p�edpis� a z p�íjm� uvedených v 
odstavci 2 písm. b) a c), 
  
d) 25 % z p�íjm� z �inností, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního p�edpisu 
66) uvedených v odstavci 2 písm. d). 
  
 (10) Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 9, jsou v �ástkách výdaj� zahrnuty veškeré 
výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním p�íjm� z podnikání a z jiné samostatné 
výd�le�né �innosti, krom� pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 
zam�stnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojišt�ní, 21) které m�že poplatník uplatnit navíc 
v prokázané výši, avšak pouze do výše pojistného vypo�teného sazbou bez jejího zvýšení z 
maximálního základu pro toto pojišt�ní podle zvláštního p�edpisu. 21) Dále m�že navíc v prokázané 
výši uplatnit pojistné hrazené osobami samostatn� výd�le�n� �innými, které nejsou nemocensky 
pojišt�ny a pojistí se na denní dávku p�i pracovní neschopnosti u soukromé pojiš�ovny, a to pouze do 
výše pojistného na zákonné nemocenské pojišt�ní stanovené zvláštními p�edpisy. 21) Poplatník, který 
uplat�uje výdaje podle odstavce 9, je povinen vždy vést záznamy o p�íjmech a evidenci pohledávek 
vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výd�le�nou �inností. 
  
 (11) Jde-li o nemovitost nebo movitou v�c v bezpodílovém spoluvlastnictví manžel�, která je 
využívána pro podnikání nebo jinou samostatnou výd�le�nou �innost (odstavce 1 a 2) jedním z 
manžel� nebo ob�ma manžely, vkládá tuto nemovitost nebo movitou v�c do obchodního majetku 
jeden z manžel�. V p�ípad�, že tuto nemovitost nebo movitou v�c má v obchodním majetku jeden z 
manžel�, avšak je pro podnikání nebo jinou samostatnou výd�le�nou �innost (odstavce 1 a 2) 
využívána také druhým z manžel�, lze výdaje (náklady) související s touto nemovitostí nebo movitou 
v�cí, které p�ipadají na �ást nemovitosti nebo movité v�ci využívané pro podnikatelskou �innost nebo 
jinou samostatnou výd�le�nou �innost ob�ma manžely, rozd�lit mezi oba manžele v pom�ru, v jakém 
ji využívají p�i své �innosti podle odstavc� 1 a 2. P�íjmy z prodeje nemovitosti nebo movité v�ci v 
bezpodílovém spoluvlastnictví manžel� jsou zda�ovány u toho z manžel�, který m�l takovou 
nemovitost nebo movitou v�c zahrnutou v obchodním majetku. Po ukon�ení podnikatelské nebo jiné 
samostatné výd�le�né �innosti se postupuje podle § 10 odst. 5 zákona. 
  
 (12) Za p�íjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) se nepovažují a p�edm�tem dan� nejsou náhrady 
cestovních výdaj� poskytované spole�ník�m ve�ejných obchodních spole�ností a komplementá��m 
komanditních spole�ností do výše stanovené zvláštním p�edpisem. 5) 
  
 (13) Dojde-li k ukon�ení (p�erušení) podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti a 
poplatník, který vede ú�etnictví, zaplatí �ástky pojistného podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 a § 24 
odst. 2 písm. f) po stanoveném termínu, m�že podat dodate�né da�ové p�iznání na da�ovou 
povinnost nižší. Obdobn� postupuje právní nástupce poplatníka s p�íjmy podle § 7 v p�ípad� úmrtí 
poplatníka. 
  
 (14) Pokud poplatník s p�íjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) uplatní jako ú�etní období 
hospodá�ský rok, 20) je díl�ím základem dan� nebo da�ovou ztrátou rozdíl mezi p�íjmy a výdaji za 
ukon�ený hospodá�ský rok. P�i zm�n� ú�tování v kalendá�ním roce na ú�tování v hospodá�ském roce 
je díl�ím základem dan� nebo da�ovou ztrátou podle § 7 rozdíl mezi p�íjmy a výdaji do posledního 
dne m�síce, kterým poplatník ukon�il ú�tování v kalendá�ním roce. P�i zm�n� ú�tování v 
hospodá�ském roce na ú�tování v kalendá�ním roce je díl�ím základem dan� nebo da�ovou ztrátou 
podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) sou�et rozdílu mezi p�íjmy a výdaji v hospodá�ském roce a rozdílu 



mezi p�íjmy a výdaji od doby ukon�ení ú�tování v hospodá�ském roce do konce kalendá�ního roku. 
Díl�í základ dan� se zahrne do da�ového p�iznání za kalendá�ní rok, ve kterém kon�í hospodá�ský 
rok nebo ú�tování p�echodu z kalendá�ního roku na hospodá�ský rok a naopak. Pokud poplatník 
uplatní postup podle odstavc� 9 a 10, § 7a, 12, 13 a 14 nebo má p�íjmy podle odstavce 1 písmene c) 
nebo písmene d) nebo odstavce 2, nelze zm�nit zp�sob ú�tování v kalendá�ním roce na ú�tování v 
hospodá�ském roce. Uplatní-li poplatník v období, kdy ú�tuje v hospodá�ském roce, postup podle 
odstavc� 9, 10, § 7a, 12, 13 nebo § 14, anebo má p�íjmy podle odstavce 1 písm. c), d) nebo podle 
odstavce 2, zm�ní v tomto období zp�sob ú�tování na ú�tování v kalendá�ním roce. Obdobn� 
postupuje poplatník s p�íjmy podle § 7 odst. 1 písm. d), pokud ve�ejná obchodní spole�nost nebo 
komanditní spole�nost uplatní jako ú�etní období hospodá�ský rok. 
  
 (15) Poplatníci s p�íjmy podle odstavc� 1 a 2, kte�í nevedou ú�etnictví a neuplat�ují výdaje 
podle odstavce 9, postupují podle § 7b. 
  

§ 7a 
Da� stanovená paušální �ástkou 

 
 (1) Poplatníkovi, kterému krom� p�íjm� od dan� osvobozených a p�íjm� zdanitelných zvláštní 
sazbou dan� plynou p�íjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) v�etn� úrok� z vklad� na b�žném ú�tu, 
který je podle podmínek banky ur�en k podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1 písm. g)], pokud provozuje 
podnikatelskou �innost bez zam�stnanc� nebo spolupracujících osob, u n�hož ro�ní výše t�chto 
p�íjm� v bezprost�edn� p�edcházejících 3 zda�ovacích obdobích nep�esáhla 1 000 000 K�, není 
ú�astníkem sdružení, které není právnickou osobou, ani není plátcem dan� z p�idané hodnoty podle 
zvláštního právního p�edpisu, 9d) m�že správce dan� stanovit na žádost poplatníka podanou 
nejpozd�ji do 31. ledna b�žného zda�ovacího období da� paušální �ástkou. V žádosti poplatník 
uvede p�edpokládané p�íjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) (dále jen "p�edpokládané p�íjmy") a 
p�edpokládané výdaje k t�mto p�íjm�m (dále jen "p�edpokládané výdaje") a další skute�nosti 
rozhodné pro stanovení dan� paušální �ástkou uvedené v odstavcích 2 až 5. 
  
 (2) Výše dan� paušální �ástkou se ur�í v závislosti na výši p�edpokládaných p�íjm�, které jsou 
p�edm�tem dan�, krom� p�íjm� od dan� osvobozených a p�íjm�, z nichž se da� vybírá zvláštní 
sazbou dan�, a na výši p�edpokládaných výdaj�, nejmén� však ve výši podle § 7 odst. 9, a to sazbou 
dan� podle § 16 odst. 1. Da� stanovená paušální �ástkou p�ed uplatn�ním da�ového zvýhodn�ní 
uvedeného v § 35c �iní nejmén� 600 K� za zda�ovací období. Do p�edpokládaných p�íjm� se zahrnují 
i p�íjmy z prodeje majetku, který byl vložen do obchodního majetku, p�íjmy ze zrušení rezervy 
vytvo�ené podle zákona o rezervách 22a) a do p�edpokládaných výdaj� se zahrnuje i z�statková cena 
prodaného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, a výše rezervy vytvo�ené pro p�íslušné 
zda�ovací období podle zákona o rezervách. 22a) Rozdíl mezi p�edpokládanými p�íjmy a 
p�edpokládanými výdaji se upraví o výdaje uplatn�né podle § 24, u kterých odpadl právní d�vod pro 
jejich uplatn�ní, o p�edpokládané nezdanitelné �ásti základu dan� podle § 15 nebo o da�ové 
zvýhodn�ní uvedené v § 35c. Správce dan� stanoví da� paušální �ástkou po projednání s 
poplatníkem do 15. kv�tna b�žného zda�ovacího období. Pokud stanovený termín nebude dodržen, 
nelze stanovit pro toto zda�ovací období da� paušální �ástkou. 
  
 (3) Dosáhne-li poplatník v pr�b�hu zda�ovacího období p�íjm� z prodeje v�ci nebo práva, 
které byly zahrnuty do obchodního majetku nebo jiných p�íjm� podle § 6, § 7 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 
2, § 8 až 10 v úhrnné výši p�esahující 6 000 K� za zda�ovací období, krom� p�íjm� od dan� 
osvobozených a p�íjm�, z nichž se da� vybírá zvláštní sazbou dan�, než p�i stanovení dan� paušální 
�ástkou p�edpokládal, je povinen po skon�ení zda�ovacího období podat �ádné da�ové p�iznání a 
p�íjmy a výdaje z �inností podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) uplatní v p�iznání ve výši, ze které správce 
dan� vycházel p�i stanovení dan� paušální �ástkou, a zaplacenou da� paušální �ástkou zapo�te na 
výslednou da�ovou povinnost. Podáním tohoto p�iznání se rozhodnutí o dani stanovené paušální 
�ástkou ruší. Správce dan� m�že da� paušální �ástkou stanovit i na více zda�ovacích období, nejdéle 
však na 3. 
  
 (4) Správce dan� m�že zrušit rozhodnutím da� stanovenou podle odstavce 1 pro zda�ovací 
období následující po zda�ovacím období, v n�mž bylo zjišt�no, že její výše neodpovídá p�íjmu z 
�innosti, ze které byla stanovena da� paušální �ástkou, nebo došlo ke zm�n� podmínek uvedených v 
odstavci 1 rozhodných pro stanovení dan� paušální �ástkou dan�. 
  



 (5) O stanovení dan� paušální �ástkou sepíše správce dan� protokol o ústním jednání. 9e) 
Sou�ástí protokolu je i rozhodnutí vyhlášené p�i jednání, které musí obsahovat zejména 
p�edpokládanou výši p�íjm�, p�edpokládanou výši výdaj�, rozdíl mezi p�edpokládanými p�íjmy a 
p�edpokládanými výdaji upravený podle odstavce 2, výši uplatn�ných �ástek podle § 15, výši dan� a 
zda�ovací období, kterého se týká. Jestliže poplatník s takto stanovenou daní souhlasí, nelze se proti 
tomuto vyhlášenému rozhodnutí odvolat; v p�ípad� jeho nesouhlasu nebude da� paušální �ástkou 
stanovena. Takto stanovená da� se již nevym��uje platebním vým�rem. Poplatník je povinen vést 
jednoduchou evidenci o výši dosahovaných p�íjm�, výši pohledávek a o hmotném majetku 
používaném pro výkon �innosti. 
  
 (6) Da� stanovená paušální �ástkou je splatná nejpozd�ji do 31. kv�tna b�žného zda�ovacího 
období. 
  

§ 7b 
Da�ová evidence 

 
 (1) Da�ová evidence zajiš�uje zjišt�ní základu dan� z p�íjm� a obsahuje údaje o  
a) p�íjmech a výdajích, v �len�ní pot�ebném pro zjišt�ní základu dan�, 
  
b) majetku a závazcích. 
  
 (2) Pro obsahové vymezení složek majetku v da�ové evidenci se použijí zvláštní právní 
p�edpisy o ú�etnictví, není-li dále stanoveno jinak. 
  
 (3) Pro ocen�ní majetku a závazk� v da�ové evidenci se hmotný majetek oce�uje podle § 29, 
pohledávky se oce�ují podle § 5. Ostatní majetek se oce�uje po�izovací cenou, 31) je-li po�ízen 
úplatn�, vlastními náklady, 31) je-li po�ízen ve vlastní režii, nebo cenou zjišt�nou pro ú�ely dan� 
d�dické nebo darovací u majetku nabytého d�d�ním nebo darem. Závazky se oce�ují p�i vzniku 
jmenovitou hodnotou, p�i p�evzetí po�izovací cenou. Pen�žní prost�edky a ceniny se oce�ují jejich 
jmenovitými hodnotami. Po�izovací cenou pozemku je cena v�etn� porostu, pokud se nejedná o 
p�stitelský celek trvalých porost� (§ 26). Do po�izovací ceny majetku po�ízeného formou finan�ního 
pronájmu s následnou koupí najaté v�ci se zahrnou výdaje s jeho po�ízením související, hrazené 
nájemcem. V p�ípad� úplatného po�ízení nemovitých a movitých v�cí, majetkových práv, pohledávek 
a závazk� nebo �ásti uvedeného majetku a závazk�, za jednu po�izovací cenu, se cena jednotlivých 
složek majetku stanoví v pom�rné výši k cen� jednotlivých složek majetku ocen�ných podle zvláštního 
právního p�edpisu, 1a) s výjimkou pen�z, cenin, pohledávek a závazk�. Je-li v p�ípad� úplatného 
po�ízení nemovitých a movitých v�cí, majetkových práv, pohledávek a závazk�, nebo �ásti tohoto 
majetku a závazk�, rozdíl mezi po�izovací cenou a ocen�ním tohoto majetku podle zvláštního 
právního p�edpisu, 1a) zvýšeným o hodnotu pen�z, cenin, pohledávek v�etn� dan� z p�idané hodnoty, 
a snížený o hodnotu závazk�, záporný, postupuje se obdobn� jako v p�ípad� záporného oce�ovacího 
rozdílu p�i koupi podniku (§ 23). 
  
 (4) Zjišt�ní skute�ného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazk� provede 
poplatník k poslednímu dni zda�ovacího období. O tomto zjišt�ní provede zápis. O p�ípadné rozdíly 
upraví základ dan� podle § 24 a 25. 
  
 (5) Poplatník je povinen uschovávat da�ovou evidenci za všechna zda�ovací období, pro 
která neskon�ila lh�ta pro vym��ení dan� stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním 
p�edpisem. 28b) 
  
§ 7c 
Minimální základ dan� 
 
 (1) U poplatníka s p�íjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) musí základ dan� podle § 5 a 
23 �init alespo� 50 % �ástky, která se stanoví jako sou�in všeobecného vym��ovacího základu podle 
zákona o d�chodovém pojišt�ní za kalendá�ní rok, který o 2 roky p�edchází zda�ovacímu období, 
p�epo�ítacího koeficientu podle zákona o d�chodovém pojišt�ní pro úpravu tohoto všeobecného 
základu a po�tu kalendá�ních m�síc�, v jejichž pr�b�hu poplatník provozoval �innost podle § 7 odst. 1 
písm. a), b) nebo c). Tato �ástka se zaokrouhluje na celé stokoruny dol�. 
  



 (2) Minimální základ dan� podle odstavce 1 se nesnižuje o položky od�itatelné od základu 
dan� uvedené v § 34. Da�ovou ztrátu zjišt�nou podle § 5 a 23 dosaženou ve zda�ovacím období, ve 
kterém byl stanoven minimální základ dan�, lze uplatnit v následujících zda�ovacích obdobích podle § 
34. 
  
 (3) Ustanovení odstavc� 1 a 2 se nevztahuje na poplatníka, spolupracujícího manžela 
(manželku) nebo na ostatní spolupracující osoby (§ 13) ve zda�ovacím období 
  
a) ve kterém zahájil nebo ukon�il podnikatelskou �innost, 
  
b) bezprost�edn� následujícím po zda�ovacím období, ve kterém zahájil podnikatelskou �innost. 
  
 (4) Ustanovení odstavc� 1 a 2 se nevztahuje dále na poplatníka, 
  
a) kterému byla stanovena da� paušální �ástkou podle § 7a, 
  
b) kterému náležel rodi�ovský p�ísp�vek podle zvláštního právního p�edpisu, 44) a to i po �ást 
zda�ovacího období, 
  
c) kterému náležel p�ísp�vek p�i pé�i o blízkou nebo jinou osobu podle zvláštního právního p�edpisu, 
45) a to i po �ást zda�ovacího období, 
  
d) který byl poživatelem starobního d�chodu, plného invalidního d�chodu nebo �áste�ného invalidního 
d�chodu, a to i po �ást zda�ovacího období, 
  
e) který na po�átku zda�ovacího období nedovršil v�k 26 let a který se v souladu se zvláštním 
p�edpisem 14d) soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání studiem nebo p�edepsaným výcvikem, 
  
f) který ve zda�ovacím období podá da�ové p�iznání podle § 38gb a který do konce téhož 
zda�ovacího období neukon�il podnikatelskou �innost, 
  
g) který má ve zda�ovacím období nárok na slevu na dani podle § 35, 35a a 35b, 
  
h) který uplatnil ve zda�ovacím období nárok na osvobození od dan� podle § 4 odst. 1 písm. e), 
nemá-li jiné p�íjmy uvedené v § 7, 
  
i) který nemá p�íjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) ve zda�ovacím období vyšší než 15 000 K�. 
  

§ 8 
P�íjmy z kapitálového majetku 

 
 (1) P�íjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o p�íjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 
písm. d), jsou  
a) podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové spole�nosti, na spole�nosti s ru�ením 
omezeným a komanditní spole�nosti, podíly na zisku z �lenství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z 
držby cenných papír�, p�íjmy z vyrovnání spole�níkovi, který není ú�astníkem smlouvy (dále jen 
"mimo stojící spole�ník"), dosažené na základ� smlouvy o p�evodu zisku podle zvláštního právního 
p�edpisu (dále jen "smlouva o p�evodu zisku") nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního 
p�edpisu (dále jen "ovládací smlouva"), 
  
b) podíly na zisku tichého spole�níka z ú�asti na podnikání, pokud se nepoužijí k dopln�ní vkladu 
sníženého o podíly na ztrátách do p�vodní výše, 
  
c) úroky, výhry a jiné výnosy z vklad� na vkladních knížkách, úroky z pen�žních prost�edk� na 
vkladovém ú�tu, s výjimkou úrok� a jiných výnos� z vklad� p�ijímaných zam�stnavatelem od jeho 
zam�stnanc�, není-li zam�stnavatel k p�ijímání vklad� od ve�ejnosti nebo od zam�stnanc� oprávn�n 
podle zvláštního právního p�edpisu, 9f) 
  
d) výnosy z vkladových list� a z vklad� jim na rove� postavených, 
  



e) dávky penzijního p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem 9a) po snížení podle odstavce 6, 
  
f) pln�ní ze soukromého životního pojišt�ní nebo jiný p�íjem z pojišt�ní osob, který není pojistným 
pln�ním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7, 
  
g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úv�r� a p�j�ek, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z 
práva na dorovnání, úroky z vklad� na b�žných ú�tech s výjimkou podle § 7a a úroky z hodnoty 
splaceného vkladu ve smluvené výši spole�ník� obchodních spole�ností. Úroky z vklad� na b�žných 
ú�tech, které podle podmínek banky nejsou ur�eny k podnikání (sporožirové ú�ty, devizové ú�ty 
apod.), se posuzují podle písmene c), 
  
h) úrokové a jiné výnosy z držby sm�nek (nap�. diskont z �ástky sm�nky, úrok ze sm�ne�né sumy). 
  
 (2) Za p�íjmy z kapitálového majetku se dále považují  
a) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu v�etn� vkladního listu nebo 
vkladu jemu na rove� postaveného a emisním kursem p�i jejich vydání; v p�ípad� p�ed�asného 
zp�tného nákupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zp�tného nákupu, 
  
b) p�íjmy z prodeje p�edkupního práva na cenné papíry. 
  
 (3) P�íjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a v odstavci 2 písm. a) a úrokové p�íjmy a jiné 
výnosy z držby sm�nky vystavené bankou k zajišt�ní pohledávky vzniklé z vkladu v��itele [odstavec 1 
písm. h)], plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky, jsou samostatným základem dan� pro 
zdan�ní zvláštní sazbou dan� (§ 36). 
  
 (4) Plynou-li p�íjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a v odstavci 2 písm. a) ze zdroj� v 
zahrani�í, jsou nesnížené o výdaje základem dan� (díl�ím základem dan�), pokud poplatník nevyužije 
možnosti zahrnout je do samostatného základu dan� p�i uplatn�ní sazby dan� podle § 16 odst. 2. Do 
samostatného základu dan� se p�íjmy zahrnují ve výši v�etn� dan� sražené v zahrani�í. 
  
 (5) Úrokové p�íjmy z dluhopis� vydaných v zahrani�í poplatníkem se sídlem v �eské republice 
nebo �eskou republikou plynoucí poplatník�m uvedeným v § 2 odst. 2 a p�íjmy uvedené v odstavci 1 
písm. g) a h) nesnížené o výdaje jsou základem dan� (díl�ím základem dan�), s výjimkou úrok� a 
jiných výnos� ze sm�nky vystavené bankou k zajišt�ní pohledávky vzniklé z vkladu v��itele, které jsou 
samostatným základem dan� pro zdan�ní zvláštní sazbou dan� (§ 36). P�íjmy uvedené v odstavci 2 
písm. b) se snižují o po�izovací cenu p�edkupního práva. Jsou-li výdaje spojené s p�íjmem uvedeným 
v odstavci 2 písm. b) vyšší než p�íjem, k rozdílu se nep�ihlíží. 
  
 (6) Dávka penzijního p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem se považuje za základ dan� po 
snížení o zaplacené p�ísp�vky a o státní p�ísp�vky na penzijní p�ipojišt�ní. Jde-li o penzi, rozloží se 
tyto p�ísp�vky rovnom�rn� na vymezené období pobírání penze. Není-li období pobírání penze 
vymezeno, stanoví se jako st�ední délka života ú�astníka podle úmrtnostních tabulek �eského 
statistického ú�adu v dob�, kdy penzi za�ne poprvé pobírat. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné se 
pro zjišt�ní základu dan� nesnižuje o p�ísp�vky zaplacené penzijnímu fondu zam�stnavatelem za 
zam�stnance po 1. lednu 2000. 
  
 (7) Pln�ní ze soukromého životního pojišt�ní nebo jiný p�íjem z pojišt�ní osob, který není 
pojistným pln�ním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ dan� po snížení o 
zaplacené pojistné. V p�ípad� jiného p�íjmu z pojišt�ní osob, který není pojistným pln�ním a nezakládá 
zánik pojistné smlouvy, se za základ dan� považuje tento p�íjem snížený o zaplacené pojistné ke dni 
výplaty, a to až do výše tohoto p�íjmu. Plyne-li jiný p�íjem z pojišt�ní osob, který není pojistným 
pln�ním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovan� v pr�b�hu trvání pojistné smlouvy, nelze tento 
p�íjem snižovat o d�íve uplatn�né zaplacené pojistné. U pln�ní ve form� dohodnutého d�chodu 
(penze) se považuje za základ dan� pln�ní z pojišt�ní snížené o zaplacené pojistné, rovnom�rn� 
rozd�lené na období pobírání d�chodu. Není-li období pobírání d�chodu vymezeno, stanoví se jako 
st�ední délka života ú�astníka podle úmrtnosti z tabulek �eského statistického ú�adu v dob�, kdy 
d�chod za�ne poprvé pobírat. Pln�ní ze soukromého životního pojišt�ní se pro zjišt�ní základu dan� 
nesnižuje o zaplacené pojistné, které bylo d�íve uplatn�no v souvislosti s jiným p�íjmem z pojišt�ní 
osob, který není pojistným pln�ním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odbytné se pro zjišt�ní 
základu dan� nesnižuje o p�ísp�vky zaplacené zam�stnavatelem za zam�stnance po 1. lednu 2001 a 



dále o zaplacené pojistné, které bylo d�íve uplatn�no v souvislosti s jiným p�íjmem z pojišt�ní osob, 
který není pojistným pln�ním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. 
  
 (8) Jedná-li se o p�íjem podle odstavce 1 nebo odstavce 2 plynoucí do spole�ného jm�ní 
manžel� ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manžel�, zda�uje se jen u tohoto 
manžela. Jedná-li se o p�íjem podle odstavce 1 nebo 2 plynoucí do spole�ného jm�ní manžel� ze 
zdroje, který není vložen do obchodního majetku žádného z manžel�, zda�uje se jen u jednoho z nich. 
  

§ 9 
P�íjmy z pronájmu 

 
 (1) P�íjmy z pronájmu, pokud nejde o p�íjmy uvedené v § 6 až 8, jsou  
a) p�íjmy z pronájmu nemovitostí (jejich �ástí) nebo byt� (jejich �ástí), 
  
b) p�íjmy z pronájmu movitých v�cí, krom� p�íležitostného pronájmu podle § 10 odst. 1 písm. a). 
  
 (2) P�íjmy podle odstavce 1, plynoucí manžel�m z bezpodílového spoluvlastnictví, se zda�ují 
jen u jednoho z nich. 
  
 (3) Základem dan� (díl�ím základem dan�) jsou p�íjmy uvedené v odstavci 1 snížené o výdaje 
vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení (§ 5 odst. 2). Pro zjišt�ní základu dan� (díl�ího 
základu dan�) se použijí ustanovení § 23 až 33. P�íjem z pronájmu plynoucí poplatník�m uvedeným v 
§ 2 odst. 3 je, s výjimkou p�íjm� z pronájmu nemovitostí nebo byt�, samostatným základem dan� pro 
zdan�ní zvláštní sazbou dan� (§ 36). 
  
 (4) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazateln� vynaložené na dosažení, zajišt�ní a udržení 
p�íjm�, m�že je uplatnit ve výši 20 % z p�íjm� uvedených v odstavci 1. 
  
 (5) Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 4, jsou v �ástkách výdaj� zahrnuty veškeré 
výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním p�íjm� z pronájmu podle § 9. Poplatník, 
který uplat�uje výdaje podle odstavce 4, je povinen vždy vést záznamy o p�íjmech a evidenci 
pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem. 
  
 (6) Poplatníci mající p�íjmy z pronájmu a uplat�ující u t�chto p�íjm� skute�né výdaje 
vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení vedou záznamy o p�íjmech a výdajích vynaložených 
na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� v �asovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze 
odpisovat, evidenci o tvorb� a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytvá�ejí, 
evidenci o pohledávkách a závazcích ve zda�ovacím období, ve kterém dochází k ukon�ení 
pronájmu, a mzdové listy, pokud vyplácejí mzdy. Pokud se však poplatníci rozhodnou vést ú�etnictví, 
p�estože k tomu nejsou podle ú�etních p�edpis� 20) povinni, pak postupují podle t�chto p�edpis�, 
budou-li takto postupovat po celé zda�ovací období, p�itom se movitý i nemovitý majetek, o kterém je 
ú�továno, nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu dan� z p�íjm� fyzických osob. 
  
 (7) P�i nájmu podniku podle zvláštního právního p�edpisu 70) je p�íjmem pronajímatele, který 
nevede ú�etnictví, také  
a) hodnota pohledávek a závazk�, s výjimkou závazk�, jejichž úhrada by byla výdajem snižujícím 
základ dan�, které p�echázejí na nájemce, není-li dohodnuta jejich úhrada. Je-li dohodnuta �áste�ná 
úhrada pohledávek a závazk�, s výjimkou závazk�, jejichž úhrada by byla výdajem snižujícím základ 
dan�, je p�íjmem jejich hodnota. Je-li dohodnuta úhrada pohledávek a závazk�, s výjimkou závazk�, 
jejichž úhrada by byla výdajem snižujícím základ dan�, vyšší, než je jejich hodnota, je p�íjmem tato 
vyšší cena, 
  
b) neuhrazený rozdíl mezi hodnotou nemovitostí a v�cí movitých v podniku na za�átku nájmu a jejich 
vyšší hodnotou p�i ukon�ení nájmu stanovenou podle zvláštního právního p�edpisu 1a) nebo podle 
údaj� uvedených v ú�etnictví nájemce, vedeném podle zvláštních právních p�edpis�. 20) 
 Základ dan� se nebude zvyšovat dle tohoto ustanovení v p�ípadech, kdy bude z titulu operací 
popsaných v tomto ustanovení zvyšován na základ� jiných ustanovení tohoto zákona. Pro ú�ely 
tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení § 23 odst. 13. 
  

§ 10 



Ostatní p�íjmy 
 
 (1) Ostatními p�íjmy, p�i kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o p�íjmy podle § 6 
až 9, jsou zejména  
a) p�íjmy z p�íležitostných �inností nebo z p�íležitostného pronájmu movitých v�cí, v�etn� p�íjm� ze 
zem�d�lské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatn� hospoda�ícím rolníkem), 
  
b) p�íjmy z p�evodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo spoluvlastnického podílu 
na nich, movité v�ci a cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 4, 
  
c) p�íjmy z p�evodu ú�asti na spole�nosti s ru�ením omezeným, komanditisty na komanditní 
spole�nosti nebo z p�evodu �lenských práv a povinností k družstvu a majetkových podíl� na 
transformovaném družstvu 13) s výjimkou uvedenou v § 4, 
  
d) p�íjmy ze zd�d�ných práv z pr�myslového a jiného duševního vlastnictví, v�etn� práv autorských a 
práv p�íbuzných právu autorskému, 10) 
  
e) p�ijaté výživné, d�chody 11) a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou v § 4, 
  
f) podíl spole�níka obchodní spole�nosti s výjimkou spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti, 
komplementá�e komanditní spole�nosti nebo podíl �lena družstva na likvida�ním z�statku p�i likvidaci 
spole�nosti nebo družstva a nebo podíl majitele podílového listu z podílu p�ipadajícího na podílový list 
p�i zrušení podílového fondu, s výjimkou splynutí nebo slou�ení podílového fondu, 
  
g) vypo�ádací podíl p�i zániku ú�asti spole�níka obchodní spole�nosti, s výjimkou spole�níka ve�ejné 
obchodní spole�nosti a komplementá�e komanditní spole�nosti, nebo p�i zániku �lenství v družstvu a 
další podíl na majetku družstva, 13) 
  
h) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních sout�ží a slosování s 
výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4, 
  
ch) ceny z ve�ejných sout�ží, ze sportovních sout�ží a ceny ze sout�ží, v nichž je okruh sout�žících 
omezen podmínkami sout�že, anebo jde o sout�žící vybrané po�adatelem sout�že, s výjimkou 
uvedenou v § 4, 
  
i) p�íjmy, které spole�ník ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá� komanditní spole�nosti 
obdrží v souvislosti s ukon�ením ú�asti na ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti 
od jiné osoby než od ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti, v níž ukon�il ú�ast, 
  
j) p�íjmy z p�evodu jm�ní na spole�níka a p�íjmy z vypo�ádání podle zvláštního právního p�edpisu, 70) 
  
k) p�íjmy z jednorázového odškodn�ní budoucích nárok� na náhradu za ztrátu p�íjmu na základ� 
písemné dohody o jejich úplném a kone�ném vypo�ádání mezi oprávn�ným a pojiš�ovnou 73) s 
výjimkou uvedenou v § 4. 
  
 (2) P�íjmy podle odstavce 1, plynoucí manžel�m ze spole�ného jm�ní manžel�, se zda�ují u 
jednoho z nich. P�íjmy plynoucí manžel�m z prodeje nebo p�evodu majetku nebo práva ve spole�ném 
jm�ní manžel�, které byly zahrnuty v obchodním majetku, se zda�ují u toho z manžel�, který m�l 
takový majetek nebo právo zahrnuty v obchodním majetku. U p�íjm� plynoucích z prodeje nebo 
p�evodu majetku nebo práva ve spole�ném jm�ní manžel�, které byly zahrnuty v obchodním majetku 
zem�elého manžela (manželky), které plynou poz�stalému manželovi (manželce), se ke lh�t� uvedené 
v § 4 odst. 1 písm. a), b), c), r) a w) vztahující se k majetku nebo právu zahrnutým v obchodním 
majetku, nep�ihlíží. 
  
 (3) Od dan� jsou, krom� p�íjm� uvedených v § 4, osvobozeny 
  
a) p�íjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nep�esáhne ve zda�ovacím 
období 20 000 K�; p�itom p�íjmem poplatníka, kterému plyne p�íjem z chovu v�el a u kterého 
nep�ekro�í ve zda�ovacím období po�et v�elstev 40, je �ástka 500 K� na jedno v�elstvo, 
  



b) výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základ� povolení vydaného podle 
zvláštních p�edpis� 12) nebo na základ� obdobných p�edpis� vydaných v �lenských státech Evropské 
unie nebo dalších státech, které tvo�í Evropský hospodá�ský prostor. 
  
 (4) Základem dan� (díl�ím základem dan�) je p�íjem snížený o výdaje prokazateln� 
vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem p�íjmu uvedeným v 
odstavci 1 vyšší než p�íjem, k rozdílu se nep�ihlíží. Plynou-li p�íjmy podle odstavce 1 písm. h) a ch) ze 
zdroj� v zahrani�í, je základem dan� (díl�ím základem dan�) p�íjem nesnížený o výdaje. Jde-li o 
p�íjmy ze zem�d�lské výroby, lze výdaje uplatnit podle § 7 odst. 9 písm. a). Poplatník, který uplat�uje 
výdaje podle § 7 odst. 9 písm. a), je povinen vždy vést záznamy o p�íjmech. P�íjmy plynoucí ze 
splátek na základ� uzav�ené kupní smlouvy nebo ze zálohy na základ� uzav�ené smlouvy o budoucím 
prodeji nemovitosti se zahrnou do díl�ího základu dan� za zda�ovací období, ve kterém byly 
dosaženy. Plynou-li p�íjmy podle odstavce 1 písm. k), jsou samostatným základem dan� pro zdan�ní 
zvláštní sazbou dan� (§ 36). 
  
 (5) U p�íjm� podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník v�c (právo) 
prokazateln� nabyl, a jde-li o v�c (právo) zd�d�nou nebo darovanou, cena zjišt�ná pro ú�ely dan� 
d�dické nebo darovací. U p�íjm� z postoupení pohledávky nabyté postoupením, darem nebo d�d�ním 
je výdajem hodnota pohledávky. Jde-li o hmotný majetek odpisovaný podle § 26 a následujících, který 
byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti 
nebo sloužil k pronájmu, je výdajem z�statková cena podle § 29 odst. 2. Jde-li o v�c (právo) získanou 
sm�nou nebo výhrou, vychází se z ceny podle zvláštního p�edpisu 1a) (§ 3 odst. 3). Výdajem jsou též 
�ástky prokazateln� vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu v�ci, v�etn� dalších 
výdaj� souvisejících s uskute�n�ním prodeje s výjimkou výdaj� na osobní pot�ebu poplatníka. K 
hodnot� vlastní práce poplatníka na v�ci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se p�i 
stanovení výdaj� nep�ihlíží. U p�íjm� z prodeje cenných papír� lze krom� nabývací ceny akcie a 
po�izovací ceny ostatních cenných papír� uplatnit i výdaje související s uskute�n�ním prodeje a platby 
za obchodování na trhu s cennými papíry p�i po�ízení cenných papír�. Výdaje, které p�evyšují p�íjmy 
podle odstavce 1 písm. b), c), f) a g) v tom zda�ovacím období, kdy poprvé plynou splátky nebo 
zálohy na prodej v�cí movitých, cenných papír�, nemovitosti, na budoucí prodej nemovitosti nebo na 
prodej ú�asti na spole�nosti s ru�ením omezeným, komanditní spole�nosti, podílu na základním 
kapitálu družstva nebo pohledávky podle § 33a zákona o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému 
zem�d�lskému majetku s výjimkou uvedenou v § 4, mohou být uplatn�ny v tomto zda�ovacím období 
až do výše tohoto p�íjmu. Jestliže p�íjem plyne i v dalších zda�ovacích obdobích, postupuje se 
obdobn�, a to až do výše celkové �ástky, kterou lze podle tohoto ustanovení uplatnit. U p�íjm� z 
prodeje nemovitého majetku je výdajem zaplacená da� z p�evodu nemovitostí podle § 24 odst. 2 
písm. ch), i když je uhrazena v jiném zda�ovacím období než v tom, v n�mž plyne p�íjem z prodeje. U 
p�íjm� z prodeje nemovitého majetku, který byl v bezpodílovém spoluvlastnictví manžel�, je výdajem 
da� z p�evodu nemovitostí zaplacená kterýmkoliv z nich. U p�íjm� podle odstavce 1 písm. b) je 
výdajem vrácená záloha, i když je vrácena v jiném zda�ovacím období. 
  
 (6) U p�íjm� podle odstavce 1 písm. c), f) a g) se za výdaj považuje nabývací cena podílu. 
Výdajem není podíl na majetku družstva p�evedený v rámci transformace družstev podle zvláštního 
p�edpisu 13) s výjimkou podílu nebo jeho �ásti, který je náhradou podle zvláštních p�edpis�, 2) a s 
výjimkou dalšího podílu na majetku družstva, 13) je-li vydán ve v�cném nebo nepen�žitém pln�ní. P�i 
p�em�n� investi�ního fondu na otev�ený podílový fond, p�i p�em�n� uzav�eného podílového fondu na 
otev�ený podílový fond, p�i zm�n� obhospoda�ovatele podílového fondu, p�i slou�ení a splynutí 
podílových fond� a p�i slou�ení, splynutí a rozd�lení investi�ního fondu se za nabývací cenu akcie 
nebo podílového listu u téhož poplatníka považuje nabývací cena akcie p�vodního investi�ního fondu 
nebo podílového listu p�vodního podílového fondu. U p�íjm� z p�evodu jm�ní na spole�níka se za 
výdaj považuje nabývací cena podílu nebo po�izovací cena cenných papír�, p�evzaté závazky, které 
byly následn� uhrazeny, a uhrazené vypo�ádání, i když k uhrazení dojde v jiném zda�ovacím období 
než v tom, v n�mž plyne p�íjem z p�evodu jm�ní na spole�níka. U p�íjm� z vypo�ádání se za výdaj 
považuje nabývací cena podílu nebo po�izovací cena cenných papír�. 
  
 (7) D�chod podle ob�anského zákoníku 11) se považuje za základ dan� (díl�í základ dan�) po 
snížení o �ástku po�izovací ceny rovnom�rn� rozd�lenou na období pobírání d�chodu. Toto období se 
stanoví jako st�ední délka života ú�astníka podle úmrtnostních tabulek �eského statistického ú�adu v 
dob�, kdy d�chod za�ne poprvé pobírat. 
  



 (8) P�íjmem podle odstavce 1 písm. f) a g) je také kladný rozdíl mezi ocen�ním majetku podle 
zvláštního právního p�edpisu 1a) a výší jeho hodnoty zachycené v ú�etnictví obchodní spole�nosti 
nebo družstva v souladu se zvláštním právním p�edpisem, 20) p�i zániku ú�asti spole�níka v obchodní 
spole�nosti nebo �lenství v družstvu, pokud je podíl na likvida�ním z�statku nebo vypo�ádací podíl 
vypo�ádáván v nepen�žní form�. Pokud spole�níkovi nebo �lenovi družstva p�i zániku jeho ú�asti v 
obchodní spole�nosti nebo družstvu vznikne vedle práva na vypo�ádací podíl v nepen�žní form� 
sou�asn� i závazek v��i obchodní spole�nosti nebo družstvu, sníží se tento kladný rozdíl o �ástku 
závazku. P�íjmy podle odstavce 1 písm. f) až ch) s výjimkou p�íjm� z podílu na likvida�ním z�statku a 
vypo�ádacího podílu u spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�� komanditní 
spole�nosti plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky jsou samostatným základem dan� pro 
zdan�ní zvláštní sazbou dan� (§ 36). Plynou-li tyto p�íjmy ze zdroj� v zahrani�í, jsou základem dan� 
(díl�ím základem dan�) podle § 5 odst. 2. Poplatník je však m�že v hrubé výši zahrnout do 
samostatného základu dan�, p�i uplatn�ní sazby podle § 16 odst. 2. Tento základ dan� lze snížit 
pouze o nabývací cenu podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu, a to v p�ípad� p�íjm� podle 
odstavce 1 písm. f) a g). Je-li v cen� z ve�ejné sout�že zahrnuta odm�na za užití díla nebo výkonu, 
sníží se o �ástku p�ipadající na tuto odm�nu základ dan� zda�ovaný zvláštní sazbou dan� a tato 
�ástka se zahrne do p�íjm� uvedených v § 7. U poplatník� uvedených v § 2 odst. 2, u nichž je 
sportovní �innost podnikáním nebo jinou samostatnou výd�le�nou �inností, se považují p�ijaté ceny ze 
sportovních sout�ží za p�íjmy podle § 7. 
  

§ 11 
Výpo�et p�íjmu spoluvlastníka 

 
 P�íjmy dosažené spole�n� dv�ma nebo více poplatníky z titulu spoluvlastnictví k v�ci nebo ze 
spole�ných práv a spole�né výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení se rozd�lují 
mezi poplatníky podle jejich spoluvlastnických podíl�. Plynou-li p�íjmy z užívání v�ci ve 
spoluvlastnictví na základ� písemné smlouvy uzav�ené všemi spoluvlastníky jen ur�itým 
spoluvlastník�m nebo jinak, než odpovídá jejich spoluvlastnickým podíl�m, rozd�lují se tyto p�íjmy a 
výdaje na dosažení, zajišt�ní a udržení t�chto p�íjm� podle této smlouvy; p�itom výdaje musí být pro 
ú�ely tohoto ustanovení rozd�lovány ve stejném pom�ru jako p�íjmy. Pokud nejsou p�íjmy a výdaje 
rozd�leny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podíl�, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje na 
n� p�ipadající pouze v prokázané výši. 
  

§ 12 
Výpo�et p�íjmu ú�astníka sdružení, které není právnickou osobou 

 
 P�íjmy dosažené poplatníky p�i spole�ném podnikání nebo spole�né jiné samostatné 
výd�le�né �innosti (§ 7) na základ� smlouvy o sdružení a výdaje vynaložené na dosažení, zajišt�ní a 
udržení p�íjm� se rozd�lují mezi poplatníky rovným dílem, není-li ve smlouv� o sdružení stanoveno 
jinak. Pokud nejsou p�íjmy a výdaje rozd�leny mezi ú�astníky sdružení rovným dílem, mohou 
ú�astníci sdružení uplatnit výdaje na n� p�ipadající pouze v prokázané výši. 
  

§ 13 
Výpo�et p�íjm� spolupracujících osob 

 
 P�íjmy dosažené p�i podnikání nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti [§ 7 odst. 1 písm. a) 
až c) a odst. 2] provozované za spolupráce druhého z manžel� a výdaje vynaložené na jejich 
dosažení, zajišt�ní a udržení se rozd�lují tak, aby podíl p�ipadající na spolupracujícího manžela 
(manželku) ne�inil více než 50 %; p�itom �ástka p�ipadající na spolupracujícího manžela (manželku), o 
kterou p�íjmy p�esahují výdaje, smí �init nejvýše 540 000 K� p�i spolupráci po celé zda�ovací období 
nebo 45 000 K� za každý i zapo�atý m�síc této spolupráce. V ostatních p�ípadech spolupráce 
manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, pop�ípad� za spolupráce 
jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se p�íjmy dosažené p�i podnikání nebo jiné 
samostatné výd�le�né �innosti rozd�lují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na spole�ných 
p�íjmech a výdajích �inil v úhrnu nejvýše 30 %; p�itom �ástka p�ipadající v úhrnu na spolupracující 
osoby, o kterou p�íjmy p�esahují výdaje, smí �init nejvýše 180 000 K� p�i spolupráci po celé zda�ovací 
období nebo 15 000 K� za každý i zapo�atý m�síc spolupráce. U spolupracujícího manžela 
(manželky) a dalších spolupracujících osob musí být p�itom výše podílu na spole�ných p�íjmech a 
výdajích stejná. P�íjmy a výdaje nelze rozd�lovat na d�ti až do ukon�ení jejich povinné školní 
docházky a na d�ti a manžela (manželku), pokud jsou uplat�ovány jako osoby vyživované (§ 15). 



  
§ 13a 

Výpo�et dan� ze spole�ného základu dan� manžel� 
 
 (1) Manželé, kte�í jsou poplatníky podle § 2 a vyživují alespo� jedno dít� žijící s nimi v 
domácnosti, 108) mohou uplatnit výpo�et dan� ze spole�ného základu dan� (dále jen "spole�né 
zdan�ní"), jestliže tyto podmínky splní nejpozd�ji poslední den zda�ovacího období, za které uplat�ují 
spole�né zdan�ní. Spole�né zdan�ní mohou manželé uplatnit i v p�ípad�, že jeden z nich nem�l 
p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan� podle tohoto zákona. 
  
 (2) Spole�ným základem dan� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí sou�et díl�ích základ� dan� 
podle § 6 až 10 upravených podle § 5 a 23 u obou manžel�, snížený o nezdanitelné �ásti základu 
dan� podle § 15 za oba manžele. Nezdanitelné �ásti základu dan� podle § 15 m�že uplatnit i ten z 
manžel�, který nem�l zdanitelné p�íjmy, jestliže jinak spl�uje podmínky stanovené pro jejich uplatn�ní. 
Vykáží-li manželé nebo n�který z nich ve zda�ovacím období, ve kterém uplatnili spole�né zdan�ní, u 
p�íjm� podle § 7 nebo § 9 da�ovou ztrátu, m�že ji ode�íst od základu dan� podle § 34 ten z manžel�, 
který ji vykázal, v následujících zda�ovacích obdobích, pokud v t�chto zda�ovacích obdobích 
neuplatní spole�né zdan�ní. Obdobn� postupuje poplatník v p�ípad� odpo�tu podle § 34 odst. 3. 
  
 (3) Je-li alespo� jeden z manžel� poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3, mohou manželé 
spole�né zdan�ní uplatnit, jestliže úhrn všech p�íjm� obou manžel� ze zdroj� na území �eské 
republiky (§ 22) �iní nejmén� 90 % všech jejich p�íjm� s výjimkou p�íjm�, které nejsou p�edm�tem 
dan� z p�íjm� podle § 3 nebo § 6 nebo jsou od dan� osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10, nebo p�íjm�, 
z nichž je da� vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan�. 
  
 (4) Za zda�ovací období nelze uplatnit spole�né zdan�ní, jestliže alespo� jeden z manžel� za 
toto zda�ovací období  
a) má stanovenu da� paušální �ástkou podle § 7a, 
  
b) má povinnost stanovit minimální základ dan� podle § 7c, 
  
c) uplat�uje zp�sob výpo�tu dan� podle § 13 a 14, 
  
d) uplat�uje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b, nebo 
  
e) má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb. 
  
 (5) Zálohy na da� z p�íjm� fyzických osob platí každý z manžel�  
a) z p�íjm� ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� podle § 38h, 
  
b) podle § 38a s tím, že poslední známou da�ovou povinností p�i spole�ném zdan�ní manžel� se 
rozumí da� p�ipadající na každého z manžel�. 
  
 (6) Spole�né zdan�ní uplat�uje každý z manžel� ve svém da�ovém p�iznání, které podávají 
oba manželé ve stejné lh�t�. 41d) Pro podání da�ového p�iznání p�i uplatn�ní spole�ného zdan�ní 
platí ustanovení § 38g, pokud není stanoveno jinak. V p�íloze k da�ovému p�iznání každý z manžel� 
uvede údaje pot�ebné pro výpo�et spole�ného základu dan� podle odstavce 2 za oba manžele a 
každý z nich uvede do svého da�ového p�iznání polovinu spole�ného základu dan�, ze které vypo�te 
da�. 
  
 (7) Po uplynutí lh�ty pro podání da�ového p�iznání nelze zp�sob stanovení základu dan� a 
dan� formou spole�ného zdan�ní uplatn�ný v da�ovém p�iznání m�nit. 
  

§ 14 
Výpo�et dan� z p�íjm� dosažených za více zda�ovacích období 

 
 (1) P�íjmy uvedené v odstavci 2, které jsou výsledkem n�kolikaleté �innosti poplatníka nebo 
plynou z využití v�ci a práv najednou za více let, lze rozd�lit rovnom�rn� na zda�ovací období, v 
n�mž byly dosaženy, a na zda�ovací období p�edcházející, ve kterých byla �innost provozována, 
nejvýše však na t�i pom�rné �ásti. P�íjmy z lesního hospodá�ství dosažené t�žbou d�eva lze rozd�lit 



nejvýše na deset pom�rných �ástí. P�íjmy z �inností podle § 7 odst. 2 písm. d) lze rozd�lit nejvýše na 
p�t pom�rných �ástí. K výdaj�m vztahujícím se k t�mto p�íjm�m, které již byly uplatn�ny p�i zdan�ní 
p�íjm� v minulých zda�ovacích obdobích, se nep�ihlédne. Jedna pom�rná �ást se zahrne do základu 
dan� poplatníka ve zda�ovacím období dosažení p�íjmu a zjistí se procento dan� ze základu dan�. 
Tímto procentem se vypo�te da� ze zbývající �ásti, pop�ípad� zbývajících �ástí p�íjmu dosaženého za 
více zda�ovacích období. Jestliže takto zjišt�né procento je menší než 15, použije se pro výpo�et 
dan� ze zbývajících �ástí sazba dan� ve výši 15 %. 
  
 (2) Výpo�et dan� podle odstavce 1 se použije pouze na p�íjmy  
a) ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství 7) [§ 7 odst. 1 písm. a)], 
  
b) uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) a z �innosti restaurátor� kulturních památek a sbírkových p�edm�t�, 
  
c) uvedené v § 7 odst. 2 písm. d). 
  

§ 15 
Nezdanitelná �ást základu dan� 

 
 (1) Základ dan� se sníží o �ástky  
a) 38 040 K� ro�n� na poplatníka, 
  
b) 21 720 K� ro�n� na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní 
p�íjmy p�esahující za zda�ovací období 38 040 K�; je-li manželka (manžel) držitelkou pr�kazu 
mimo�ádných výhod III. stupn� (zvláš� t�žké postižení s pot�ebou pr�vodce) - pr�kaz ZTP/P (dále jen 
"pr�kaz ZTP/P"), zvyšuje se �ástka 21 720 K� na dvojnásobek. Do vlastního p�íjmu manželky 
(manžela) se nezahrnuje zvýšení d�chodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a 
služby sociální pé�e, státní p�ísp�vky na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem, 9a) státní 
p�ísp�vky podle zákona o stavebním spo�ení a o státní podpo�e stavebnímu spo�ení 4a) a stipendium 
poskytované studujícím soustavn� se p�ipravujícím na budoucí povolání. U manžel�, kte�í mají 
majetek ve spole�ném jm�ní manžel�, se do vlastního p�íjmu manželky (manžela) nezahrnuje p�íjem, 
který plyne druhému z manžel� nebo se pro ú�ely dan� z p�íjm� považuje za p�íjem druhého z 
manžel�, 
  
c) 7 140 K� ro�n�, pobírá-li poplatník �áste�ný invalidní d�chod z d�chodového pojišt�ní podle 
zákona o d�chodovém pojišt�ní 43) nebo došlo-li k soub�hu nároku na starobní a �áste�ný invalidní 
d�chod, 
  
d) 14 280 K� ro�n�, pobírá-li poplatník plný invalidní d�chod nebo jiný d�chod z d�chodového 
pojišt�ní podle zákona o d�chodovém pojišt�ní, 43) u n�hož jednou z podmínek p�iznání je, že je pln� 
invalidní, došlo-li k soub�hu nároku na starobní a plný invalidní d�chod nebo je poplatník podle 
zvláštních p�edpis� pln� invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní d�chod byla zamítnuta z jiných 
d�vod� než proto, že není pln� invalidní, 
  
e) 50 040 K� ro�n�, je-li poplatník držitelem pr�kazu ZTP/P, 
  
f) 11 400 K� ro�n� u poplatníka po dobu, po kterou se soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání 
studiem nebo p�edepsaným výcvikem, a to až do dovršení v�ku 26 let nebo po dobu prezen�ní formy 
studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzd�lání až do dovršení v�ku 
28 let. Dobou soustavné p�ípravy na budoucí povolání studiem nebo p�edepsaným výcvikem se 
rozumí doba uvedená podle zvláštních právních p�edpis� 14d) pro ú�ely státní sociální podpory. 
  
 (2) O �ástku podle odstavce 1 písm. a) se nesnižuje základ dan� u poplatníka, u n�hož 
starobní d�chod z d�chodového pojišt�ní podle zákona o d�chodovém pojišt�ní 43) nebo ze 
zahrani�ního povinného pojišt�ní stejného druhu �iní více než 38 040 K� ro�n�. Nep�evyšuje-li 
starobní d�chod 38 040 K� ro�n�, p�izná se �ástka podle odstavce 1 písm. a) jen ve výši snížené o 
vyplacené �ástky starobního d�chodu. Podle tohoto odstavce se nepostupuje u poplatník�, kte�í na 
po�átku zda�ovacího období nejsou poživateli starobního d�chodu a tento starobní d�chod jim nebyl 
p�iznán ani zp�tn� k po�átku zda�ovacího období. 
  



 (3) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2, kterému plynou p�íjmy zahrnuté do samostatného 
základu dan� (§ 8 odst. 4 a § 10 odst. 8), se tento základ dan� nesnižuje o �ástky uvedené v § 15. U 
poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se základ dan� sníží za zda�ovací období o �ástky uvedené v 
odstavci 1 písm. b) až e), pokud úhrn jeho p�íjm� ze zdroj� na území �eské republiky (§ 22) �iní 
nejmén� 90 % všech jeho p�íjm� s výjimkou p�íjm�, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 3 nebo § 6, 
nebo jsou od dan� osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10, nebo p�íjm�, z nichž je da� vybírána srážkou 
podle zvláštní sazby dan�. 
  
 (4) Poplatník m�že uplatnit snížení základu dan� podle odstavce 1 písm. b) až f) o �ástku ve 
výši jedné dvanáctiny za každý kalendá�ní m�síc, na jehož po�átku byly podmínky pro uplatn�ní 
nároku na snížení základu dan� spln�ny. 
  
 (5) Od základu dan� lze ode�íst hodnotu dar� poskytnutých obcím, kraj�m, organiza�ním 
složkám státu, 30b) právnickým osobám se sídlem na území �eské republiky, jakož i právnickým 
osobám, které jsou po�adateli ve�ejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to na financování 
v�dy a vzd�lání, výzkumných a vývojových ú�el�, kultury, školství, na policii, 15a) na požární ochranu, 
na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zví�at a jejich zdraví, na ú�ely sociální, zdravotnické a 
ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské spole�nosti, 
t�lovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich �innost, dále fyzickým 
osobám s bydlišt�m na území �eské republiky provozujícím školská a zdravotnická za�ízení a 
za�ízení na ochranu opušt�ných zví�at nebo ohrožených druh� zví�at, na financování t�chto za�ízení, 
dále fyzickým osobám s bydlišt�m na území �eské republiky, které jsou poživateli �áste�ného nebo 
plného invalidního d�chodu, na rehabilita�ní a protetické pom�cky, nehrazené zdravotními 
pojiš�ovnami, a na majetek usnad�ující t�mto osobám vzd�lání a za�azení do zam�stnání, pokud 
úhrnná hodnota dar� ve zda�ovacím období p�esáhne 2 % ze základu dan� anebo �iní alespo� 1000 
K�. Obdobn� se postupuje u dar� na financování odstra�ování následk� živelní pohromy, ke které 
došlo na území �eské republiky. V úhrnu lze ode�íst nejvýše 10 % ze základu dan�. Jako dar na 
zdravotnické ú�ely se hodnota jednoho odb�ru krve bezp�ísp�vkového dárce oce�uje �ástkou 2000 
K�. 
  
 (6) Dary poskytnuté ve�ejnou obchodní spole�ností nebo komanditní spole�ností se posuzují 
jako dary poskytnuté jednotlivými spole�níky ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá�i 
komanditní spole�nosti a rozd�lují se stejn� jako základ dan� podle § 7 odst. 4 nebo 5. 
  
 (7) Od základu dan� se ode�te �ástka, která se rovná úrok�m zaplaceným ve zda�ovacím 
období z úv�ru ze stavebního spo�ení, 4a) úrok�m z hypote�ního úv�ru 53) poskytnutého bankou 
109) nebo pobo�kou zahrani�ní banky 109) anebo zahrani�ní bankou, sníženým o státní p�ísp�vek 
poskytnutý podle zvláštních právních p�edpis�, 55) jakož i úv�ru poskytnutého stavební spo�itelnou, 
56) bankou nebo pobo�kou zahrani�ní banky v souvislosti s úv�rem ze stavebního spo�ení nebo s 
hypote�ním úv�rem, a použitým na financování bytových pot�eb, pokud se nejedná o bytovou 
výstavbu, údržbu 61) a zm�nu 32) stavby bytového domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního 
právního p�edpisu 60) provád�nou v rámci podnikatelské a jiné samostatné výd�le�né �innosti nebo 
pro ú�ely pronájmu. Bytovými pot�ebami pro ú�ely tohoto zákona se rozumí  
a) výstavba bytového domu, 58) rodinného domu, 59) bytu podle zvláštního právního p�edpisu 60) 
nebo zm�na 32) stavby, 
  
b) koup� pozemku, pokud na n�m bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úv�ru na 
financování bytových pot�eb, za p�edpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové pot�eby 
podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzav�ení úv�rové smlouvy a koup� pozemku v souvislosti s 
po�ízením bytové pot�eby uvedené v písmenu c), 
  
c) koup� bytového domu, rodinného domu v�etn� rozestav�né stavby t�chto dom� nebo bytu, nebo 
bytu podle zvláštního právního p�edpisu, 
  
d) splacení �lenského vkladu nebo vkladu právnické osob� jejím �lenem nebo spole�níkem za ú�elem 
získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu, 
  
e) údržba 61) a zm�na 32) stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle 
zvláštního právního p�edpisu a byt� v nájmu nebo v užívání, 
  



f) vypo�ádání bezpodílového spoluvlastnictví manžel� nebo vypo�ádání spolud�dic� v p�ípad�, že 
p�edm�tem vypo�ádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového 
domu, 
  
g) úhrada za p�evod �lenských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní spole�nosti 
uskute�n�ná v souvislosti s p�evodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu, 
  
h) splacení úv�ru nebo p�j�ky použitých poplatníkem na financování bytových pot�eb uvedených v 
písmenech a) až g). 
 Použije-li se nebo používá-li se bytová pot�eba podle písmen a) až h) nebo její �ást k podnikatelské 
nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti anebo k pronájmu, lze ode�et úrok� po dobu užívání bytové 
pot�eby k uvedeným ú�el�m uplatnit pouze v pom�rné výši. 
  
 (8) V p�ípad�, že ú�astníky smlouvy o úv�ru na financování bytové pot�eby je více zletilých 
osob, 62) uplatní odpo�et bu� jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Jde-li o p�edm�t 
bytové pot�eby uvedený v odstavci 10 písm. a) až c) a e), m�že být základ dan� snížen pouze ve 
zda�ovacím období, po jehož celou dobu poplatník p�edm�t bytové pot�eby uvedený v odstavci 10 
písm. a) až c) vlastnil a p�edm�t bytové pot�eby uvedený v odstavci 10 písm. a), c) a e) užíval k 
vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manžel�, potomk�, rodi�� nebo 
prarodi�� obou manžel� a v p�ípad� výstavby, zm�ny stavby32) nebo koup� rozestav�né stavby 
užíval p�edm�t bytové pot�eby k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z 
manžel�, potomk�, rodi�� nebo prarodi�� obou manžel� po nabytí právní moci kolauda�ního 
rozhodnutí. 63) V roce nabytí vlastnictví však sta�í, jestliže p�edm�t bytové pot�eby poplatník vlastnil 
ke konci zda�ovacího období. Jde-li o p�edm�t bytové pot�eby uvedený v odstavci 10 písm. d), f), g), 
m�že být základ dan� snížen pouze ve zda�ovacím období, kdy poplatník byt, rodinný d�m nebo 
bytový d�m získaný podle odstavce 10 písm. d), f), g) užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo k 
trvalému bydlení druhého z manžel�, potomk�, rodi�� nebo prarodi�� obou manžel�. Úhrnná �ástka 
úrok�, o které se snižuje základ dan� podle odstavce 10 ze všech úv�r� poplatník� v téže 
domácnosti, nesmí p�ekro�it 300 000 K�. P�i placení úrok� jen po �ást roku nesmí uplat�ovaná �ástka 
p�ekro�it jednu dvanáctinu této maximální �ástky za každý m�síc placení úrok�. 
  
 (9) Od základu dan� ve zda�ovacím období lze ode�íst platbu p�ísp�vk� poplatníkem na jeho 
penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem 9a) podle smlouvy o penzijním p�ipojišt�ní se státním 
p�ísp�vkem uzav�ené mezi poplatníkem a penzijním fondem. �ástka, kterou lze takto ode�íst, se 
rovná úhrnu p�ísp�vk� zaplacených poplatníkem na jeho penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem 
na zda�ovací období sníženému o 6 000 K�. Maximální �ástka, kterou lze takto ode�íst za zda�ovací 
období, �iní 12 000 K�. 
  
 (10) Od základu dan� za zda�ovací období lze ode�íst poplatníkem zaplacené pojistné ve 
zda�ovacím období na jeho soukromé životní pojišt�ní podle pojistné smlouvy uzav�ené mezi 
poplatníkem jako pojistníkem a pojišt�ným v jedné osob� a pojiš�ovnou, která je oprávn�na k 
provozování pojiš�ovací �innosti na území �eské republiky podle zvláštního právního p�edpisu, 89) za 
p�edpokladu, že výplata pojistného pln�ní (d�chodu nebo jednorázového pln�ní) je ve smlouv� 
sjednána až po 60 m�sících od uzav�ení smlouvy a sou�asn� nejd�íve v kalendá�ním roce, v jehož 
pr�b�hu dosáhne poplatník v�ku 60 let, a u pojistné smlouvy s pevn� sjednanou pojistnou �ástkou pro 
p�ípad dožití navíc za p�edpokladu, že pojistná smlouva s pevn� sjednanou pojistnou �ástkou pro 
p�ípad dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let v�etn� má sjednanou pojistnou �ástku alespo� na 40 
000 K� a pojistná smlouva s pevn� sjednanou pojistnou �ástkou pro p�ípad dožití s pojistnou dobou 
nad 15 let má sjednanou pojistnou �ástku alespo� na 70 000 K�. U d�chodového pojišt�ní se za 
sjednanou pojistnou �ástku považuje odpovídající jednorázové pln�ní p�i dožití. V p�ípad� 
jednorázového pojistného se zaplacené pojistné pom�rn� rozpo�ítá na zda�ovací období podle délky 
trvání pojišt�ní s p�esností na dny. Maximální �ástka, kterou lze ode�íst za zda�ovací období, �iní v 
úhrnu 12 000 K�, a to i v p�ípad�, že poplatník má uzav�eno více smluv s více pojiš�ovnami. P�i 
nedodržení t�chto podmínek z d�vodu zániku pojišt�ní nebo dodate�né zm�ny doby trvání pojišt�ní 
nárok na uplatn�ní odpo�tu nezdanitelné �ásti základu dan� zaniká a p�íjmem podle § 10 ve 
zda�ovacím období, ve kterém k této skute�nosti došlo, jsou �ástky, o které byl poplatníkovi v 
p�íslušných letech z d�vodu zaplaceného pojistného základ dan� snížen, s výjimkou pojistných smluv, 
u nichž nebude vyplaceno pojistné pln�ní nebo odbytné a zárove� rezerva nebo kapitálová hodnota 
pojišt�ní bude p�evedena na novou smlouvu soukromého životního pojišt�ní spl�ující podmínky pro 
uplatn�ní nezdanitelné �ásti základu dan�. 



  
 (11) Od základu dan� lze ode�íst zaplacené �lenské p�ísp�vky �lena odborové organizace 
této organizaci podle jejích stanov, která uskute��uje �innosti spo�ívající v obhajob� hospodá�ských a 
sociálních zájm� zam�stnanc� v rozsahu vymezeném zvláštním právním p�edpisem. 82) Takto lze 
ode�íst �ástku do výše 1,5 % zdanitelných p�íjm�, s výjimkou p�íjm� zdan�ných srážkou podle 
zvláštní sazby dan�, maximáln� však do výše 3 000 K� za zda�ovací období. 
  

§ 16 
Sazba dan� 

 
 (1) Da� ze základu dan� sníženého o nezdanitelnou �ást základu dan� (§ 15) a o od�itatelné 
položky od základu dan� (§ 34) zaokrouhleného na celá sta K� dol� �iní: 
 Základ   dan�               Da�                          Ze   základu 
                                                    p�esahujícího 
    od   K�      do   K� 
 
     0    109   200         15   % 
 109   200    218   400      16   380   K�   +   20   %                   109   200   K� 
 218   400    331   200      38   220   K�   +   25   %                   218   400   K� 
 331   200    a   více       66   420   K�   +   32   %                   331   200  K�. 
  
 (2) Z p�íjm� uvedených v § 8 odst. 4 a § 10 odst. 8 plynoucích ze zdroj� v zahrani�í, jsou-li 
zahrnuty v samostatném základu dan�, �iní sazba 15 %, nejde-li o p�íjmy uvedené v § 10 odst. 1 
písm. h) a ch). Z p�íjm� podle § 10 odst. 1 písm. h) a ch) plynoucích ze zdroj� v zahrani�í, které jsou 
zahrnuty v samostatném základu dan�, �iní sazba 20 %. 
  

�ÁST DRUHÁ 
 

Da� z p�íjm� právnických osob 
 

§ 17 
Poplatníci dan� z p�íjm� právnických osob 

 
 (1) Poplatníky dan� z p�íjm� jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organiza�ní 
složky státu podle zvláštního právního p�edpisu 30b) (dále jen "poplatníci"). 
  
 (2) Od dan� se osvobozuje úst�ední banka �eské republiky. 
  
 (3) Poplatníci, kte�í mají na území �eské republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým 
se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník �ízen (dále jen "sídlo"), mají da�ovou povinnost, která 
se vztahuje jak na p�íjmy plynoucí ze zdroje na území �eské republiky, tak i na p�íjmy plynoucí ze 
zdroj� v zahrani�í. 
  
 (4) Poplatníci, kte�í nemají na území �eské republiky své sídlo, mají da�ovou povinnost, která 
se vztahuje pouze na p�íjmy ze zdroj� na území �eské republiky. 
  

§ 17a 
Zda�ovací období 

 
 Zda�ovacím obdobím je  
a) kalendá�ní rok, 
  
b) hospodá�ský rok, 20) 
  
c) období od rozhodného dne fúze nebo p�evodu jm�ní na spole�níka anebo rozd�lení obchodní 
spole�nosti nebo družstva 70) do konce kalendá�ního roku nebo hospodá�ského roku, ve kterém byly 
fúze nebo p�evod jm�ní na spole�níka anebo rozd�lení zapsány v obchodním rejst�íku, nebo 
  
d) ú�etní období, 20) pokud je toto ú�etní období delší než nep�etržit� po sob� jdoucích dvanáct 
m�síc�. 



  
§ 18 

P�edm�t dan� 
 

 (1) P�edm�tem dan� jsou p�íjmy (výnosy) z veškeré �innosti a z nakládání s veškerým 
majetkem (dále jen "p�íjmy"), není-li dále stanoveno jinak. 
  
 (2) P�edm�tem dan� nejsou  
a) p�íjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona, 1) zd�d�ním nebo darováním nemovitosti 
nebo movité v�ci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích p�íjm�, 
  
b) u poplatník�, kte�í mají postavení oprávn�né osoby na základ� zvláštního zákona, 15b) p�íjmy 
získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákon�, 2) do výše nárok� na 
vydání základního podílu, 13) a dále p�íjmy z vydání dalšího podílu 13) v nepen�žní form�, 
  
c) p�íjmy z vlastní �innosti Správy úložiš� radioaktivních odpad� 19e) s výjimkou p�íjm� podléhajících 
zvláštní sazb� dan� vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona, 
  
d) p�íjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiu�in�ní p�iznaného Evropským soudem pro lidská 
práva ve výši, kterou je �eská republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti 
p�ed Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se �eská republika zavázala uhradit. 1c) 
  
 (3) U poplatník�, kte�í nejsou založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání, 17) jsou p�edm�tem 
dan� vždy p�íjmy z reklam, s výjimkou ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) z �lenských p�ísp�vk� a 
p�íjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d). 
  
 (4) U poplatník� uvedených v odstavci 3 nejsou p�edm�tem dan� p�íjmy 
  
a) z �inností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto 
zákona v souvislosti s provád�ním t�chto �inností jsou vyšší; �innosti, které jsou posláním t�chto 
poplatník�, jsou stanoveny zvláštními p�edpisy, 17a) statutem, stanovami, z�izovacími a 
zakladatelskými listinami, 
  
b) z dotací, p�ísp�vk� na provoz a jiných podpor ze státního rozpo�tu, rozpo�tu kraje a rozpo�tu obce 
poskytnutých podle zvláštních právních p�edpis�, 17b) z prost�edk� poskytnutých z rozpo�tu Evropské 
unie nebo ve�ejných rozpo�t� cizích stát� a dále p�íjmy kraj� a podpory z Vina�ského fondu a obcí 
plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatk� a pen�žních odvod�, které jsou podle 
zvláštních zákon� p�íjmem kraje a obce, 
  
c) z úrok� z vklad� na b�žném ú�tu, 
  
d) z úplatných p�evod� a úplatného užívání státního majetku mezi organiza�ními složkami státu a 
státními organizacemi 30b) a z pronájm� a prodeje státního majetku, které jsou podle zvláštního 
právního p�edpisu 17b) p�íjmem státního rozpo�tu. 
  
 (5) U poplatník�, kte�í jsou ve�ejnou vysokou školou nebo ve�ejnou výzkumnou institucí, jsou 
p�edm�tem dan� všechny p�íjmy s výjimkou p�íjm�: 
  
a) z investi�ních transfer�, 
  
b) z úrok� z vklad� na b�žném ú�tu. 
  
 (6) U poplatník� uvedených v odstavci 3 se spln�ní podmínky uvedené v odstavci 4 písm. a) 
posuzuje za celé zda�ovací období podle jednotlivých druh� �inností. Pokud jednotlivá �innost v rámci 
téhož druhu �innosti je provád�na jak za ceny, kdy dosažené p�íjmy jsou nižší nebo rovny než 
související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení, tak za ceny, kdy 
dosažené p�íjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a 
udržení, jsou p�edm�tem dan� pouze p�íjmy z t�ch jednotlivých �inností, které jsou vykonávány za 
ceny, kdy p�íjmy p�evyšují související výdaje. 
  



 (7) Poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni vést ú�etnictví tak, aby nejpozd�ji ke dni 
ú�etní záv�rky byly vedeny odd�len� p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan�, od p�íjm�, které p�edm�tem 
dan� nejsou nebo p�edm�tem dan� jsou, ale jsou od dan� osvobozeny. Obdobn� to platí i pro 
vykazování náklad� (výdaj�). Pokud tato povinnost nebude spln�na nebo nem�že být spln�na 
organiza�ními složkami státu, 30b) obcemi u jednorázových p�íjm�, které v souladu se zvláštními 
p�edpisy 17b) jsou sou�ástí rozpo�tových p�íjm�, u�iní se tak mimoú�etn� v da�ovém p�iznání. 
  
 (8) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, 
pokud mají tato sdružení právní subjektivitu 17c) a nejsou z�ízena za ú�elem výd�le�né �innosti, 
ob�anská sdružení v�etn� odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve 
a náboženské spole�nosti, nadace, nada�ní fondy, obecn� prosp�šné spole�nosti, ve�ejné vysoké 
školy, ve�ejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního p�edpisu, 17d*) 
obce, organiza�ní složky státu, 30b) kraje, 17d) p�ísp�vkové organizace, státní fondy a subjekty, o 
nichž tak stanoví zvláštní zákon. Za tyto poplatníky se nepovažují obchodní spole�nosti a družstva, i 
když nebyly založeny za ú�elem podnikání. Tímto nejsou dot�ena ustanovení zvláštních právních 
p�edpis�. 17n) 
  
 (9) U ve�ejné obchodní spole�nosti jsou p�edm�tem dan� pouze p�íjmy, z nichž je da� 
vybírána zvláštní sazbou (§ 36). P�i stanovení základu dan� spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti 
se k p�edchozí v�t� nep�ihlíží. 
  
 (10) U Pozemkového fondu �eské republiky jsou p�edm�tem dan� pouze p�íjmy uvedené ve 
zvláštním p�edpise. 18b) 
  
 (11) U poplatníka, který je spole�níkem ve�ejné obchodní spole�nosti, je p�edm�tem dan� 
také �ást základu dan� ve�ejné obchodní spole�nosti stanoveného podle § 23 až 33; p�itom tato �ást 
základu dan� se stanoví ve stejném pom�ru, v jakém je rozd�lován zisk podle spole�enské smlouvy, 
jinak rovným dílem. 9b) 
  
 (12) U poplatníka, který je komplementá�em komanditní spole�nosti, je p�edm�tem dan� také 
�ást základu dan� komanditní spole�nosti ur�ená ve stejném pom�ru, jako je rozd�lován zisk nebo 
ztráta komanditní spole�nosti na tohoto komplementá�e podle zvláštního právního p�edpisu. 9c) 
  
 (13) U zdravotních pojiš�oven z�ízených zvláštním právním p�edpisem nebo podle zvláštního 
právního p�edpisu 17e) nejsou p�edm�tem dan� p�íjmy plynoucí  
a) z pojistného na ve�ejné zdravotní pojišt�ní podle zvláštního právního p�edpisu, 17f) 
  
b) z pokut uložených za nepln�ní povinností pojišt�nc� a plátc� pojistného, 17g) 
  
c) z penále od plátc� pojistného, 17h) 
  
d) z p�irážek k pojistnému vym��ených zam�stnavatel�m, 17ch) 
  
e) z náhrad škod, 17i) 
  
f) od zam�stnavatel� na úhradu plateb za výkony závodní preventivní pé�e a specifické zdravotní 
pé�e, 17j) 
  
g) z kauce, 17k) 
  
h) z návratné finan�ní výpomoci ze státního rozpo�tu, 17l) 
  
ch) z ú�elové dotace ze státního rozpo�tu. 17m) 
  
 (14) U poplatník� z�ízených zvláštním právním p�edpisem k poskytování ve�ejné služby v 
televizním nebo rozhlasovém vysílání 17o) jsou p�edm�tem dan� všechny p�íjmy s výjimkou p�íjm�  
a) z investi�ních dotací, 
  
b) z úrok� z vklad� na b�žném ú�tu. 
  



 (15) U poplatník� uvedených v odstavci 3, kte�í provozují zdravotnické za�ízení podle 
zvláštního právního p�edpisu, 17p) jsou p�edm�tem dan� všechny p�íjmy s výjimkou p�íjm�  
a) z investi�ních transfer� a dotací na po�ízení a technické zhodnocení majetku, 
  
b) z úrok� z vklad� na b�žném ú�tu. 
  

§ 19 
Osvobození od dan� 

 
 (1) Od dan� jsou osvobozeny 
  
a) �lenské p�ísp�vky podle stanov, statutu, z�izovacích nebo zakladatelských listin, p�ijaté zájmovými 
sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným �lenstvím, 18a) ob�anskými 
sdruženími v�etn� odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími, 
  
b) výnosy kostelních sbírek, p�íjmy za církevní úkony a p�ísp�vky �len� u registrovaných církví a 
náboženských spole�ností, 
  
c) p�íjmy1. z cenov� regulovaného 18d) nájemného z byt�, z nájemného z garáží a z úhrad za pln�ní 
poskytovaná s užíváním t�chto byt� a garáží v domech ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových 
družstev, z�ízených po roce 1958, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finan�ní, úv�rová a jiná pomoc 
podle zvláštních právních p�edpis�, 18e) 
2. z nájemného z byt� a garáží v domech ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev, 
ozna�ovaných podle d�ív�jších p�edpis� jako lidová bytová družstva, 18f) a z nájemného z byt� a 
garáží užívaných spole�níky nebo �leny poplatník�, vzniklých proto, aby se stali vlastníky dom�, a z 
úhrad za pln�ní poskytovaná s užíváním uvedených byt� a garáží, a to za p�edpokladu, že u 
nájemného z byt� budou dodržena pravidla regulace nájemného z byt� platná do 17. prosince 2002 
týkající se uvedených byt�, pokud zvláštní právní p�edpis nestanoví pravidla jiná, 
  
d) p�íjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, v�trných elektráren, tepelných 
�erpadel, solárních za�ízení, za�ízení na výrobu a energetické využití bioplynu a d�evoplynu, za�ízení 
na výrobu elekt�iny nebo tepla z biomasy, za�ízení na výrobu biologicky degradovatelných látek 
stanovených zvláštním p�edpisem, za�ízení na využití geotermální energie (dále jen "za�ízení"), a to v 
kalendá�ním roce, v n�mž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprost�edn� následujících p�ti 
letech. Za první uvedení do provozu se považuje i uvedení za�ízení do zkušebního provozu, na 
základ� n�hož plynuly nebo plynou poplatníkovi p�íjmy, a dále p�ípady, kdy malá vodní elektrárna do 
výkonu 1 MW byla rekonstruována, pokud p�íjmy z této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW nebyly 
již osvobozeny. Doba osvobození se nep�erušuje ani v p�ípad� odstávky v d�sledku technického 
zhodnocení (§ 33) nebo oprav a udržování, 
  
e) p�íjmy státních fond� stanovené zvláštními p�edpisy, 19) 
  
f) p�íjmy Fondu d�tí a mládeže, 
  
g) p�íjmy z loterií a jiných podobných her, u nichž bylo povolení k provozování vydáno podle § 4 odst. 
2 zákona �. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
  
h) p�íjmy plynoucí z odpisu závazk� p�i vyrovnání nebo p�i nuceném vyrovnání, 19a) pokud jsou podle 
zvláštního právního p�edpisu 20) zaú�továny ve prosp�ch výnos�, 
  
ch)p�íjmy poplatník�, kte�í nejsou založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání, které jim plynou jako 
odvod �ásti výt�žku loterií a jiných podobných her povolených podle zvláštního právního p�edpisu, 92) 
  
i) úrokové p�íjmy poplatník� uvedených v § 17 odst. 4, které jim plynou z dluhopis� vydávaných v 
zahrani�í poplatníky se sídlem v �eské republice nebo �eskou republikou, 
  
j) p�íjmy Podp�rného a garan�ního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje cenných 
papír� v majetku fondu, 
  



k) podíly na zisku tichého spole�níka z ú�asti na podnikání, pokud jsou použity k dopln�ní vkladu 
sníženého o podíly na ztrátách do p�vodní výše, 
  
l) úrokové výnosy z hypoté�ních zástavních list�, 4d) 
  
m) p�íjmy spo�itelních a úv�rních družstev 18c) z úrok� a jiných výnos� z vklad� u bank, 
  
n) p�íjmy z úrok� z p�eplatk� zavin�ných správcem dan� 49) a z úrok� z p�eplatk� zavin�ných 
orgánem správy sociálního zabezpe�ení, 50) 
  
o) p�íjmy Fondu pojišt�ní vklad�, Garan�ního fondu obchodník� s cennými papíry, Zajiš�ovacího fondu 
družstevních záložen a Zajiš�ovacího fondu podle § 22a zákona �. 280/1992 Sb. , o resortních, 
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojiš�ovnách, ve zn�ní zákona �. 48/1997 Sb. , 
  
p) výnosy z prost�edk� vázaného ú�tu a z operací s prost�edky jaderného ú�tu na finan�ním trhu 
podle § 18 odst. 1 písm. h) a § 27 odst. 1 písm. c) zákona �. 18/1997 Sb. , o mírovém využití jaderné 
energie a ionizujícího zá�ení (atomový zákon) a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�, ve zn�ní 
zákona �. 83/1998 Sb. , 
  
r) p�íjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou sou�ástí nada�ního jm�ní a jsou zapsány v 
nada�ním rejst�íku, p�íjmy plynoucí z pronájmu um�leckých d�l, která jsou sou�ástí nada�ního jm�ní a 
jsou zapsána v nada�ním rejst�íku, úrokové p�íjmy a jiné výnosy plynoucí z cenných papír�, které jsou 
sou�ástí nada�ního jm�ní a jsou zapsány v nada�ním rejst�íku, a p�íjmy z jejich prodeje, p�íjmy 
plynoucí z úrok� z pen�žních prost�edk�, které jsou sou�ástí nada�ního jm�ní, za podmínky, že jsou 
uloženy na zvláštním ú�tu u banky nebo pobo�ky zahrani�ní banky p�sobící na území �eské 
republiky a �íslo tohoto ú�tu je zapsáno v nada�ním rejst�íku, a veškeré výnosy z cenných papír�, 
které jsou sou�ástí nada�ního jm�ní a které jsou smlouvou o správ� cenných papír� podle zvláštního 
zákona 13b) spravovány k tomu oprávn�nou osobou, a za podmínky, že údaje o této smlouv� jsou 
zapsány v nada�ním rejst�íku, p�íjmy plynoucí z autorských a patentových práv, která jsou sou�ástí 
nada�ního jm�ní a jsou zapsána v nada�ním rejst�íku; osvobození se nevztahuje na p�íjmy, které byly 
nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem, 57) 
  
s) p�íjmy Ú�adu pro dohled nad družstevními záložnami, 
  
t) p�íjmy z úrok� plynoucí zdravotní pojiš�ovn� z�ízené zvláštním právním p�edpisem nebo podle 
zvláštního právního p�edpisu 17e) z vklad� u bank, pokud jsou vložené prost�edky získány ze zdroj� 
ve�ejného zdravotního pojišt�ní, 
  
u) p�íjmy z pronájmu vlastních nemovitostí, p�íjmy z ú�asti v akciové spole�nosti a p�íjmy z podílu na 
zisku z podílového listu (dále jen "dividendové p�íjmy") a úrokové p�íjmy z vklad� u bank plynoucí 
odborovým organizacím, a to jen do výše, v jaké budou ve zda�ovacím období jejich dosažení a 3 
bezprost�edn� následujících zda�ovacích obdobích prokazateln� použity k úhrad� výdaj� nezbytných 
k uskute��ování �inností spo�ívajících v obhajob� hospodá�ských a sociálních zájm� zam�stnanc� v 
rozsahu vymezeném zvláštním právním p�edpisem, 82) 
  
v) p�íjmy fondu Energetického regula�ního ú�adu z p�ísp�vku na úhradu prokazatelné ztráty držitele 
licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence, 85) 
  
w) úrokové p�íjmy �esko-n�meckého fondu budoucnosti, 
  
x) úrokové p�íjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pov��enému Ministerstvem 
financí zabezpe�ováním realizace program� pomoci Evropských spole�enství, a to z vkladu na 
vkladovém ú�tu z�ízeném pro uložení prost�edk� poskytnutých �eské republice Evropskými 
spole�enstvími, a dále úrokové p�íjmy plynoucí orgánu státní správy a samosprávy z vkladu na 
vkladovém ú�tu z�ízeném pro uložení prost�edk� poskytnutých �eské republice Sv�tovou bankou, 
Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investi�ní bankou, 
  
y) úrokové p�íjmy plynoucí z prost�edk� ve�ejné sbírky 14e) po�ádané k ú�el�m vymezeným v § 15 
odst. 5 a § 20 odst. 8, 
  



z) zrušeno 
  
za)p�íjmy Vina�ského fondu stanovené zvláštním právním p�edpisem, 57a) 
  
zb)p�íjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního 
právního p�edpisu, 4h) 
  
zc)p�íjmy plynoucí ve form� dar� poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je 
držitelem platné licence, 4i) 
  
zd)p�íjmy z reklam umožn�ných prost�ednictvím provozování zoologické zahrady, jejíž provozovatel je 
držitelem platné licence, 4i) 
  
ze)p�íjmy z dividend a jiných podíl� na zisku, vyplácené dce�inou spole�ností, která je poplatníkem 
uvedeným v § 17 odst. 3, mate�ské spole�nosti. Toto se nevztahuje na podíly na zisku vyplácené 
dce�inou spole�ností, která je v likvidaci, 
  
zf)p�íjmy mate�ské spole�nosti p�i snížení základního kapitálu dce�iné spole�nosti, a to nejvýše do 
�ástky, o kterou byl zvýšen vklad spole�níka nebo jmenovitá hodnota akcie p�i zvýšení základního 
kapitálu z vlastních zdroj� spole�nosti podle zvláštního právního p�edpisu, 70) byl-li zdrojem tohoto 
zvýšení zisk spole�nosti nebo fond vytvo�ený ze zisku, 
  
zg)zisk p�evád�ný �ídící nebo ovládající osob� na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací 
smlouvy, jedná-li se o p�íjmy plynoucí od dce�iné spole�nosti mate�ské spole�nosti, 
  
zh)p�íjem mimo stojícího spole�níka z vyrovnání na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací 
smlouvy, pokud je tento mimo stojící spole�ník mate�skou spole�ností ve vztahu k ovládané nebo 
�ízené osob�, 
  
zi)P�íjmy z dividend a jiných podíl� na zisku, plynoucí od dce�iné spole�nosti, která je da�ovým 
rezidentem jiného �lenského státu Evropské unie, mate�ské spole�nosti, která je poplatníkem 
uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovn� mate�ské spole�nosti, která je poplatníkem uvedeným v 
§ 17 odst. 4 a je umíst�na na území �eské republiky. Toto se nevztahuje na podíly na likvida�ním 
z�statku, vypo�ádací podíly a podíly na zisku vyplácené dce�inou spole�ností, která je v likvidaci, 
  
zj)licen�ní poplatky plynoucí spole�nosti, která je da�ovým rezidentem jiného �lenského státu 
Evropské unie, od obchodní spole�nosti nebo družstva, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, 
nebo od stálé provozovny spole�nosti, která je da�ovým rezidentem jiného �lenského státu Evropské 
unie na území �eské republiky, 
  
zk)úroky z úv�r�, p�j�ek, dluhopis�, vkladních list�, vkladových certifikát� a vklad� jim na rove� 
postavených a ze sm�nek, jejichž vydáním získává sm�ne�ný dlužník pen�žní prost�edky, a 
obdobných právních vztah� vzniklých v zahrani�í (dále jen "úv�ry a p�j�ky") plynoucí spole�nosti, 
která je da�ovým rezidentem jiného �lenského státu Evropské unie, od obchodní spole�nosti nebo 
družstva, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, nebo od stálé provozovny spole�nosti, která je 
da�ovým rezidentem jiného �lenského státu Evropské unie na území �eské republiky. Toto se 
nevztahuje na úroky z úv�r� a p�j�ek, které jsou považovány za podíly na zisku podle § 22 odst. 1 
písm. g) bodu 3, a dále na úroky z úv�r� a p�j�ek, pokud v��itel má právo 
1. podílet se na zisku dlužníka z titulu úv�rového vztahu, nebo 
2. zm�nit právo na úroky z úv�r� a p�j�ek na právo podílet se na zisku dlužníka, 
  
zm) p�íjmy Státního ústavu pro kontrolu lé�iv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparát� a 
lé�iv plynoucí z úkon� vykonávaných podle zvláštního právního p�edpisu. 112) 
  
 (2) Osvobození p�íjm� uvedených v odstavci 1 písm. d) se nepoužije, pokud se poplatník 
tohoto osvobození vzdá oznámením správci dan�, a to nejpozd�ji ve lh�t� pro podání da�ového 
p�iznání za zda�ovací období, v n�mž byly tyto zdroje a za�ízení uvedeny do provozu; osvobození se 
v uvedeném p�ípad� nepoužije ani p�i pronájmu t�chto za�ízení nebo p�i p�evedení vlastnických práv k 
t�mto zdroj�m a za�ízením na dalšího vlastníka. 
  



 (3) Pro ú�ely tohoto zákona se rozumí 
  
a) spole�ností, která je da�ovým rezidentem jiného �lenského státu Evropské unie, spole�nost, která 
není poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a1. má n�kterou z forem uvedených v p�edpisech 
Evropských spole�enství; 93) tyto formy uve�ejní Ministerstvo financí ve Finan�ním zpravodaji a v 
informa�ním systému s dálkovým p�ístupem a 
2. podle da�ových zákon� �lenských stát� Evropské unie je považována za da�ového rezidenta a 
není považována za da�ového rezidenta mimo Evropskou unii podle ustanovení smlouvy o zamezení 
dvojího zdan�ní s t�etím státem a 
3. podléhá n�které z daní uvedených v p�íslušném právním p�edpisu Evropských spole�enství, 93) 
které mají stejný nebo podobný charakter jako da� z p�íjm�. Seznam t�chto daní uve�ejní Ministerstvo 
financí ve Finan�ním zpravodaji a v informa�ním systému s dálkovým p�ístupem. Za spole�nost 
podléhající t�mto daním se nepovažuje spole�nost, která je od dan� osvobozena nebo si m�že zvolit 
osvobození od dan�, 
  
b) mate�skou spole�ností obchodní spole�nost nebo družstvo, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 
3 a má formu akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením omezeným, nebo družstva nebo 
spole�nost, která je da�ovým rezidentem jiného �lenského státu Evropské unie, a která má nejmén� 
po dobu 24 m�síc� nep�etržit� alespo� 10% podíl na základním kapitálu jiné spole�nosti, 
  
c) dce�inou spole�ností obchodní spole�nost nebo družstvo, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 
a má formu akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením omezeným, nebo družstva nebo 
spole�nost, která je da�ovým rezidentem jiného �lenského státu Evropské unie, na jejímž základním 
kapitálu má mate�ská spole�nost nejmén� po dobu 24 m�síc� nep�etržit� alespo� 10% podíl, 
  
d) t�etím státem stát, který není �lenským státem Evropské unie. 
  
 (4) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) až zi) lze uplatnit p�i spln�ní podmínky 10% podílu 
na základním kapitálu, i p�ed spln�ním podmínky 24 m�síc� nep�etržitého trvání podle odstavce 3, 
avšak následn� musí být tato podmínka spln�na. Nebude-li spln�na minimální výše podílu 10 % na 
základním kapitálu nep�etržit� po dobu nejmén� 24 m�síc�, posuzuje se osvobození od dan� podle 
  
a) odstavce 1 písm. zf) až zh) uplatn�né poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 jako nespln�ní jeho 
da�ové povinnosti ve zda�ovacím období nebo období, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání, za které 
bylo osvobození od dan� uplatn�no, 
  
b) odstavce 1 písm. ze) až zh) uplatn�né plátcem dan� jako nespln�ní povinnosti plátce dan� a 
postupuje se podle § 38s. 
  
 (5) Osvobození podle odstavce 1 písm. zj) a zk) lze uplatnit, pokud  
1. plátce úrok� z úv�r� a p�j�ek nebo licen�ních poplatk� a p�íjemce úrok� z úv�r� a p�j�ek nebo 
licen�ních poplatk� jsou osobami p�ímo kapitálov� spojenými po dobu alespo� 24 m�síc� nep�etržit� 
po sob� jdoucích a 
  
2. p�íjemce úrok� z úv�r� a p�j�ek nebo licen�ních poplatk� je jejich skute�ným vlastníkem a 
  
3. úroky z úv�r� a p�j�ek nebo licen�ní poplatky nejsou p�i�itatelné stálé provozovn� umíst�né na 
území �eské republiky nebo t�etího státu a 
  
4. p�íjemci úrok� z úv�r� a p�j�ek nebo licen�ních poplatk� bylo vydáno rozhodnutí podle § 38nb. 
 Osvobození lze uplatnit i p�ed spln�ním podmínky uvedené v bod� 1, avšak následn� musí být tato 
podmínka spln�na. P�i nedodržení této podmínky se postupuje p�im��en� podle odstavce 4. 
  
 (6) P�íjemce úrok� z úv�r� a p�j�ek a licen�ních poplatk� je jejich skute�ným vlastníkem, 
pokud tyto platby p�ijímá ve sv�j vlastní prosp�ch a nikoliv jako zprost�edkovatel, zástupce nebo 
zmocn�nec pro jinou osobu. 
  
 (7) Licen�ním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která p�edstavuje náhradu za 
užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, 
um�leckému nebo v�deckému, v�etn� filmu a filmových d�l, po�íta�ového programu (software), dále 



práva na patent, ochrannou známku, pr�myslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo 
výrobní postup, nebo za výrobn� technické a obchodní poznatky (know-how). Licen�ním poplatkem se 
rozumí také p�íjem za pronájem nebo za jakékoliv jiné využití pr�myslového, obchodního nebo 
v�deckého za�ízení. 

 
§ 20 

Základ dan� a položky snižující základ dan� 
 
 (1) Pro stanovení základu dan� platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavc� 2 až 6. 
  
 (2) U poplatníka, u n�hož dochází ke zrušení s likvidací, je základem dan� v pr�b�hu likvidace 
i po jejím ukon�ení výsledek hospoda�ení upravený podle § 23 až 33. 
  
 (3) U investi�ní spole�nosti vytvá�ející podílové fondy 16) se základ dan� stanoví samostatn� 
za investi�ní spole�nost a odd�len� za jednotlivé podílové fondy. Základ dan� stanovený odd�len� za 
jednotlivý podílový fond lze snížit o rozdíl, o který v p�edchozím zda�ovacím období výdaje (náklady) 
upravené podle § 23 p�evyšovaly jeho p�íjmy upravené podle § 23. O tento rozdíl lze u jednotlivého 
podílového fondu snížit základ dan� nejdéle v 5 zda�ovacích obdobích následujících bezprost�edn� 
po zda�ovacím období, ve kterém byl tento rozdíl vykázán, a to i v p�ípad�, kdy došlo k p�evodu 
obhospoda�ování podílového fondu na jinou investi�ní spole�nost nebo k p�em�n� investi�ní 
spole�nosti podle zvláštního právního p�edpisu 70) . U otev�eného podílového fondu vzniklého z 
investi�ního fondu zaniklého bez provedení likvidace lze o vym��enou da�ovou ztrátu nebo její �ást 
neuplatn�nou jako od�itatelnou položku od základu dan� tímto investi�ním fondem snížit základ dan�, 
a to ve zda�ovacích obdobích zbývajících do 5 zda�ovacích období bezprost�edn� následujících po 
zda�ovacím období, za které byla da�ová ztráta tomuto investi�nímu fondu vym��ena. 
  
 (4) U komanditní spole�nosti se základ dan� stanovený podle § 23 až 33 snižuje o �ástku 
p�ipadající komplementá��m. 19c) 
  
 (5) U poplatníka, který je spole�níkem ve�ejné obchodní spole�nosti, je sou�ástí základu dan� 
�ást základu dan� nebo �ást da�ové ztráty ve�ejné obchodní spole�nosti; p�itom tato �ást základu 
dan� nebo da�ové ztráty se stanoví ve stejném pom�ru, jako je rozd�lován zisk podle spole�enské 
smlouvy, jinak rovným dílem. 9b) 
  
 (6) U poplatníka, který je komplementá�em komanditní spole�nosti, je sou�ástí základu dan� 
�ást základu dan� nebo da�ové ztráty komanditní spole�nosti ur�ená ve stejném pom�ru, jakým je 
rozd�lován zisk nebo ztráta komanditní spole�nosti na tohoto komplementá�e podle zvláštního 
právního p�edpisu. 9c) 
  
 (7) Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kte�í nejsou založeni nebo z�ízeni za ú�elem 
podnikání, mohou základ dan� zjišt�ný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, 
maximáln� však o 1 000 000 K�, použijí-li prost�edky získané takto dosaženou úsporou da�ové 
povinnosti ke krytí náklad� (výdaj�) souvisejících s �innostmi, z nichž získané p�íjmy nejsou 
p�edm�tem dan�, a to nejpozd�ji ve 3 bezprost�edn� následujících zda�ovacích obdobích; p�itom u 
poplatník� z�ízených k poskytování ve�ejné služby v televizním nebo rozhlasovém vysílání pouze 
tehdy, použijí-li takto získané prost�edky v následujícím zda�ovacím období ke krytí náklad� (výdaj�) 
spojených s poskytováním ve�ejné služby a u spole�enství vlastník� jednotek pouze tehdy, použijí-li 
takto získané prost�edky v následujícím zda�ovacím období ke krytí náklad� (výdaj�) spojených se 
správou domu, u poplatník� provozujících zdravotnické za�ízení pouze tehdy, použijí-li takto získané 
prost�edky v následujícím zda�ovacím období ke krytí náklad� (výdaj�) spojených s poskytováním 
zdravotní pé�e. V p�ípad�, že 30% snížení �iní mén� než 300 000 K�, lze ode�íst �ástku ve výši 300 
000 K�, maximáln� však do výše základu dan�. Ve�ejné vysoké školy a ve�ejné výzkumné instituce 
mohou základ dan� zjišt�ný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximáln� 
však o 3 000 000 K�, použijí-li prost�edky získané takto dosaženou úsporou da�ové povinnosti v 
následujícím zda�ovacím období ke krytí náklad� (výdaj�) na vzd�lávání, v�decké, výzkumné, 
vývojové nebo um�lecké �innosti a v p�ípad�, že 30% snížení �iní mén� než 1 000 000 K�, mohou 
ode�íst �ástku ve výši 1 000 000 K�, maximáln� však do výše základu dan�. 
  
 (8) Od základu dan� sníženého podle § 34 lze ode�íst hodnotu dar� poskytnutých obcím, 
kraj�m, organiza�ním složkám státu, 30b) právnickým osobám se sídlem na území �eské republiky, 



jakož i právnickým osobám, které jsou po�adateli ve�ejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to 
na financování v�dy a vzd�lání, výzkumných a vývojových ú�el�, kultury, školství, na policii, 15a) na 
požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zví�at a jejich zdraví, na ú�ely sociální, 
zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské 
spole�nosti, t�lovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich �innost, dále 
fyzickým osobám s bydlišt�m na území �eské republiky provozujícím školská a zdravotnická za�ízení 
a za�ízení na ochranu opušt�ných zví�at nebo ohrožených druh� zví�at, na financování t�chto za�ízení 
dále fyzickým osobám s bydlišt�m na území �eské republiky, které jsou poživateli �áste�ného nebo 
plného invalidního d�chodu, na rehabilita�ní a protetické pom�cky, nehrazené zdravotními 
pojiš�ovnami, a na majetek usnad�ující t�mto osobám vzd�lání a za�azení do zam�stnání, pokud 
hodnota daru �iní alespo� 2000 K�. Obdobn� se postupuje u dar� na financování odstra�ování 
následk� živelní pohromy, ke které došlo na území �eské republiky. U darovaného majetku je 
hodnotou daru nejvýše z�statková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v 
ú�etnictví podle zvláštního právního p�edpisu 20) u ostatního majetku. V úhrnu lze ode�íst nejvýše 5 
% ze základu dan� sníženého podle § 34. Tento odpo�et nemohou uplatnit poplatníci, kte�í nejsou 
založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání. 
  
 (9) U poplatníka, který je spole�níkem ve�ejné obchodní spole�nosti, je sou�ástí hodnoty dar�, 
kterou lze ode�íst od základu dan� podle odstavce 8, i �ást hodnoty dar� poskytnutých ve�ejnou 
obchodní spole�ností na ú�ely vymezené v odstavci 8, stanovená ve stejném pom�ru, jako se 
rozd�luje základ dan� nebo ztráta podle odstavce 5. 
  
 (10) Hodnota dar� poskytnutých komanditní spole�ností na ú�ely vymezené v odstavci 8 se 
rozd�luje na komplementá�e a komanditní spole�nost ve stejném pom�ru, v jakém se snižuje základ 
dan� podle odstavce 4. U poplatníka, který je komplementá�em komanditní spole�nosti, je sou�ástí 
hodnoty dar�, kterou lze ode�íst podle odstavce 8, i �ást hodnoty dar� poskytnutých komanditní 
spole�ností na ú�ely vymezené v odstavci 8, p�ipadající komplementá��m v pom�ru, v jakém se 
rozd�luje na jednotlivé komplementá�e základ dan� nebo ztráta podle odstavce 6. 
  
 (11) Základ dan� snížený podle odstavc� 7 a 8 a § 34 se zaokrouhluje na celé tisíce K� dol�. 
  

§ 20a 
  
 Akciová spole�nost, která je jen �ást zda�ovacího období investi�ním fondem podle zvláštního 
p�edpisu, 16) rozd�lí základ dan� (§ 20 odst. 1) snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 s 
p�esností na dny, a to na �ást  
a) p�ipadající do dne p�edcházejícího dni ukon�ení �innosti investi�ního fondu podle zvláštního 
p�edpisu, 19d) která se zaokrouhluje na celé tisíce K� dol�, 
  
b) p�ipadající na zbývající �ást zda�ovacího období, která se zaokrouhluje na celé tisíce K� dol�. 
 Obdobn� se postupuje u akciové spole�nosti, ze které vznikl v pr�b�hu zda�ovacího období 
investi�ní fond. 
  

§ 20b 
Samostatný základ dan� 

 
 (1) Do samostatného základu dan� se zahrnují veškeré p�íjmy z dividend, podíl� na zisku, 
vypo�ádacích podíl�, podíl� na likvida�ním z�statku nebo jim obdobná pln�ní, a to ve výši v�etn� 
dan� sražené v zahrani�í, plynoucí poplatník�m uvedeným v § 17 odst. 3 ze zdroj� v zahrani�í v 
p�íslušném zda�ovacím období. Jednotlivý p�íjem z vypo�ádacího podílu nebo podílu na likvida�ním 
z�statku anebo z obdobného pln�ní zahrnovaného do samostatného základu dan� se snižuje o 
nabývací cenu podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu. Obdobn� se postupuje i u poplatníka 
uvedeného v § 17 odst. 4, pokud p�íjmy z dividend, podíl� na zisku, vypo�ádacích podíl�, podíl� na 
likvida�ním z�statku nebo jim obdobná pln�ní plynoucí ze zahrani�í se p�i�ítají jeho stálé provozovn� 
umíst�né na území �eské republiky. 
  
 (2) U poplatníka, který je spole�níkem ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá�em 
komanditní spole�nosti, je sou�ástí samostatného základu dan� i �ást p�íjm� ve�ejné obchodní 
spole�nosti nebo komanditní spole�nosti, podle odstavce 1; p�itom tato �ást samostatného základu se 
stanoví  



a) u spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti ve stejném pom�ru, v jakém je rozd�lován zisk podle 
spole�enské smlouvy, jinak rovným dílem, 9b) 
  
b) u komplementá�e komanditní spole�nosti ve stejném pom�ru, jakým je rozd�lován zisk nebo ztráta 
komanditní spole�nosti na tohoto komplementá�e podle zvláštního právního p�edpisu. 9c) 
  

§ 21 
Sazba dan� 

 
 (1) Sazba dan� �iní 24 %, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Tato sazba dan� se 
vztahuje na základ dan� snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8, který se zaokrouhluje na 
celé tisícikoruny dol�. 
  
 (2) Sazba dan� �iní 5 %  
a) u investi�ního fondu. Tato sazba dan� se vztahuje na základ dan� snížený o položky podle § 34, 
který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dol�, a 
  
b) u podílového fondu. 16) Tato sazba dan� se vztahuje na základ dan� snížený podle § 20 odst. 3, 
který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dol�. 
  
 (3) Sazba dan� �iní 5 % u penzijního fondu. 9a) Tato sazba dan� se vztahuje na základ dan� 
snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dol�. 
  
 (4) Sazba dan� 15 % se vztahuje na samostatný základ dan� podle § 20b zaokrouhlený na 
celé tisícikoruny dol�. 
  
 (5) U investi�ního fondu, který v pr�b�hu zda�ovacího období ukon�il �innost, 19d) se použije 
sazba dan� podle odstavce 2 jen na �ást základu dan� stanoveného podle § 20a. Obdobn� se 
postupuje u akciové spole�nosti, ze které v pr�b�hu zda�ovacího období vznikl investi�ní fond. 
  
 (6) Pro stanovení dan� se použije sazba dan� podle p�edchozích odstavc� ú�inná k 
poslednímu dni zda�ovacího období nebo období, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání. 
  

�ÁST T�ETÍ 
 

Spole�ná ustanovení 
 

§ 22 
Zdroj p�íjm� 

 
 (1) Za p�íjmy ze zdroj� na území �eské republiky se u poplatník� uvedených v § 2 odst. 3 a § 
17 odst. 4 považují 
  
a) p�íjmy z �inností vykonávaných prost�ednictvím stálé provozovny, 
  
b) p�íjmy ze závislé �innosti (zam�stnání) s výjimkou p�íjm� uvedených v písmenu f) bodu 2, která je 
vykonávána na území �eské republiky nebo na palubách lodí �i letadel, které jsou provozovány 
poplatníky uvedenými v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3, 
  
c) p�íjmy ze služeb s výjimkou provád�ní stavebn� montážních projekt�, p�íjmy z obchodního, 
technického nebo jiného poradenství, �ídicí a zprost�edkovatelské �innosti a obdobných �inností 
poskytovaných na území �eské republiky, 
  
d) p�íjmy z prodeje nemovitostí umíst�ných na území �eské republiky a z práv s nimi spojených, 
  
e) p�íjmy z užívání nemovitostí (jejich �ástí) v�etn� byt� (jejich �ástí) umíst�ných na území �eské 
republiky, 
  
f) p�íjmy1. z nezávislé �innosti, nap�. architekta, léka�e, inženýra, právníka, v�dce, u�itele, um�lce, 
da�ového �i ú�etního poradce a podobných profesí, vykonávané na území �eské republiky, 



2. z osobn� vykonávané �innosti na území �eské republiky nebo zde zhodnocované ve�ejn� 
vystupujícího um�lce, sportovce, artisty a spoluú�inkujících osob, bez ohledu na to, komu tyto p�íjmy 
plynou a z jakého právního vztahu, 
  
g) p�íjmy z úhrad od poplatník� uvedených v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a od stálých provozoven 
poplatník� uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kterými jsou 
1. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití p�edm�tu pr�myslového vlastnictví, po�íta�ových 
program� (software), výrobn� technických a jiných hospodá�sky využitelných poznatk� (know-how), 
2. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva p�íbuzného právu 
autorskému, 
3. podíly na zisku, vypo�ádací podíly, podíly na likvida�ním z�statku obchodních spole�ností a 
družstev a jiné p�íjmy z držby kapitálového majetku a �ást zisku po zdan�ní vyplácená tichému 
spole�níkovi. Za podíly na zisku se pro ú�ely zákona považuje i zjišt�ný rozdíl mezi sjednanou cenou 
a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 
25 odst. 1 písm. w), 
4. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úv�r� a p�j�ek a obdobné p�íjmy plynoucí z jiných obchodních 
vztah�, z vklad� a z investi�ních nástroj� podle zvláštního právního p�edpisu, upravujícího podnikání 
na kapitálovém trhu 71) 
5. p�íjmy z užívání movité v�ci nebo její �ásti umíst�né na území �eské republiky, 
6. odm�ny �len� statutárních orgán� a dalších orgán� právnických osob, 
7. p�íjmy z prodeje movitých v�cí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, investi�ních 
nástroj� podle zvláštního právního p�edpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 71) 
majetkových práv registrovaných na území �eské republiky a z prodeje podílu na obchodní 
spole�nosti nebo družstvu se sídlem na území �eské republiky, 
8. výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhry z reklamních sout�ží a slosování, ceny z 
ve�ejných sout�ží a ze sportovních sout�ží, 
9. výživné a d�chody, 11) 
10. p�íjmy plynoucí spole�níkovi obchodní spole�nosti v souvislosti se snížením základního kapitálu, 
11. p�íjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením. 
  
 (2) Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu �inností poplatník� uvedených v § 2 odst. 3 
a § 17 odst. 4 na území �eské republiky, nap�. dílna, kancelá�, místo k t�žb� p�írodních zdroj�, místo 
prodeje (odbytišt�), staveništ�. Staveništ�, místo provád�ní stavebn� montážních projekt� a dále 
poskytování �inností a služeb uvedených v odstavci 1 písm. c) a f) bod 1 poplatníkem nebo 
zam�stnanci �i osobami pro n�ho pracujícími se považují za stálou provozovnu, p�esáhne-li jejich 
doba trvání šest m�síc� v jakémkoliv období 12 kalendá�ních m�síc� po sob� jdoucích. 
  
 (3) P�íjem spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá�e komanditní 
spole�nosti anebo ú�astníka ve sdružení bez právní subjektivity, 19g) který je poplatníkem podle § 2 
odst. 3 a § 17 odst. 4, plynoucí z ú�asti na této spole�nosti nebo na tomto sdružení a z úv�r� a p�j�ek 
poskytnutých této spole�nosti se považuje za p�íjem dosahovaný prost�ednictvím stálé provozovny. 
Pro zajišt�ní dan� z p�íjm� spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá�e komanditní 
spole�nosti platí ustanovení § 38e odst. 3. 
  
 (4) P�íjmem podle odstavce 1 se rozumí i nepen�žní pln�ní p�ijaté poplatníkem. 
  

§ 23 
Základ dan� 

 
 (1) Základem dan� je rozdíl, o který p�íjmy, s výjimkou p�íjm�, které nejsou p�edm�tem dan�, 
a p�íjm� osvobozených od dan�, p�evyšují výdaje (náklady), a to p�i respektování jejich v�cné a 
�asové souvislosti v daném zda�ovacím období, upravený podle následujících odstavc�. 
  
 (2) Pro zjišt�ní základu dan� se vychází  
a) z výsledku hospoda�ení (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních ú�etních standard�, u 
poplatník�, kte�í vedou ú�etnictví. 20) Poplatník, který sestavuje ú�etní záv�rku podle Mezinárodních 
ú�etních standard�, pro ú�ely tohoto zákona použije k zjišt�ní výsledku hospoda�ení zvláštní právní 
p�edpis. 20i) P�i stanovení základu dan� se nep�ihlíží k zápis�m v knihách podrozvahových ú�t�, není-
li v tomto zákon� stanoveno jinak. Pro zjišt�ní základu dan� ve�ejné obchodní spole�nosti a 
komanditní spole�nosti se vychází z výsledku hospoda�ení upraveného o p�evod podíl� na výsledku 



hospoda�ení spole�ník�m ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá��m komanditní 
spole�nosti, 
  
b) z rozdílu mezi p�íjmy a výdaji u poplatník�, kte�í nevedou ú�etnictví. 
  
 (3) Výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji podle odstavce 2 
  
a) se zvyšuje o 
1. �ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy, 
2. �ástky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdaj� (náklad�), 
3. výdaje (náklady) uplatn�né podle § 24 odst. 2 písm. za) p�i porušení podmínek stanovených tímto 
zákonem, 
4. �ástky, o které byl snížen výsledek hospoda�ení podle písmene c) bod� 1 a 2 za p�edchozí 
zda�ovací období, a to ve zda�ovacím období, kdy je oprava nesprávností v ú�etnictví provedena a 
ovlivnila výsledek hospoda�ení. Výsledek hospoda�ení se zvyšuje dále o �ástku, o kterou byl snížen 
výsledek hospoda�ení podle písmene c) bodu 1 za p�edchozí zda�ovací období, a to v tom 
zda�ovacím období, kdy je oprava nesprávností zaú�tována rozvahov�, 
5. �ástky pojistného na sociální zabezpe�ení, p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a pojistného 
na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, které je podle zvláštních právních p�edpis� 21) povinen platit 
zam�stnanec a byly zam�stnavatelem, který vede ú�etnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce 
m�síce následujícího po uplynutí zda�ovacího období nebo jeho �ásti. Pokud je da�ový subjekt 
povinen podat podle tohoto zákona nebo zvláštního zákona 28b) da�ové p�iznání v pr�b�hu 
zda�ovacího období, jsou �ástky pojistného na sociální zabezpe�ení, p�ísp�vku na státní politiku 
zam�stnanosti a pojistného na ve�ejné zdravotní pojišt�ní �ástkami, o které se zvýší hospodá�ský 
výsledek, nebudou-li odvedeny do termínu pro podání da�ového p�iznání, 
6. p�ijaté úhrady smluvních pokut, úrok� z prodlení, poplatk� z prodlení, penále a jiných sankcí ze 
závazkových vztah� u v��itele, který vede ú�etnictví, pokud byly podle písmene b) bodu 1 položkou 
snižující výsledek hospoda�ení v p�edchozích zda�ovacích obdobích; p�itom za p�ijetí úhrady se 
považuje i vzájemné zapo�tení pohledávky a závazku podle zvláštního právního p�edpisu. V��itel, 
který vede ú�etnictví a postoupí pohledávku z t�chto smluvních sankcí nebo u kterého pohledávka z 
t�chto sankcí zanikne jiným zp�sobem než jejím uhrazením a její výše byla podle písmene b) bodu 1 
položkou snižující výsledek hospoda�ení v p�edchozích zda�ovacích obdobích, je povinen o �ástku 
této pohledávky zvýšit výsledek hospoda�ení, pokud již nebyl zvýšen podle bodu 2. Obdobn� to platí 
pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, 
7. �ástku zrušené rezervy, jejíž zp�sob tvorby a výši pro da�ové ú�ely stanoví zvláštní právní p�edpis, 
22a) u poplatníka, který nevede ú�etnictví, 
8. rozdíl mezi ocen�ním nepen�žitého vkladu a výší vkladu vyplácený obchodní spole�ností 
spole�níkovi nebo družstvem �lenovi družstva 94) nebo �ást tohoto rozdílu, o který nebyla snížena 
nabývací cena podílu (§ 24 odst. 7), a to ke dni vzniku obchodní spole�nosti nebo družstva p�i 
založení nové obchodní spole�nosti nebo družstva, v ostatních p�ípadech ke dni splacení vkladu. 70) 
Toto se nevztahuje na poplatníky uvedené v § 2, 
9. prost�edky nebo jejich �ást, o které byl snížen základ dan� podle § 20 odst. 7, a to v takové výši, v 
jaké takto získané prost�edky nebyly použity v souladu s podmínkou pro snížení základu dan�, a to v 
tom zda�ovacím období, kdy poplatník kon�í �innost nebo kon�í stanovená lh�ta pro použití 
prost�edk�, 
10. kladný rozdíl mezi vzájemnými závazky a pohledávkami zú�astn�ných a nástupnických 
obchodních spole�ností nebo družstev, u nichž dochází k zániku v d�sledku p�em�ny splynutím osoby 
dlužníka a v��itele, vylou�ený v zahajovací rozvaze ve prosp�ch vlastního kapitálu, a to u nástupnické 
spole�nosti nebo družstva v prvním zda�ovacím období nebo období, za n�ž je nástupnická 
spole�nost povinna podat da�ové p�iznání, p�i�emž tento rozdíl se stanoví bez vlivu ocen�ní reálnou 
hodnotou pro ú�ely p�em�ny. Tento rozdíl se snižuje o tu �ást pohledávky zanikající v d�sledku 
splynutí osoby dlužníka a v��itele, která byla u v��itele odepsána do náklad�, které nebyly 
považovány za da�ov� uznatelné podle § 24. Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávky a 
závazky z titulu závazkových pokut, úrok� z prodlení, poplatk� prodlení, penále a jiných sankcí ze 
smluvních vztah�, 
11. kladný rozdíl mezi ocen�ním majetku podle zvláštního právního p�edpisu 1a) a výší jeho hodnoty 
zachycené v ú�etnictví obchodní spole�nosti nebo družstva v souladu se zvláštním právním 
p�edpisem 20) u spole�níka nebo �lena družstva p�i zániku jeho ú�asti v obchodní spole�nosti nebo 
�lenství v družstvu, pokud je podíl na likvida�ním z�statku nebo vypo�ádací podíl vypo�ádáván v 
nepen�žní form�. Pokud spole�níkovi nebo �lenovi družstva p�i zániku jeho ú�asti v obchodní 



spole�nosti nebo družstvu vznikne vedle práva na vypo�ádací podíl v nepen�žní form� sou�asn� i 
závazek v��i obchodní spole�nosti nebo družstvu, sníží se tento kladný rozdíl o �ástku závazku, 
12. �ástku závazku zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než jeho spln�ním, zapo�tením, 
dohodou mezi v��itelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a 
narovnáním podle zvláštního právního p�edpisu, 88) pokud nebyla podle zvláštního právního p�edpisu 
20) zaú�tována ve prosp�ch výnos�. Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úrok� z 
prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztah� a dále na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), 
ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných p�íjm�, jen pokud byl 
zaplacen. 
  
b) se snižuje o 
1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze 
závazkových vztah� zú�tované ve prosp�ch výnos� podle zvláštního právního p�edpisu 20) u 
poplatníka, který vede ú�etnictví, p�evyšují p�ijaté �ástky v tomto zda�ovacím období. Do tohoto 
rozdílu nelze zahrnout �ástky pohledávek z t�chto sankcí, které zanikly v pr�b�hu nebo k poslednímu 
dni zda�ovacího období. 
2. �ástky pojistného na sociální zabezpe�ení, p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a pojistného 
na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, o které byl zvýšen výsledek hospoda�ení u poplatníka, který vede 
ú�etnictví, podle písmene a) bodu 5, dojde-li k jejich odvedení. Obdobn� to platí pro právního 
nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud tyto �ástky pojistného a p�ísp�vku 
odvede za poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, 
3. �ástky dalších výdaj� (náklad�), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, zajišt�ní a 
udržení zdanitelných p�íjm�, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich zaplacení v jiném zda�ovacím 
období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospoda�ení. Obdobn� to platí pro právního 
nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace. Základ dan� nelze snížit o zaplacené úroky, 
které nebyly výdajem (nákladem) na dosažení, udržení a zajišt�ní p�íjm� z d�vod� uvedených v § 25 
odst. 1 písm. w), 
  
c) lze snížit o1. �ástky, o které byly nesprávn� zvýšeny p�íjmy, 
2. �ástky nezahrnuté do výdaj� (náklad�), které lze podle tohoto zákona do výdaj� (náklad�) zahrnout, 
3. �ástky související s rozpoušt�ním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro da�ové 
ú�ely výdajem (nákladem) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, pokud jsou podle zvláštního 
právního p�edpisu 20) zaú�továny ve prosp�ch náklad� nebo výnos�, 
4. oce�ovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku, není-li v tomto zákon� dále stanoveno jinak, 
5. �ástky ve výši záporného rozdílu mezi ocen�ním podniku nebo �ásti podniku tvo�ící samostatnou 
organiza�ní složku p�i nabytí vkladem nebo p�em�nou 70) a souhrnem jeho individuáln� p�ecen�ných 
složek majetku sníženým o p�evzaté závazky (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního 
p�edpisu 20) zaú�továny ve prosp�ch výnos�. 
 Obdobn� se postupuje, je-li da�ové p�iznání podáváno za jiné období, než je zda�ovací 
období. 
  
 (4) Do základu dan� podle odstavce 1 se nezahrnují  
a) u poplatník� uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny (§ 22 odst. 2) p�íjmy, z 
nichž je da� vybírána zvláštní sazbou podle § 36. U penzijních fond� se do základu dan� nezahrnují 
také úrokové p�íjmy z dluhopisu, 35a) ze sm�nky vystavené bankou k zajišt�ní pohledávky vzniklé z 
vkladu v��itele, z vkladního listu a vkladu mu na rove� postavenému, 35b) úroky, výhry a jiné výnosy z 
vkladu na vkladní knížce a vkladovém ú�tu, 35d) 
  
b) p�íjmy, které jsou zda�ovány sazbou dan� podle § 16 odst. 2 a § 21 odst. 4, 
  
c) p�íjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu p�i následném snížení základního kapitálu, 
  
d) �ástky, které již byly zdan�ny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka zaniklého 
bez provedení likvidace v p�ípad�, kdy jsou p�íjmem u jeho právního nástupce, 
  
e) �ástky zaú�tované do p�íjm� (výnos�), pokud souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v 
p�edchozích zda�ovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, a to 
maximáln� do výše t�chto neuznaných výdaj� (náklad�) v p�edchozích zda�ovacích obdobích. 
Obdobn� postupují poplatníci uvedení v § 2, kte�í nevedou ú�etnictví, 
  



f) podíl na likvida�ním z�statku nebo vypo�ádací podíl spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti a 
komplementá�e komanditní spole�nosti, 
  
g) �ástka zaú�tovaná do p�íjm� (výnos�) podle zvláštního právního p�edpisu, 20) pokud souvisí s 
výdajem (nákladem) vynaloženým na p�íjem, který nebyl v p�edchozích zda�ovacích obdobích 
p�edm�tem dan� nebo byl od dan� osvobozen, a to maximáln� do výše tohoto souvisejícího výdaje 
(nákladu), 
  
h) �ástka vyplacená spole�níkovi obchodní spole�nosti nebo �lenovi družstva z titulu ú�asti v 
obchodní spole�nosti nebo družstvu p�i snížení základního kapitálu, která snižuje nabývací cenu 
podílu (§ 24 odst. 7), 
  
i) zm�na ocen�ní podílu v obchodní spole�nosti nebo v družstvu ekvivalencí (protihodnotou), pokud je 
zaú�tována podle zvláštního právního p�edpisu 20) jako náklad nebo výnos. Ocen�ní ekvivalencí 
(protihodnotou) se pro ú�ely tohoto zákona nepovažuje za ocen�ní reálnou hodnotou, 20) 
  
j) u poplatníka uvedeného v § 17 �ástka zaú�tovaná ve prosp�ch výnos� ve výši rozdílu mezi 
ocen�ním nepen�žitého vkladu a výší vkladu vyplácená obchodní spole�ností spole�níkovi nebo 
družstvem �lenovi družstva, 94) pokud se o ni snižuje nabývací cena podílu, 
  
k) zm�na reálné hodnoty (oce�ovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a ur�il k obchodování, 
o kterých je ú�továno jako o nákladu nebo výnosu podle zvláštního právního p�edpisu, 20) 
  
l) �ástka p�íjmu z prodeje osobního automobilu, jehož vstupní cena je podle tohoto zákona limitována 
(§ 29 odst. 10), do výše sou�tu jeho z�statkové ceny (§ 29 odst. 2) a rozdílu, o který po�izovací cena 
v�etn� technického zhodnocení p�evyšuje vstupní cenu tohoto automobilu. P�i prodeji osobního 
automobilu koupeného bezprost�edn� po ukon�ení smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí, 
pokud hrazené nájemné bylo vyšší než limit stanovený v § 24 odst. 4, se do základu dan� nezahrnuje 
�ástka p�íjmu z prodeje tohoto osobního automobilu do výše sou�tu jeho po�izovací ceny v�etn� 
technického zhodnocení nebo z�statkové ceny a zaplacené �ástky nájemného nad stanovený limit (§ 
24 odst. 4). 
  
 (5) Náklady (výdaje) související s druhem �innosti nebo jednotlivou �inností v rámci téhož 
druhu �innosti, z níž dosažené p�íjmy nejsou p�edm�tem dan� nebo jsou p�edm�tem dan�, ale jsou 
od dan� osvobozeny, nelze p�i�ítat k náklad�m (výdaj�m) souvisejícím s druhem �innosti nebo 
jednotlivou �inností v rámci téhož druhu �innosti, z níž dosažené p�íjmy jsou p�edm�tem dan� a 
nejsou od dan� osvobozeny. 
  
 (6) Za p�íjmy se považuje jak pen�žní pln�ní, tak i nepen�žní pln�ní, ocen�né podle 
zvláštního p�edpisu, 1a) pokud tento zákon nestanoví jinak; p�itom se p�íjmy získané sm�nou posuzují 
pro ú�ely zákona obdobn� jako p�íjmy získané prodejem. Nepen�žním p�íjmem vlastníka 
(pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem 
pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem), a to:  
a) ve zda�ovacím období, kdy došlo k ukon�ení nájmu, pokud nepen�žním pln�ním jsou výdaje 
(náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokon�ené technické zhodnocení (§ 33), za 
podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil vlastník (pronajímatel) vstupní cenu, ani 
nebylo v pr�b�hu nájmu odpisováno nájemcem. Toto nepen�žní pln�ní se ocení z�statkovou cenou, 
kterou by m�l majetek p�i rovnom�rném odpisování (§ 31), nebo znaleckým posudkem, 
  
b) ve zda�ovacím období, kdy došlo k ukon�ení nájmu nebo k písemnému zrušení souhlasu vlastníka 
s odpisováním doru�enému nájemci, pokud nepen�žním pln�ním jsou výdaje na dokon�ené technické 
zhodnocení (§ 33), které odpisoval nájemce se souhlasem vlastníka (pronajímatele). Toto nepen�žní 
pln�ní se ocení z�statkovou cenou, kterou by m�l majetek p�i rovnom�rném odpisování (§ 31), nebo 
znaleckým posudkem, 
  
c) ve zda�ovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení (§ 33) uvedeno do užívání, pokud o 
hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní (z�statkovou) cenu. Toto 
nepen�žní pln�ní se ocení ve výši výdaj� (náklad�) vynaložených nájemcem. 
  



 (7) Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi 
nezávislými osobami v b�žných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li 
tento rozdíl uspokojiv� doložen, upraví správce dan� základ dan� poplatníka o zjišt�ný rozdíl; nelze-li 
ur�it cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v b�žných obchodních vztazích za 
stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu. 1a) 
Za cenu, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v b�žných obchodních vztazích p�i 
stanovení výše úrok� u p�j�ek, 20d) se pro ú�ely tohoto ustanovení považuje úrok ve výši 140 % 
diskontní úrokové sazby �eské národní banky platné v dob� uzav�ení smlouvy; toto se nepoužije v 
p�ípad�, kdy sjednaná výše úrok� u p�j�ky je nižší než úrok ve výši 140 % diskontní úrokové sazby 
�eské národní banky platné v dob� uzav�ení smlouvy, a v��itelem je osoba s bydlišt�m nebo se 
sídlem v zahrani�í nebo je v��itelem spole�ník nebo �len družstva uvedený v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 
3. Toto ustanovení se nepoužije p�i úplatném poskytnutí místnosti s nezbytným vybavením 
zam�stnavatelem odborové organizaci pro nezbytnou provozní �innost. Spojenými osobami se pro 
ú�ely tohoto zákona rozumí 
  
a) kapitálov� spojené osoby, p�itom1. jestliže se jedna osoba p�ímo podílí na kapitálu nebo 
hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba p�ímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 
právech více osob; a p�itom tento podíl p�edstavuje alespo� 25 % základního kapitálu nebo 25 % 
hlasovacích práv t�chto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemn� osobami p�ímo kapitálov� 
spojenými, 
2. jestliže se jedna osoba nep�ímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo 
se jedna osoba p�ímo nebo nep�ímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a p�itom 
tento podíl p�edstavuje alespo� 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv t�chto osob, 
jsou všechny tyto osoby vzájemn� osobami kapitálov� spojenými, 
  
b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby 
1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, 
2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké 20c) podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné 
osoby jsou vzájemn� osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je 
jedna osoba �lenem dozor�ích rad obou osob, 
3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou, 
4. blízké, 20c) 
5. které vytvo�ily právní vztah p�evážn� za ú�elem snížení základu dan� nebo zvýšení da�ové ztráty. 
 Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zda�ovacím období nebo 
období, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání, se stanoví jako aritmetický pr�m�r m�sí�ních stav�. 
Ú�ast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provád�ní kontroly za úplatu se 
nepovažuje za podílení se na kontrole. 
  
 (8) Výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji, z n�hož se vychází pro zjišt�ní 
základu dan� za zda�ovací období (�ást zda�ovacího období) p�edcházející dni ukon�ení 
podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti, pronájmu nebo zahájení likvidace, se upraví  
a) u poplatník� uvedených v § 17, kte�í vedou ú�etnictví, o z�statky vytvo�ených rezerv 22a) a 
opravných položek, výnos� p�íštích období, výdaj� p�íštích období, p�íjm� p�íštích období a náklad� 
p�íštích období, které nebudou prokazateln� zú�továny v období likvidace, 20) 
  
b) u poplatník� uvedených v § 21. pokud vedou ú�etnictví, o z�statky vytvo�ených rezerv 22a) a 
opravných položek, výnos� p�íštích období, výdaj� p�íštích období, p�íjm� p�íštích období a náklad� 
p�íštích období; avšak nájemné v�etn� nájemného u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého 
hmotného majetku se do základu dan� zahrne pouze v pom�rné výši p�ipadající ze sjednané doby na 
p�íslušné zda�ovací období do ukon�ení podnikatelské �innosti a do ukon�ení pronájmu, 
2. pokud vedou da�ovou evidenci, o výši pohledávek [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 
2 písm. y)] a závazk�, s výjimkou p�ijatých a zaplacených záloh, o cenu nespot�ebovaných zásob a o 
z�statky vytvo�ených rezerv; 22a) p�itom nájemné u finan�ního pronájmu s následnou koupí najaté 
v�ci se do základu dan� zahrne pouze v pom�rné výši p�ipadající ze sjednané doby na p�íslušné 
zda�ovací období do ukon�ení podnikatelské �innosti nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti nebo 
do ukon�ení pronájmu. Do základu dan� se zahrne p�i dalším prodeji nespot�ebovaných zásob již 
zahrnutých do základu dan� pouze rozdíl, o který p�evyšuje cena, za kterou byly nespot�ebované 
zásoby prodány, cenu nespot�ebovaných zásob zahrnutých do základu dan�. Obdobn� se postupuje 
u poplatník�, kte�í m�li p�íjmy z pronájmu (§ 9) a kte�í nevedou ú�etnictví, ale výdaje na dosažení, 
zajišt�ní a udržení p�íjm� uplat�ují nebo uplat�ovali v prokázané výši, 



3. v p�ípadech, kdy poplatník nevede ú�etnictví s výjimkou uvedenou v bod� 2, ani nevede da�ovou 
evidenci, o cenu nespot�ebovaných zásob, o výši pohledávek [s výjimkou pohledávek uvedených v § 
24 odst. 2 písm. y)] a zaplacených záloh. 
 Stejným zp�sobem postupují poplatníci uvedení v § 2, pokud v pr�b�hu zda�ovacího období p�eruší 
podnikatelskou nebo jinou samostatnou výd�le�nou �innost (§ 7) nebo pronájem (§ 9), a 
podnikatelskou nebo jinou samostatnou výd�le�nou �innost (§ 7) nebo pronájem (§ 9) nezahájí do 
termínu pro podání da�ového p�iznání za p�íslušné zda�ovací období, ve kterém byly podnikatelská 
nebo jiná samostatná výd�le�ná �innost (§ 7) nebo pronájem (§ 9) p�erušeny. Stejným zp�sobem dále 
postupují poplatníci uvedení v § 2 p�i zm�n� zp�sobu uplat�ování výdaj� podle § 24 na zp�sob podle 
§ 7 odst. 9 nebo § 9 odst. 4 anebo p�i zahájení ú�tování, nebo p�i zahájení vedení da�ové evidence. 
Základ dan� (díl�í základ dan�) se upraví za zda�ovací období p�edcházející zda�ovacímu období, ve 
kterém ke zm�n� zp�sobu uplat�ování výdaj� došlo. 
  
 (9) Ve zda�ovacím období, v n�mž dojde ke zrušení smlouvy o finan�ním pronájmu s 
následnou koupí hmotného movitého majetku a p�edm�t pronájmu byl odpisován podle § 30 odst. 4, 
upraví pronajímatel nebo jeho postupník [§ 30 odst. 12 písm. g)] základ dan� o rozdíl mezi 
uplatn�nými odpisy a odpisy vypo�tenými podle § 31 nebo § 32. Toto ustanovení se nepoužije v 
p�ípad�, kdy bude pronajímatelem bezprost�edn� uzav�ena nová smlouva o finan�ním pronájmu 
tohoto majetku, a v p�ípadech, kdy byl p�edm�t finan�ního pronájmu prokazateln� zni�en nebo 
odcizen. 
  
 (10) Pro zjišt�ní základu dan� se vychází z ú�etnictví vedeného podle zvláštního p�edpisu, 20) 
pokud zvláštní p�edpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke krácení da�ové 
povinnosti jiným zp�sobem. 
  
 (11) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nem�že být základ dan� nižší nebo da�ová ztráta 
vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné �innosti vykonávané za obdobných podmínek 
poplatník se sídlem �i bydlišt�m na území �eské republiky. Ke stanovení m�že být použito pom�ru 
zisku nebo ztráty k náklad�m nebo hrubým p�íjm�m u srovnatelných poplatník� nebo �inností, 
srovnatelné výše obchodního rozp�tí (provize) a jiných srovnatelných údaj�. Rovn�ž lze použít 
metody rozd�lení celkových zisk� nebo ztrát z�izovatele stálé provozovny jeho r�zným �ástem. 
  
 (12) Ustanovení p�edchozích odstavc� platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není v § 5 
stanoveno jinak. 
  
 (13) U poplatník�, kte�í nevedou ú�etnictví p�i vložení pohledávky do obchodní spole�nosti 
nebo družstva a p�i postoupení pohledávky, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úprav� 
vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, je p�íjmem hodnota této pohledávky, a to 
i v p�ípad�, že se jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, než je 
její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je p�íjmem tato 
vyšší cena. P�i postoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) je p�íjmem �ástka, za kterou 
byly pohledávky postoupeny. 
  
 (14) P�i p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví u poplatníka s p�íjmy podle § 7 lze 
hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v dob� zahájení vedení ú�etnictví, zahrnout do 
základu dan� bu� jednorázov� v dob� zahájení vedení ú�etnictví nebo postupn� po 9 následujících 
zda�ovacích období, po�ínaje zda�ovacím obdobím zahájení vedení ú�etnictví. Ukon�í-li nebo 
p�eruší-li poplatník �innost nebo ukon�í-li vedení ú�etnictví p�ed uplynutím doby zahrnování zásob a 
pohledávek do základu dan�, zvýší ve zda�ovacím období, ve kterém byla �innost p�erušena nebo 
ukon�ena nebo ve kterém bylo ukon�eno vedení ú�etnictví, základ dan� o hodnotu zásob a 
pohledávek, které nezahrnul do základu dan�. 
  
 (15) Do základu dan� se zahrnuje i rozdíl mezi ocen�ním podniku nebo �ásti podniku, tvo�ící 
samostatnou organiza�ní složku, 70) nabytého koupí a souhrnem ocen�ní jeho jednotlivých složek 
majetku v ú�etnictví prodávajícího sníženým o p�evzaté závazky (dále jen "oce�ovací rozdíl p�i koupi 
podniku nebo �ásti podniku"). Kladný oce�ovací rozdíl p�i koupi podniku nebo �ásti podniku se 
zahrnuje do výdaj� (náklad�) rovnom�rn� b�hem 180 m�síc�, a to v pom�rné výši p�ipadající na 
po�et m�síc� v p�íslušném zda�ovacím období nebo období, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání. 
Záporný oce�ovací rozdíl p�i koupi podniku nebo �ásti podniku je �ástkou zvyšující výsledek 
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji rovnom�rn� b�hem 180 m�síc�, a to v pom�rné výši 



p�ipadající na po�et m�síc� v p�íslušném zda�ovacím období nebo období, za n�ž je podáváno 
da�ové p�iznání, pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního právního p�edpisu 20) sou�ástí p�íjm� 
(výnos�). Neodepsanou �ást záporného oce�ovacího rozdílu p�i koupi podniku nebo �ásti podniku je 
poplatník povinen zahrnout do základu dan� p�i vy�azení poslední složky dlouhodobého nehmotného 
majetku nebo hmotného majetku; obdobn� lze postupovat i u neodepsané �ásti kladného 
oce�ovacího rozdílu p�i koupi podniku nebo �ásti podniku. P�i postupném vy�azování majetku 
tvo�ícího koupený podnik nebo �ást podniku se oce�ovací rozdíl nem�ní. P�i nájmu podniku, 70) jehož 
pronajímatel odpisoval oce�ovací rozdíl p�i koupi podniku nebo �ásti podniku, m�že nájemce na 
základ� písemné smlouvy s pronajímatelem pokra�ovat v zahrnování tohoto oce�ovacího rozdílu do 
základu dan� obdobn� po dobu trvání nájmu. P�i fúzi nebo p�i p�evodu jm�ní na spole�níka nebo p�i 
rozd�lení obchodní spole�nosti nebo družstva 70) se neodepsaná �ást kladného nebo záporného 
oce�ovacího rozdílu p�i koupi podniku nebo �ásti podniku zahrne do základu dan� zanikající obchodní 
spole�nosti nebo družstva, pokud nebylo dohodnuto, že nástupnická obchodní spole�nost nebo 
družstvo pokra�uje v zahrnování do základu dan� obdobn�, jako by k p�em�n� nedošlo. Kladný nebo 
záporný rozdíl mezi ocen�ním podniku nebo �ásti podniku, tvo�ící samostatnou organiza�ní složku, 
70) nabytého koupí a souhrnem jeho individuáln� p�ecen�ných složek majetku sníženým o p�evzaté 
závazky (goodwill) se zahrnuje do základu dan� obdobn� jako oce�ovací rozdíl p�i koupi podniku 
nebo �ásti podniku. 
  
 (16) P�i prodeji podniku nebo jeho �ásti poplatníkem, který nevede ú�etnictví, vstupuje do 
základu dan� p�íjem z prodeje a hodnota všech postupovaných závazk�. Jsou-li sou�ástí prodeje 
podniku nebo jeho �ásti i zásoby uplatn�né jako výdaj, zvýší se základ dan� o rozdíl mezi hodnotou 
zásob a jejich cenou stanovenou p�i prodeji. Jedná-li se o plátce dan� z p�idané hodnoty, rozumí se 
pro ú�ely tohoto ustanovení hodnotou závazk�, jedná-li se o zdanitelné pln�ní podléhající dani z 
p�idané hodnoty se sníženou nebo základní sazbou, hodnota v�etn� dan� z p�idané hodnoty. Pro 
ú�ely tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení odstavce 13. 
  
Spole�ný systém zdan�ní p�i p�evodu podniku, vým�n� podíl�, fúzi a rozd�lení 
 

§ 23a 
P�evod podniku nebo jeho samostatné �ásti na spole�nost 

 
 (1) P�evodem podniku nebo jeho samostatné �ásti na spole�nost (dále jen "p�evod podniku 
nebo jeho samostatné �ásti") se pro ú�ely tohoto zákona rozumí postup, p�i kterém spole�nost 
p�evádí, bez toho, aby zanikla (dále jen "p�evád�jící spole�nost"), podnik nebo jeho �ást, která 
p�edstavuje samostatný organiza�ní a funk�ní celek sloužící k provozování jednoho nebo více 
p�edm�t� podnikání (dále jen "podnik nebo jeho samostatná �ást"), na jinou spole�nost (dále jen 
"p�ijímající spole�nost") tak, že za p�evedený podnik nebo jeho samostatnou �ást získá p�evád�jící 
spole�nost podíl v p�ijímající spole�nosti nebo se zvýší její vklad do základního kapitálu p�ijímající 
spole�nosti. 
  
 (2) Nabývací cenou podílu v p�ijímající spole�nosti je cena p�evedeného podniku nebo jeho 
samostatné �ásti, jak byl ocen�n pro nepen�žitý vklad podle zvláštního právního p�edpisu, 70) v 
ostatních p�ípadech cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu. 1a) 
  
 (3) P�íjmy (výnosy) vzniklé u p�evád�jící spole�nosti p�i p�evodu podniku nebo jeho 
samostatné �ásti v souvislosti s ocen�ním p�evedeného majetku a závazk� pro ú�ely p�evodu podniku 
nebo jeho samostatné �ásti se nezahrnují do základu dan�. 
  
 (4) P�ijímající spole�nost nebo p�ijímající spole�nost prost�ednictvím své stálé provozovny 
umíst�né na území �eské republiky pokra�uje v odpisování zapo�atém p�evád�jící spole�ností u 
p�evedeného hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona [§ 30 odst. 
12 písm. m)]. 
  
 (5) P�ijímající spole�nost nebo p�ijímající spole�nost prost�ednictvím své stálé provozovny 
umíst�né na území �eské republiky je oprávn�na  
a) p�evzít rezervy a opravné položky související s p�evedeným podnikem nebo s jeho samostatnou 
�ástí, vytvo�ené p�evád�jící spole�ností podle zvláštního právního p�edpisu 22a) za podmínek, které 
by platily pro p�evád�jící spole�nost, pokud by se p�evod podniku nebo jeho samostatné �ásti 
neuskute�nil, 



  
b) p�evzít da�ovou ztrátu nebo �ást da�ové ztráty vym��ené p�evád�jící spole�nosti, která souvisí s 
p�evedeným podnikem nebo jeho samostatnou �ástí a dosud nebyla uplatn�na jako položka 
od�itatelná od základu dan� p�evád�jící spole�ností. Tuto da�ovou ztrátu lze uplatnit jako položku 
od�itatelnou od základu dan� ve zda�ovacích obdobích zbývajících do p�ti zda�ovacích období 
bezprost�edn� následujících po zda�ovacím období, za které byla da�ová ztráta p�evád�jící 
spole�nosti vym��ena za podmínek stanovených tímto zákonem. Neprokáže-li poplatník, jaká �ást 
da�ové ztráty se vztahuje k p�evedenému podniku nebo k jeho samostatné �ásti, stanoví se tato �ást 
da�ové ztráty podle pom�ru hodnoty p�evedeného majetku zachycené v ú�etnictví p�evád�jící 
spole�nosti podle zvláštního právního p�edpisu 20) bezprost�edn� p�ed p�evodem snížené o 
p�evedené závazky p�i p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti a hodnoty veškerého majetku 
zachycené v ú�etnictví p�evád�jící spole�nosti podle zvláštního právního p�edpisu 20) snížené o 
veškeré závazky p�evád�jící spole�nosti bezprost�edn� p�ed provedením p�evodu, 
  
c) p�evzít položky od�itatelné od základu dan� vztahující se k p�evedenému podniku nebo jeho 
samostatné �ásti, na n�ž vznikl nárok p�evád�jící spole�nosti v souladu s § 34 odst. 3 a násl., a které 
dosud nebyly uplatn�ny p�evád�jící spole�ností, za podmínek, které by platily pro p�evád�jící 
spole�nost, pokud by se p�evod podniku nebo jeho samostatné �ásti neuskute�nil. 
  
 (6) Ustanovení odstavc� 2, 3 a 5 se použijí, pokud  
a) p�evád�jící spole�nost i p�ijímající spole�nost jsou poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3 a mají 
formu akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením omezeným, 
  
b) p�evád�jící spole�nost je spole�ností, která je da�ovým rezidentem jiného �lenského státu 
Evropské unie a p�ijímající spole�nost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu akciové 
spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením omezeným a p�evedený majetek a závazky nejsou po 
p�evodu sou�ástí stálé provozovny p�ijímající spole�nosti umíst�né mimo území �eské republiky, 
nebo 
  
c) p�evád�jící spole�nost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu akciové spole�nosti 
nebo spole�nosti s ru�ením omezeným nebo je spole�ností, která je da�ovým rezidentem jiného 
�lenského státu Evropské unie, a p�ijímající spole�nost je spole�ností, která je da�ovým rezidentem 
jiného �lenského státu Evropské unie a p�evedený majetek a závazky jsou po p�evodu sou�ástí stálé 
provozovny p�ijímající spole�nosti umíst�né na území �eské republiky. 
  

§ 23b 
Vým�na podíl� 

 
 (1) Vým�nou podíl� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí postup, p�i kterém jedna spole�nost 
(dále jen "nabývající spole�nost") získá podíl v jiné spole�nosti (dále jen "nabytá spole�nost") v 
rozsahu, který p�edstavuje v�tšinu hlasovacích práv nabyté spole�nosti, a to tak, že poskytne 
spole�ník�m nabyté spole�nosti za podíl v nabyté spole�nosti podíl v nabývající spole�nosti s 
p�ípadným doplatkem na dorovnání. V�tšinou hlasovacích práv se rozumí více než 50 % všech 
hlasovacích práv. Nabytí podílu v nabyté spole�nosti provedené nabývající spole�ností 
prost�ednictvím obchodníka s cennými papíry 95) nebo osoby s obdobným postavením v zahrani�í se 
posuzuje jako jedna transakce, a to za p�edpokladu, že se uskute�ní v rámci šestim�sí�ního období. 
  
 (2) Doplatkem na dorovnání se p�i vým�n� podíl� rozumí platba poskytnutá bývalým 
majitel�m podílu v nabyté spole�nosti k podílu v nabývající spole�nosti p�i vým�n� podíl�, jež nesmí 
p�esáhnout 10 % jmenovité hodnoty všech podíl� v nabývající spole�nosti, nebo nelze-li ur�it 
jmenovitou hodnotu podílu v nabývající spole�nosti, 10 % ú�etní hodnoty všech podíl� v nabývající 
spole�nosti. 
  
 (3) Nabývací cenou podílu v nabývající spole�nosti je u spole�níka nabyté spole�nosti 
hodnota, jakou m�l podíl v nabyté spole�nosti pro ú�ely tohoto zákona v dob� vým�ny. Stejným 
zp�sobem se stanoví nabývací cena podílu v nabývající spole�nosti, který není zahrnut v obchodním 
majetku u poplatníka uvedeného v § 2. 
  



 (4) P�íjmy (výnosy) vzniklé u spole�níka nabyté spole�nosti z d�vodu p�ecen�ní podílu v 
nabyté spole�nosti p�i p�evodu podílu se nezahrnují p�i vým�n� podíl� do základu dan�. Toto se 
nevztahuje na doplatek na dorovnání. 
  
 (5) Nabývací cena podílu v nabyté spole�nosti se u nabývající spole�nosti stanoví jako jejich 
reálná hodnota podle zvláštního právního p�edpisu. 20) 
  
 (6) Ustanovení odstavc� 3 až 5 se použijí, pokud nabývající spole�nost i nabytá spole�nost 
jsou poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3, kte�í mají formu akciové spole�nosti nebo spole�nosti s 
ru�ením omezeným nebo jsou spole�nostmi, které jsou da�ovými rezidenty jiného �lenského státu 
Evropské unie a spole�ník nabyté spole�nosti  
a) je poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, nebo 
  
b) není poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, ale držel podíl v nabyté spole�nosti a 
drží podíl v nabývající spole�nosti prost�ednictvím stálé provozovny, umíst�né na území �eské 
republiky. 
  

§ 23c 
Fúze a rozd�lení spole�ností 

 
 (1) Fúzí spole�ností se pro ú�ely tohoto zákona rozumí postup, p�i kterém  
a) veškerý majetek a závazky jedné nebo více spole�ností, která zaniká a je zrušena bez likvidace 
(dále jen "zanikající spole�nost"), p�echází na jinou existující spole�nost (dále jen "nástupnická 
existující spole�nost"), p�i�emž spole�níci zanikající spole�nosti nabudou podíl v nástupnické existující 
spole�nosti s p�ípadným doplatkem na dorovnání, 
  
b) veškerý majetek a závazky dvou nebo více zanikajících spole�ností p�echází na nov� vzniklou 
spole�nost (dále jen "nástupnická založená spole�nost"), kterou tyto zanikající spole�nosti založily, 
p�i�emž spole�níci zanikajících spole�ností nabudou podíl v nástupnické založené spole�nosti s 
p�ípadným doplatkem na dorovnání, 
  
c) veškerý majetek a závazky zanikající spole�nosti p�echází na jinou spole�nost, která je jediným 
spole�níkem zanikající spole�nosti (dále jen "nástupnická spole�nost, která je jediným spole�níkem"). 
  
 (2) Rozd�lením spole�nosti se pro ú�ely tohoto zákona rozumí postup, p�i kterém veškerý 
majetek a závazky zanikající spole�nosti p�echází na dv� nebo více existující nebo nov� vzniklé 
spole�nosti (dále jen "nástupnické spole�nosti p�i rozd�lení"), p�i�emž spole�níci zanikající spole�nosti 
nabudou podíl v nástupnických spole�nostech p�i rozd�lení s p�ípadným doplatkem na dorovnání. 
  
 (3) Za fúzi spole�ností a rozd�lení spole�nosti se považují také p�em�ny spole�nosti podle 
zvláštního právního p�edpisu, 70) p�itom p�evod jm�ní na spole�níka se považuje za fúzi spole�ností, 
pouze jsou-li spln�ny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c). 
  
 (4) P�íjmy (výnosy) nástupnické existující spole�nosti, nástupnické založené spole�nosti, 
nástupnické spole�nosti, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnické spole�nosti p�i rozd�lení 
spole�nosti vzniklé z d�vodu p�ecen�ní majetku a závazk� pro ú�ely fúze spole�ností nebo rozd�lení 
spole�nosti se nezahrnují do základu dan�. 
  
 (5) P�íjmy (výnosy) spole�níka zanikající spole�nosti vzniklé z d�vodu p�ecen�ní majetku a 
závazk� pro ú�ely fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti se nezahrnují do základu dan�. Toto 
se nevztahuje na doplatek na dorovnání. Ustanovení tohoto odstavce se použije, pokud zanikající 
spole�nost i nástupnická existující spole�nost, nástupnická založená spole�nost, nástupnická 
spole�nost, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnická spole�nost p�i rozd�lení jsou poplatníky 
uvedenými v § 17 odst. 3, kte�í mají formu akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením 
omezeným, nebo jsou spole�nostmi, které jsou da�ovými rezidenty jiného �lenského státu Evropské 
unie a spole�ník zanikající spole�nosti  
a) je poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, nebo 
  
b) není poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, ale držel podíl v zanikající 
spole�nosti a drží podíl v nástupnické existující spole�nosti, nástupnické založené spole�nosti, 



nástupnické spole�nosti, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnické spole�nosti p�i rozd�lení 
prost�ednictvím stálé provozovny umíst�né na území �eské republiky. 
  
 (6) Nabývací cenou podílu v nástupnické existující spole�nosti, nástupnické založené 
spole�nosti, nástupnické spole�nosti, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnické spole�nosti p�i 
rozd�lení získaného p�i fúzi spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti je u spole�níka zanikající 
spole�nosti hodnota, jakou m�l podíl v zanikající spole�nosti pro ú�ely tohoto zákona ke dni 
p�edcházejícímu rozvahový den p�ed rozhodným dnem fúze nebo rozd�lení. Stejným zp�sobem se 
stanoví nabývací cena podílu v nástupnické existující spole�nosti, nástupnické založené spole�nosti, 
nástupnické spole�nosti, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnické spole�nosti p�i rozd�lení, 
který není zahrnut v obchodním majetku u poplatníka uvedeného v § 2. 
  
 (7) Nástupnická existující spole�nost, nástupnická založená spole�nost, nástupnická 
spole�nost, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnická spole�nost p�i rozd�lení nebo 
nástupnická existující spole�nost, nástupnická založená spole�nost, nástupnická spole�nost, která je 
jediným spole�níkem, nebo nástupnická spole�nost p�i rozd�lení prost�ednictvím své stálé provozovny 
umíst�né na území �eské republiky pokra�uje v odpisování zapo�atém zanikající spole�ností u 
hmotného a nehmotného majetku, jež p�ešel v d�sledku fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti, 
a který lze odpisovat podle tohoto zákona [§ 30 odst. 12 písm. m)]. 
  
 (8) Nástupnická existující spole�nost, nástupnická založená spole�nost, nástupnická 
spole�nost, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnická spole�nost p�i rozd�lení nebo 
nástupnická existující spole�nost, nástupnická založená spole�nost, nástupnická spole�nost, která je 
jediným spole�níkem, nebo nástupnická spole�nost p�i rozd�lení prost�ednictvím své stálé provozovny 
umíst�né na území �eské republiky, je oprávn�na  
a) p�evzít rezervy a opravné položky vytvo�ené zanikající spole�ností podle zvláštního právního 
p�edpisu 22a) za podmínek, které by platily pro zanikající spole�nost, pokud by se fúze spole�ností 
nebo rozd�lení spole�nosti neuskute�nily, 
  
b) p�evzít da�ovou ztrátu vym��enou zanikající spole�nosti, která dosud nebyla uplatn�na jako 
položka od�itatelná od základu dan� zanikající spole�ností. Tuto da�ovou ztrátu lze uplatnit jako 
položku od�itatelnou od základu dan� ve zda�ovacích obdobích zbývajících do p�ti zda�ovacích 
období bezprost�edn� následujících po zda�ovacím období, za které byla da�ová ztráta zanikající 
spole�nosti vym��ena za podmínek stanovených tímto zákonem, 
  
c) p�evzít položky od�itatelné od základu dan�, na n�ž vznikl nárok zanikající spole�nosti, v souladu s 
§ 34 odst. 3 a násl., a které dosud nebyly uplatn�ny zanikající spole�ností za podmínek, které by 
platily pro zanikající spole�nost, pokud by se fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti 
neuskute�nily. 
  
 (9) Ustanovení odstavc� 4, 5, 6 a 8 se použijí, pokud  
a) zanikající spole�nost i nástupnická existující spole�nost, nástupnická založená spole�nost, 
nástupnická spole�nost, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnická spole�nost p�i rozd�lení jsou 
poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3 a mají formu akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením 
omezeným, nebo 
  
b) zanikající spole�nost je spole�ností, která je da�ovým rezidentem jiného �lenského státu Evropské 
unie a nástupnická existující spole�nost, nástupnická založená spole�nost, nástupnická spole�nost, 
která je jediným spole�níkem, nebo nástupnická spole�nost p�i rozd�lení je poplatníkem uvedeným v 
§ 17 odst. 3 a má formu akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením omezeným, a pokud majetek 
a závazky, jež p�ešly ze zanikající spole�nosti na nástupnickou existující spole�nost, nástupnickou 
založenou spole�nost, nástupnickou spole�nost, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnickou 
spole�nost p�i rozd�lení v d�sledku fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti, nejsou sou�ástí stálé 
provozovny nástupnické existující spole�nosti, nástupnické založené spole�nosti, nástupnické 
spole�nosti, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnické spole�nosti p�i rozd�lení mimo území 
�eské republiky, nebo 
  
c) zanikající spole�nost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má formu akciové spole�nosti nebo 
spole�nosti s ru�ením omezeným nebo je spole�ností, která je da�ovým rezidentem jiného �lenského 
státu Evropské unie a nástupnická existující spole�nost, nástupnická založená spole�nost, 



nástupnická spole�nost, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnická spole�nost p�i rozd�lení je 
spole�ností, která je da�ovým rezidentem v jiném �lenském státu Evropské unie, a pokud majetek a 
závazky, jež p�ešly ze zanikající spole�nosti na nástupnickou založenou spole�nost, nástupnickou 
spole�nost, která je jediným spole�níkem, nebo nástupnickou spole�nost p�i rozd�lení v d�sledku fúze 
spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti, jsou sou�ástí stálé provozovny nástupnické existující 
spole�nosti, nástupnické založené spole�nosti, nástupnické spole�nosti, která je jediným spole�níkem, 
nebo nástupnické spole�nosti p�i rozd�lení umíst�né na území �eské republiky. 
  

§ 23d 
  
 (1) Poplatník, který spl�uje podmínky uvedené v § 23a, 23b nebo § 23c, oznámí p�ed 
p�evodem podniku nebo jeho samostatné �ásti nebo p�ed vým�nou podíl� svému místn� p�íslušnému 
správci dan�, že bude postupovat podle § 23a, 23b nebo § 23c. 
  
 (2) Ustanovení § 23a odst. 5 písm. b) a c) a § 23c odst. 8 písm. b) a c) nelze použít, pokud 
hlavním d�vodem nebo jedním z hlavních d�vod� p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti, 
vým�ny podíl�, fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti je snížení nebo vyhnutí se da�ové 
povinnosti, zejména je-li zjevné, že pro p�evod podniku nebo jeho samostatné �ásti, vým�nu podíl�, 
fúzi spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti neexistují �ádné ekonomické d�vody jako restrukturalizace 
nebo zvyšování efektivity �innosti spole�ností, které se p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti, 
vým�ny podíl�, fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti ú�astní. 
  
 (3) Je-li p�i p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti p�ijímající spole�ností nebo p�i fúzi 
spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti zanikající spole�ností nebo nástupnickou existující 
spole�ností, nástupnickou založenou spole�ností, nástupnickou spole�ností, která je jediným 
spole�níkem, nebo nástupnickou spole�ností p�i rozd�lení spole�nost, která po dobu delší než 12 
m�síc� p�edcházejících p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti nebo rozhodnému dni fúze nebo 
rozd�lení ve skute�nosti nevykonávala �innost, má se za to, že neexistují �ádné ekonomické d�vody 
pro operaci, neprokáže-li n�který z dot�ených poplatník� opak. 
  
 (4) P�i nedodržení podmínek stanovených v § 23a až 23c se základ dan� stanovený s 
využitím § 23a až 23c posuzuje jako nespln�ní da�ové povinnosti poplatníkem. 
  
Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� 
 

§ 24 
nadpis vypušt�n 

 
 (1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných p�íjm� se pro 
zjišt�ní základu dan� ode�tou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a 
zvláštními p�edpisy. 5) Ve výdajích na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� nelze uplatnit výdaje, které 
již byly v p�edchozích zda�ovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� 
uplatn�ny. Pokud poplatník ú�tuje v souladu se zvláštním právním p�edpisem 20) n�které ú�etní 
operace kompenzovan�, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je limitována výší p�íjm� s nimi 
souvisejících, obdobn� jako by byly ú�továny odd�len� náklady a výnosy. 
  
 (2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 
  
a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33), 
  
b) z�statková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) a § 25, a to u 
1. p�stitelských celk�, trvalých porost� a zví�at podle p�ílohy �. 1 k tomuto zákonu, p�i jejich vy�azení, 
2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, 
3. hmotného majetku p�edaného povinn� bezúplatn� podle zvláštních p�edpis�, snížená o p�ijaté 
dotace na jeho po�ízení. 
 P�i �áste�ném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem (nákladem) pom�rná 
�ást z�statkové ceny. Z�statkovou cenu nebo její �ást nelze uplatnit v p�ípad�, kdy je stavební dílo 
(d�m, budova, stavba) likvidováno zcela nebo z�ásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla 
nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobn� se toto ustanovení vztahuje na z�statkovou cenu 



hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle zvláštního právního p�edpisu, 
20) jehož ú�etní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle písmene v), 
  
c) z�statková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vy�azeného v d�sledku škody jen do výše náhrad 
s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobn� se toto ustanovení vztahuje na z�statkovou cenu 
hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle zvláštního právního p�edpisu, 
20) jehož ú�etní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle písmene v), 
  
d) p�ísp�vky právnickým osobám, pokud povinnost �lenství vyplývá ze zvláštního právního p�edpisu, 
nebo �lenství je nutnou podmínkou k provozování p�edm�tu podnikání (�innosti), jakož i p�ísp�vky 
placené zam�stnavatelem za zam�stnance v p�ípad�, kdy �lenství zam�stnance je podmínkou k 
provozování p�edm�tu podnikání (�innosti) 81) zam�stnavatele, a dále �lenský p�ísp�vek poplatníka 
organizacím zam�stnavatel� založeným podle zvláštního právního p�edpisu 96) do výše 0,5 % úhrnu 
vym��ovacích základ� pro pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku 
zam�stnanosti 21) za zda�ovací období nebo období, za které je podáváno da�ové p�iznání, 
  
e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s p�íjmem, který je p�edm�tem dan� a není od dan� 
osvobozen, 
  
f) pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a pojistné na 
všeobecné zdravotní pojišt�ní hrazené ve�ejnou obchodní spole�ností za spole�níky této spole�nosti, 
komanditní spole�ností za komplementá�e, poplatníkem majícím p�íjmy z podnikání a jiné samostatné 
výd�le�né �innosti (§ 7), poplatníkem majícím p�íjmy z pronájmu (§ 9) a zam�stnavatelem podle 
zvláštních p�edpis�, 21) avšak pouze do výše pojistného vypo�teného sazbou bez jejího zvýšení z 
maximálního základu pro toto pojistné a výdaje na sociální dávky poskytované místo dávek povinného 
pojišt�ní, a pojistné hrazené osobami samostatn� výd�le�n� �innými, které nejsou nemocensky 
pojišt�ny a pojistí se na denní dávku p�i pracovní neschopnosti u soukromé pojiš�ovny, a to pouze do 
výše pojistného na zákonné nemocenské pojišt�ní stanovené zvláštními p�edpisy. 21) Toto pojistné a 
p�ísp�vek jsou u poplatník�, kte�í vedou ú�etnictví, výdajem (nákladem), jen pokud byly zaplaceny, a 
to nejpozd�ji do konce m�síce následujícího po uplynutí zda�ovacího období nebo jeho �ásti. Pokud 
je da�ový subjekt povinen podat podle tohoto zákona nebo zvláštního právního p�edpisu 28b) da�ové 
p�iznání v pr�b�hu zda�ovacího období, jsou toto pojistné a p�ísp�vek výdajem (nákladem) pouze 
tehdy, budou-li zaplaceny do termínu pro podání da�ového p�iznání. Toto pojistné a p�ísp�vek 
zaplacené po uvedeném termínu, respektive po termínu pro podání da�ového p�iznání za rok 1997, 
jsou výdajem (nákladem) toho zda�ovacího období, ve kterém byly zaplaceny, pokud však již 
neovlivnily základ dan� v p�edchozích zda�ovacích obdobích. Obdobn� to platí pro právního nástupce 
poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud toto pojistné a p�ísp�vek zaplatí za poplatníka 
zaniklého bez provedení likvidace, 
  
g) výdaje (náklady) na provoz vlastního za�ízení k ochran� životního prost�edí podle zvláštních 
p�edpis�, 22) 
  
h) nájemné, a to 
1. nájemné, s výjimkou nájemného u finan�ního pronájmu s následnou koupí najaté v�ci a nájemného 
uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za), a to podle zvláštního p�edpisu; 20) p�itom uplat�uje-li odpisy 
nájemce z hmotného majetku a nehmotného majetku najatého podle smlouvy o nájmu podniku nebo 
�ásti podniku, tvo�ící samostatnou organiza�ní složku, podle zvláštního právního p�edpisu, 70) je 
výdajem (nákladem) pouze �ást nájemného, která p�evyšuje nájemcem uplat�ované odpisy, 
2. nájemné u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle 
zákona odpisovat, a za podmínek uvedených v odstavci 4; p�itom u poplatník�, kte�í vedou da�ovou 
evidenci, je nájemné u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku výdajem 
jen v pom�rné výši p�ipadající ze sjednané doby na p�íslušné zda�ovací období, 
3. nájemné u finan�ního pronájmu s následnou koupí movitého hmotného majetku, u kterého vstupní 
cena nep�evýší �ástku stanovenou v § 26 odst. 2 písm. a). 
 Nájemným podle bod� 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená �ástka postupiteli ve výši rozdílu 
mezi nájemným, které bylo postupitelem zaplaceno, a nájemným, které je u postupitele výdajem 
(nákladem) podle § 24 odst. 6 p�i postoupení smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí 
najatého hmotného majetku, 
  



ch) da� z p�evodu nemovitostí, a to i v p�ípad� zaplacení ru�itelem za p�vodního vlastníka, 26ch) a 
da� z nemovitostí, jen pokud byly zaplaceny, dále ostatní dan� a poplatky s výjimkami uvedenými v § 
25. Da� z p�íjm� zaplacená v zahrani�í je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 
výdajem (nákladem) pouze u p�íjm�, které se zahrnují do základu dan�, p�ípadn� do samostatného 
základu dan� podle § 16 odst. 2 nebo § 20b, a to pouze v rozsahu, v n�mž nebyla zapo�tena na 
da�ovou povinnost v tuzemsku podle § 38f. Tento výdaj (náklad) se uplatní ve zda�ovacím období 
nebo období, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání, následujícím po zda�ovacím období, nebo období, 
za n�ž je podáváno da�ové p�iznání, jehož se týká zahrani�ní da�, která nebyla zapo�tena na 
da�ovou povinnost v tuzemsku, 
  
i) rezervy a opravné položky, jejichž zp�sob tvorby a výši pro da�ové ú�ely stanoví zvláštní zákon 
22a) a odstavec 9 pro p�ípady, kdy pohledávka byla nabyta p�em�nou 70) s výjimkou rezerv 
vytvá�ených poplatníky v souvislosti s dosahováním p�íjm� plynoucích jim podle § 10, 
  
j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, pé�i o zdraví a zvýšený rozsah doby odpo�inku 
zam�stnanc� vynaložené na 
1. bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci a hygienické vybavení pracoviš�, 
2. závodní preventivní pé�i poskytovanou za�ízením závodní preventivní pé�e v rozsahu stanoveném 
zvláštními p�edpisy 23) a nehrazeném zdravotní pojiš�ovnou, 23a) na léka�ské prohlídky a léka�ská 
vyšet�ení stanovené zvláštními p�edpisy, 
3. provoz st�edních odborných u�iliš� a vzd�lávacích za�ízení, pokud je není povinen hradit p�íslušný 
orgán státní správy, nebo výdaje na výchovu žák� u�iliš�, vzd�lávání a rekvalifikaci pracovník� 
zabezpe�ovanou jinými subjekty, 
4. provoz vlastního stravovacího za�ízení krom� hodnoty potravin nebo p�ísp�vky na stravování 
zajiš�ované prost�ednictvím jiných subjekt� a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za 
jednu sm�nu, 110) maximáln� však do výše 70 % stravného p�i trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin 
podle zvláštního právního p�edpisu. 23b) P�ísp�vek nelze uplatnit na stravování za zam�stnance, 
kterému vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního p�edpisu. 23b) Za stravování ve vlastním 
stravovacím za�ízení se považuje i stravování zabezpe�ované ve vlastním stravovacím za�ízení 
prost�ednictvím jiných subjekt�, 
5. pracovn�právní nároky zam�stnanc� umožn�né kolektivní smlouvou nebo vnit�ním p�edpisem, 
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 
  
k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, v�etn� výdaj� (náklad�) na pracovní cestu spolupracujících 
osob (§ 13) a spole�ník� ve�ejných obchodních spole�ností a komplementá�� komanditních 
spole�ností, a to maximáln� ve výši podle zvláštních p�edpis�, 5) pokud není dále stanoveno jinak, 
p�itom 
1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prost�edky, na pohonné hmoty spot�ebované 
silni�ním motorovým vozidlem 23d) zahrnutým v obchodním majetku poplatníka nebo v nájmu (s 
výjimkou uvedenou v bod� 4) a na nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši, 
2. stravné p�i tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendá�ním dnu, pro poplatníky 
s p�íjmy podle § 7; pravidelným pracovišt�m pro poplatníky s p�íjmy podle § 7 se také rozumí místo 
podnikání uvedené v živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání, 
3. na dopravu vlastním silni�ním motorovým vozidlem 23d) nezahrnutým do obchodního majetku 
poplatníka ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdaj� za spot�ebované pohonné hmoty. 5) Na 
dopravu vlastním silni�ním motorovým vozidlem, 23d) které není zahrnuto do obchodního majetku 
poplatníka, ale v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka p�edm�tem 
finan�ního pronájmu s následnou koupí najaté v�ci a nájemné (jeho �ást) uplatnil (uplat�uje) jako 
výdaj na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, a u silni�ního motorového vozidla vyp�j�eného 23e) ve 
výši náhrady výdaj� za spot�ebované pohonné hmoty. Pro stanovení výdaj� za spot�ebované 
pohonné hmoty 5) lze použít pr�m�rné ceny uplat�ované ve zda�ovacím období jejich rozhodujícími 
prodejci v �eské republice, které zve�ejní Ministerstvo financí ve Finan�ním zpravodaji po uplynutí 
zda�ovacího období. Pokud poplatník podává p�iznání v pr�b�hu roku za uplynulou �ást zda�ovacího 
období, poskytne mu informaci o pr�m�rných cenách správce dan�. Použije-li poplatník ceny vyšší, je 
povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U nákladních automobil� a autobus� se použije sazba 
základní náhrady pro osobní silni�ní motorová vozidla 23d) , 
4. na dopravu silni�ním motorovým vozidlem 23d) zahrnutým do obchodního majetku poplatníka nebo 
v nájmu v prokázané výši a ve výši náhrady výdaj� za spot�ebované pohonné hmoty 5) u zahrani�ních 
pracovních cest, p�i kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím 
tuzemských cen pohonných hmot platných v dob� použití vozidla, 



  
l) škody vzniklé v d�sledku živelních pohrom nebo škody zp�sobené podle potvrzení policie 
neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v d�sledku opat�ení stanovených zvláštními 
p�edpisy, 
  
m) výdaje (náklady) na zabezpe�ení požární ochrany, 24) 
  
n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpe�ení obranyschopnosti 
státu, 25) 
  
o) u poplatník�, kte�í vedou da�ovou evidenci, po�izovací cena 20) u pohledávky nabyté postoupením, 
a to jen do výše p�íjm� plynoucích z jejich úhrady dlužníkem nebo postupníkem p�i jejím následném 
postoupení, 
  
p) výdaje (náklady), k jejichž úhrad� je poplatník povinen podle zvláštních zákon�, 
  
r) hodnota cenného papíru zvýšená o výdaje (náklady) související s držbou podílu v dce�iné 
spole�nosti, pokud poplatník prokáže, že podle § 25 odst. 1 písm. zk) nebyly uznány jako výdaje 
(náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� p�i prodeji zachycená v ú�etnictví v souladu se 
zvláštním právním p�edpisem 20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze), 
  
s) u poplatníka, který vede ú�etnictví 
1. jmenovitá hodnota pohledávky p�i jejím postoupení, a to do výše p�íjmu plynoucího z jejího 
postoupení, 
2. po�izovací cena 20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše p�íjmu plynoucího z její úhrady 
dlužníkem nebo postupníkem p�i jejím následném postoupení, 
3. hrazená da� darovací u pohledávky nabyté bezúplatn�, a to do výše p�íjmu plynoucího z jejího 
postoupení. 
 P�íjmy uvedené v bodech 1 až 3 lze zvýšit o vytvo�enou opravnou položku nebo rezervu (její 
�ást) podle zvláštního zákona22a) a u pohledávky postoupené p�ed lh�tou splatnosti o diskont 
p�ipadající na zbývající dobu do lh�ty splatnosti. Toto platí i pro sm�nku p�ijatou jako platební 
prost�edek (sm�nka k inkasu). 20) Výše diskontu se posuzuje podle úrokové sazby obvyklé p�i 
poskytování finan�ních prost�edk� s odpovídající dobou splatnosti, s výjimkou p�evodu sm�nky po 
lh�t� její splatnosti 
  
t) vstupní cena hmotného majetku vylou�eného z odpisování, vstupní cena hmotného majetku 
využívaného k dosahování p�íjm� osvobozených od dan� podle § 19 odst. 1 písm. g), po�izovací cena 
(vlastní náklady nebo reproduk�ní po�izovací cena) nehmotného majetku zjišt�ná podle zvláštního 
právního p�edpisu, 20) jehož ú�etní odpisy nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v), a po�izovací 
cena pozemku, s výjimkou pozemku nabytého vkladem nebo p�em�nou70), a to jen do výše p�íjm� z 
prodeje jednotlivého majetku. U pozemku nabytého vkladem nebo p�em�nou 70) je p�i jeho prodeji 
výdajem (nákladem) po�izovací cena evidovaná u spole�níka nebo �lena družstva p�ed jeho vložením 
nebo p�em�nou bez vlivu ocen�ní reálnou hodnotou 20) , a to jen do výše p�íjm� z jeho prodeje. U 
pozemku nabytého vkladem spole�níka nebo �lena družstva, který je fyzickou osobou, který nem�l 
pozemek zahrnut v obchodním majetku a jeho vklad uskute�nil do 5 let od nabytí pozemku, je p�i jeho 
prodeji výdajem (nákladem) spole�nosti nebo družstva po�izovací cena, byl-li spole�níkem nebo 
�lenem družstva po�ízen úplatn�, cena pro ú�ely dan� d�dické nebo darovací, byl-li spole�níkem 
nebo �lenem družstva nabyt zd�d�ním nebo darem, a to jen do výše p�íjm� z jeho prodeje. 
Z�statková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem p�i ukon�ení nájmu nebo p�i 
zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním je výdajem (nákladem) jen do výše náhrady výdaj� 
vynaložených na toto technické zhodnocení, 
  
u) da� z p�íjm� fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z p�íjm� uvedených v § 10 odst. 1 
písm. h) a ch), u nichž se uplat�uje zvláštní sazba dan� (§ 36), je-li výhra nebo cena v nepen�žním 
pln�ní, a silni�ní da� zaplacená jedním z manžel�, který je zapsán jako držitel motorového vozidla v 
technickém pr�kazu, p�i�emž vozidlo je používáno pro podnikatelskou a jinou samostatnou 
výd�le�nou �innost druhým z manžel�, který jako držitel v technickém pr�kazu zapsán není, a dále 
silni�ní da� zaplacená ve�ejnou obchodní spole�ností za spole�níky ve�ejné obchodní spole�nosti 
nebo komanditní spole�ností za komplementá�e, kte�í pro pracovní cesty používají vlastní vozidlo, a 



da� z p�evodu nemovitostí zaplacená druhým z manžel� p�i prodeji nemovitosti, která byla v 
bezpodílovém spoluvlastnictví manžel�, 
  
v) ú�etní odpisy,20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u 
1. hmotného majetku, 20) který není vymezen pro ú�ely zákona jako hmotný majetek (§ 26 odst. 2 a 
3); p�itom u tohoto majetku nabytého vkladem spole�níka nebo �lena družstva s bydlišt�m nebo 
sídlem na území �eské republiky, který byl zárove� u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u 
právnické osoby v jejím majetku, nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce 
a byl zahrnut v jejím majetku, nabytého p�em�nou 70) , jsou ú�etní odpisy výdajem (nákladem) jen do 
výše z�statkové ceny 20) evidované u vkladatele ke dni vkladu nebo u zanikající obchodní spole�nosti 
nebo družstva ke dni p�edcházejícímu rozhodný den p�em�ny bez vlivu ocen�ní reálnou hodnotou, 
20) , 
2. nehmotného majetku 20) , který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) za podmínky, že byl 
poplatníkem po�ízen úplatn� nebo ve vlastní režii za ú�elem obchodování s ním anebo nabyt 
vkladem, p�em�nou, zd�d�ním �i darováním. U nehmotného majetku nabytého vkladem jsou ú�etní 
odpisy výdajem (nákladem) jen v p�ípad�, že byl tento vkládaný nehmotný majetek u spole�níka nebo 
�lena družstva s bydlišt�m nebo sídlem na území �eské republiky po�ízen úplatn� a zárove� byl u 
fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku; p�itom v úhrnu lze u 
nabyvatele uplatnit ú�etní odpisy jen do výše z�statkové ceny 20) prokázané u vkladatele ke dni jeho 
vkladu. U nehmotného majetku nabytého p�em�nou jsou ú�etní odpisy výdajem (nákladem) u 
nástupnické obchodní spole�nosti nebo družstva jen do výše z�statkové ceny 20) evidované u 
zanikající obchodní spole�nosti nebo družstva ke dni p�edcházejícímu rozhodný den p�em�ny bez 
vlivu ocen�ní reálnou hodnotou, 20) a to za podmínky, že bylo možné uplat�ovat odpisy z tohoto 
nehmotného majetku u zanikající obchodní spole�nosti nebo družstva podle tohoto ustanovení. U 
nehmotného majetku 20) vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 lze u 
nabyvatele uplatnit v úhrnu ú�etní odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše úhrady prokázané 
vkladatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na kladný nebo záporný rozdíl mezi ocen�ním podniku 
nebo �ásti podniku, tvo�ící samostatnou organiza�ní složku, 70) nabytého zejména koupí, vkladem 
nebo ocen�ním majetku a závazk� v rámci p�em�n spole�ností, a souhrnem jeho individuáln� 
p�ecen�ných složek majetku sníženým o p�evzaté závazky (goodwill), 
  
w) nabývací cena akcie, která není oce�ována v souladu se zvláštním právním p�edpisem 20) reálnou 
hodnotou, nabývací cena podílu na spole�nosti s ru�ením omezeným nebo na komanditní spole�nosti 
anebo na družstvu, a to jen do výše p�íjm� z prodeje této akcie nebo tohoto podílu, 
  
x) paušální �ástky hrazené zam�stnavatelem zam�stnanci podle § 6 odst. 8, 
  
y) u poplatník�, kte�í vedou ú�etnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo po�izovací cena 
pohledávky nabyté postoupením, vkladem a p�i p�em�n� spole�nosti, 70) a to za p�edpokladu, že o 
pohledávce p�i jejím vzniku bylo ú�továno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný p�íjem nebyl od dan� 
osvobozen a lze-li sou�asn� k této pohledávce uplat�ovat opravné položky podle písmene i), za 
dlužníkem, 
1. u n�hož soud zamítl návrh na prohlášení konkursu26i) nebo u n�hož soud zrušil konkurs pro 
nedostatek majetku a pohledávka byla poplatníkem p�ihlášena do konkursu a m�la být vypo�ádána z 
konkursní podstaty, 
2. který je v konkursním a vyrovnacím �ízení,26i) na základ� výsledk� konkursního a vyrovnacího 
�ízení, 
3. který zem�el, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na d�dicích dlužníka, 
4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a v��itel nebyl s p�vodním dlužníkem 
spojenou osobou (§ 23 odst. 7), 
5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplat�ována ve�ejná dražba, 26j) a to na 
základ� výsledk� této dražby, 
6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, 26k) a to na základ� 
výsledk� provedení této exekuce. 
 Obdobn� to platí pro pohledávku nebo její �ást, a to do výše kryté použitím rezervy nebo 
opravné položky vytvo�ené podle zvláštního zákona, 22a) nebo která vznikla podle zákona �. 
499/1990 Sb. , o p�epo�tu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahrani�ních pohledávek a závazk� 
organizací v souvislosti s kursovými opat�eními. Neuhrazenou �ást pohledávky za dlužníkem se 
sídlem nebo bydlišt�m v zahrani�í, která byla p�edm�tem p�epo�tu podle zákona �. 499/1990 Sb. , 
vznikla do konce roku 1990 a u níž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, sníženou o uplatn�ný 



odpis pohledávky, 22b) lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� bu� 
jednorázov�, nebo postupn� s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. 
 Neuhrazenou �ást pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlišt�m v zahrani�í, která 
nebyla p�edm�tem p�epo�tu podle zákona �. 499/1990 Sb. , nebo nepodléhala ustanovení tohoto 
odstavce, avšak podléhala režimu financování vývozu v rámci dokon�ení pohledávek na vládní úv�ry 
podle p�ílohy �. 2 usnesení vlády �eské a Slovenské Federativní Republiky �. 192/1991 lze uplatnit 
jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� bu� jednorázov�, nebo postupn�, s 
výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. Toto ustanovení se nepoužije, 
pokud ú�etní hodnota pohledávky nebo po�izovací cena pohledávky nabyté postoupením byla již 
odepsána na vrub výsledku hospoda�ení. U poplatník�, kte�í p�ešli z vedení da�ové evidence na 
vedení ú�etnictví, se postupuje obdobn�, 
 z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby a zásoby, 
pokud jsou vydány jako pln�ní restitu�ních nárok� nebo majetkových podíl� na transformaci družstev 
podle zvláštních p�edpis�, 2) vypo�ádacího podílu na majetku družstva 26f) nebo likvida�ního z�statku 
26g) v p�ípad� likvidace družstva a použity k podnikání. Pro stanovení základu dan� se výdaje uplatní 
v hodnot�, ve které byl majetek nebo zásoba vydána nebo služba poskytnuta, 
  
za) náhrada za uvoln�ní bytu (odstupné) poskytnutá vlastníkem bytu za podmínky, že uvoln�ný byt 
za�ne být využíván vlastníkem pro podnikatelskou nebo jinou samostatnou výd�le�nou �innost nebo 
pronájem nejdéle do dvou let od uvoln�ní a bude takto využíván nejmén� po dobu dalších dvou let. 
Dojde-li k porušení podmínek, je poplatník povinen zvýšit výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi 
p�íjmy a výdaji o uplatn�nou náhradu (odstupné) v tom zda�ovacím období, kdy podmínky pro její 
uplatn�ní byly porušeny. Za porušení podmínek se p�itom nepovažuje prodej takového bytu, 
  
zb) výdaje (náklady) na dokon�enou nástavbu, p�ístavbu a stavební úpravy, 32) rekonstrukci a 
modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle § 33 odst. 1, 
  
zc) výdaje (náklady), které nejsou podle § 25 výdaji (náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, 
a to jen do výše p�íjm� (výnos�) s nimi p�ímo souvisejících za podmínky, že tyto p�íjmy (výnosy) 
ovlivnily výsledek hospoda�ení ve stejném zda�ovacím období nebo ve zda�ovacích obdobích 
p�edcházejících. Obdobn� postupují poplatníci uvedení v § 2, kte�í nevedou ú�etnictví, 
  
zd) výdaje (náklady) na po�ízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží a služeb 
souvisejících s p�edm�tem �innosti poplatníka, p�ípadn� je spojené s reklamou jeho �innosti, a to u 
fyzických osob s p�íjmy podle § 7 a u poplatník� uvedených v § 17. Pokud jsou tyto karty použitelné i 
pro osobní pot�ebu poplatníka, pop�. jiných osob nebo pro poskytování slev na výdaje (náklady) 
uvedené v § 25, lze uplatnit výdaje (náklady) na po�ízení karty pouze v polovi�ní výši, 
  
ze) po�izovací cena sm�nky p�i prodeji, o níž je ú�továno podle zvláštního právního p�edpisu 20) jako 
o cenném papíru, zachycená v ú�etnictví v souladu se zvláštním právním p�edpisem 20) ke dni jejího 
prodeje, a to jen do výše p�íjm� z jejího prodeje, 
  
zf) výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování um�leckého díla,30) a to jen do 
výše p�íjmu z jeho prodeje, sníženého o po�izovací cenu tohoto um�leckého díla, 
  
zg) úhrn výdaj� (náklad�) na deriváty, 95) a to jen do výše úhrnu p�íjm� (výnos�) z derivát� za 
zda�ovací období; p�itom písmeno zc) a § 23 odst. 4 písm. e) v tomto p�ípad� nelze využít. Do úhrnu 
výdaj� (náklad�) na deriváty a úhrnu p�íjm� (výnos�) z derivát� se zahrnuje i zm�na reálné hodnoty, o 
které nebylo ú�továno p�i díl�ím nebo kone�ném vypo�ádání. Pokud tento úhrn výdaj� (náklad�) na 
deriváty je za zda�ovací období vyšší než úhrn p�íjm� (výnos�) z derivát�, lze tento rozdíl uplatnit jako 
výdaj (náklad) nejdéle ve 3 bezprost�edn� následujících zda�ovacích obdobích nebo obdobích, za 
n�ž je podáváno da�ové p�iznání, a to v jednotlivých obdobích maximáln� ve výši �ástky, o kterou 
úhrn p�íjm� (výnos�) z derivát� p�evýší úhrn výdaj� (náklad�) na deriváty v tomto jednotlivém období. 
P�i zániku poplatníka bez provedení likvidace m�že tento rozdíl nebo jeho �ást, který neuplatnil 
poplatník zaniklý bez provedení likvidace, uplatnit jako výdaj (náklad) právní nástupce poplatníka 
zaniklého bez provedení likvidace za stejných podmínek, jako by k zániku bez provedení likvidace 
nedošlo. Toto ustanovení se použije obdobn� pro období, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání. Toto 
ustanovení se nevztahuje na deriváty, které poplatník prokazateln� sjednal za ú�elem zajišt�ní, 
 
  



zh) náhrady cestovních výdaj� do maximální výše stanovené zvláštním právním p�edpisem, 5) s 
výjimkou náhrad p�i p�ijetí zam�stnance do zam�stnání a p�i p�eložení na žádost zam�stnance. 
Náhradami cestovních výdaj� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí též stravné p�i tuzemských 
pracovních cestách do výše horní hranice stravného a stravné dohodnuté v kolektivní smlouv� ve 
spojitosti s odchyln� sjednanými podmínkami pro poskytování stravného u zam�stnanc�, u nichž 
�astá zm�na pracovišt� vyplývá ze zvláštní povahy povolání, a p�i zahrani�ních pracovních cestách 
též kapesné do výše 40 % stravného, zvýšení stravného až do výše 15 % u zam�stnanc� 
vymezených zvláštním právním p�edpisem, 5) a dále úhrada jednorázového havarijního pojišt�ní pro 
pracovní cestu nebo úm�rná �ást ro�ního havarijního pojišt�ní soukromých silni�ních motorových 
vozidel p�i pracovních cestách a pojišt�ní lé�ebných výloh zam�stnanc� p�i zahrani�ních pracovních 
cestách, 
  
zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztah�, 
jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky z p�j�ek a úroky z úv�r� v p�ípad�, kdy v��itelem je poplatník 
uvedený v § 2, který nevede ú�etnictví, jen pokud byly zaplaceny, 
  
zj) p�ísp�vek zam�stnavatele na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem poukázaný na ú�et jeho 
zam�stnance u penzijního fondu, 9a) maximáln� však do výše 3 % úhrnu vym��ovacích základ� 
zam�stnance pro pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti 21) za 
zda�ovací období nebo jeho �ást, 
  
zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu krizového �ízení, 
  
zl) výdaje (náklady) hrazené nájemcem, které podle zvláštního právního p�edpisu20) tvo�í sou�ást 
ocen�ní hmotného majetku pronajatého formou finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého 
hmotného majetku, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouv� nep�evýší u movitého 
majetku �ástku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c), 
  
zm) odvod do státního rozpo�tu z titulu pln�ní povinného podílu zam�stnávání osob se zdravotním 
postižením podle zvláštního právního p�edpisu, 80) 
  
zn) výdaje na po�ízení nehmotného majetku20) u poplatník� s p�íjmy podle § 7 nebo § 9, pokud 
nevedou ú�etnictví, 
  
zo) pojistné, které hradí zam�stnavatel pojiš�ovn�34b) za zam�stnance na soukromé životní pojišt�ní 
na základ� pojistné smlouvy uzav�ené mezi zam�stnancem jako pojistníkem a pojiš�ovnou, která je 
oprávn�na k provozování pojiš�ovací �innosti na území �eské republiky podle zvláštního právního 
p�edpisu, 89) maximáln� však v úhrnu za jednoho zam�stnance do výše 8 000 K� za zda�ovací 
období nebo jeho �ást za podmínky, že ve smlouv� byla sjednána výplata pojistného pln�ní až po 60 
kalendá�ních m�sících a sou�asn� nejd�íve v roce dosažení v�ku 60 let, 
  
zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepen�žního pln�ní v souvislosti s 
odstra�ováním následk� živelních pohrom, ke kterým došlo na území �eské republiky. Tyto výdaje 
(náklady) nelze sou�asn� uplatnit jako nezdanitelnou �ást podle § 15 odst. 5 nebo položku snižující 
základ dan� podle § 20 odst. 8, 
  
zr) u poplatník� uvedených v § 18 odst. 3 výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních a sociálních 
pot�eb podle zvláštního právního p�edpisu, 6a) a to až do výše 2 % úhrnu vym��ovacích základ� 
zam�stnance pro pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti za 
zda�ovací období, v jakém lze mzdu zam�stnance uplatnit jako výdaj související s dosažením, 
zajišt�ním a udržením zdanitelných p�íjm�, 
  
zs) náklady exekuce podle zvláštního právního p�edpisu 26k) hrazené v��itelem, 
  
zt) vstupní cena etiketovacího za�ízení pro povinné zna�ení lihu podle zvláštního právního p�edpisu, 
106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací za�ízení odpisovat podle § 26 až 
33. 
  



 (3) U poplatník�, u nichž zdan�ní podléhají pouze p�íjmy z podnikatelské nebo jinak 
vymezené �innosti, se jako výdaje (náklady) uznávají pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajišt�ní 
a udržení p�íjm�, které jsou p�edm�tem dan�. 
  
 (4) Nájemné u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze 
podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že 
  
a) doba nájmu pronajímané v�ci je delší než 20 % stanovené doby odpisování uvedené v § 30, 
nejmén� však t�i roky. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejmén� osm let. Doba nájmu se po�ítá 
ode dne, kdy byla v�c nájemci p�enechána ve stavu zp�sobilém obvyklému užívání, a 
  
b) po ukon�ení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprost�edn� p�evod vlastnických práv k 
p�edm�tu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; p�itom kupní cena najatého 
hmotného majetku není vyšší než z�statková cena vypo�tená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, 
kterou by p�edm�t nájmu m�l p�i rovnom�rném odpisování podle § 31 tohoto zákona k datu prodeje, a 
  
c) po ukon�ení finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník 
uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku. 
 Pokud by ke dni koup� najatá v�c byla p�i rovnom�rném odpisování (§ 31) již odepsána ve 
výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). U osobního automobilu kategorie 
M1 s výjimkou automobilu, který je využíván provozovatelem silni�ní motorové dopravy nebo 
provozovatelem taxislužby na základ� vydané koncese, a automobilu druh sanitní a druh poh�ební, 
97) p�esáhne-li nájemné podle smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí za celou dobu trvání 
nájmu �ástku 1 500 000 K�, uznává se jako výdaj (náklad) za celou dobu trvání nájmu pouze nájemné 
ve výši 1 500 000 K� a v jednotlivých zda�ovacích obdobích pouze pom�rná �ást z 1 500 000 K� 
p�ipadající na p�íslušné zda�ovací období. 
  
 (5) Prodává-li se majetek, který byl p�edm�tem nájemní smlouvy po jejím ukon�ení nájemci, 
uznává se nájemné do výdaj� (náklad�) pouze za podmínky, že kupní cena  
a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než z�statková cena 
vypo�tená rovnom�rným zp�sobem podle § 31 ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo 
pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován; p�itom p�i výpo�tu z�statkové 
ceny osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny v�etn� dan� z p�idané hodnoty. Je-li 
vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokra�oval v 
odpisování podle § 30 odst. 12, stanoví se z�statková cena, jako by ke zm�n� v osob� vlastníka nebo 
pronajímatele nedošlo, 
  
b) pozemku nebude nižší než cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu, 1a) platná ke dni 
nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí koupi pozemku v 
souvislosti se smlouvou o finan�ním pronájmu s následnou koupí stavebního díla umíst�ného na 
tomto pozemku, uznává se nájemné do výdaj� (náklad�) za podmínky, že bude kupní cena pozemku 
vyšší než cena zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu 1a) ke dni prokazatelného sjednání 
dohody o budoucí koupi pozemku, 
  
c) hmotného majetku vylou�eného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena zjišt�ná podle 
zvláštního právního p�edpisu, 1a) platná ke dni sjednání kupní smlouvy. 
 P�i koupi hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, podle smlouvy o finan�ním 
pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se sjednanou dobou nájmu kratší, než je 
stanoveno v odstavci 4 písm. a), uznává se nájemné jako výdaj (náklad) u nájemce jen p�i spln�ní 
podmínek uvedených v písmenu a) a u poplatník� uvedených v § 2 p�i sou�asném spln�ní podmínky 
stanovené v odstavci 4 písm. c). Za nájemní smlouvu se pro ú�ely tohoto zákona považuje i smlouva, 
na základ� níž nájemce užívající p�edm�t nájmu podle smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou 
koupí hmotného majetku p�enechal tento p�edm�t k užívání jiné osob� za úplatu. 
  
 (6) Je-li p�ed�asn� ukon�ena smlouva o finan�ním pronájmu s následnou koupí najatého 
hmotného majetku, považuje se tato smlouva, pro ú�ely tohoto zákona, od data uzav�ení za smlouvu 
o pronájmu, kdy se po skon�ení nájemní smlouvy najatý majetek vrací pronajímateli; p�itom výdajem k 
dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� je pouze pom�rná �ást nájemného, které je výdajem (nákladem) 
podle odstavce 4, p�ipadající ze sjednané doby nájmu na skute�nou dobu nájmu nebo skute�n� 



zaplacené nájemné, je-li nižší než pom�rná �ást nájemného, které je výdajem (nákladem) podle 
odstavce 4, p�ipadající na skute�nou dobu nájmu. 
  
 (7) Nabývací cenou podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu se pro ú�ely tohoto zákona 
rozumí 
  
a) hodnota splaceného pen�žitého vkladu spole�níka nebo �lena družstva, 
  
b) hodnota nepen�žitého vkladu spole�níka nebo �lena družstva. Hodnota tohoto vkladu se stanoví u 
spole�níka nebo �lena družstva, který je1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobn� jako 
hodnota nepen�žitého p�íjmu v dob� provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek a nehmotný 
majetek, který byl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení z�statkovou cenou (§ 29 odst. 2) 
a ostatní majetek po�izovací cenou, je-li po�ízen úplatn�, vlastními náklady, je-li po�ízen ve vlastní 
režii, nebo cenou zjišt�nou pro ú�ely dan� d�dické nebo darovací u majetku nabytého d�d�ním nebo 
darem. Je-li vkladem majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl po�ízen 
nebo nabyt v dob� kratší než 5 let p�ed splacením tohoto vkladu do obchodní spole�nosti nebo 
družstva, ocení se po�izovací cenou, 20) je-li po�ízen úplatn�, vlastními náklady, 20) je-li po�ízen nebo 
vyroben ve vlastní režii, a p�i nabytí majetku zd�d�ním nebo darováním cenou stanovenou pro ú�ely 
dan� d�dické nebo darovací; 26b) p�itom u nemovitostí se nabývací cena zvyšuje o náklady 
prokazateln� vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení p�ed splacením vkladu, 
2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši z�statkové ceny (§ 29 odst. 2) vkládaného hmotného 
majetku a nehmotného majetku a dále ve výši ú�etní hodnoty 20) ostatního vkládaného majetku, 
3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši ceny vkládaného majetku, jakou byl 
ocen�n pro vklad, 
  
c) po�izovací cena 20) majetkové ú�asti v p�ípad� nabytí podílu koupí nebo cena stanovená pro ú�ely 
dan� d�dické a darovací 26b) v p�ípad� nabytí podílu zd�d�ním nebo darováním. 
 Nabývací cena podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu se nem�ní p�i zm�n� právní 
formy obchodní spole�nosti nebo družstva a p�i zániku obchodní spole�nosti nebo družstva v 
d�sledku fúze, p�evodu jm�ní na spole�níka nebo rozd�lení obchodní spole�nosti nebo družstva. 70) 
Nabývací cena podílu na akciové spole�nosti se nem�ní, nem�ní-li se hodnota vkladu spole�níka a 
dochází pouze k vým�n� jedné akcie za jednu jinou akcii nebo k vým�n� jedné akcie za více akcií 
anebo více akcií za jednu akcii; p�itom je-li vým�nou získán vyšší nebo nižší po�et akcií, je nabývací 
cenou jedné akcie pom�rný díl nabývací ceny p�vodní akcie nebo sou�et nabývacích cen p�vodních 
akcií. Obdobn� to platí pro vým�nu jednoho druhu cenného papíru (nap�íklad zatímního listu, 
vym�nitelného dluhopisu, prioritního dluhopisu) za akcie, nem�ní-li se hodnota vkladu spole�níka. 
Nabývací cenu podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu lze zvýšit o výdaje (náklady) p�ímo 
související s držbou podílu v obchodní spole�nosti nebo družstvu, pokud poplatník prokáže, že podle 
§ 25 odst. 1 písm. zk) nebyly uznány jako výdaje (náklady) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�. U 
spole�níka nebo �lena družstva, který je plátcem dan� z p�idané hodnoty, lze nabývací cenu podílu na 
obchodní spole�nosti nebo družstvu, není-li tato obchodní spole�nost nebo družstvo plátcem dan� z 
p�idané hodnoty, zvýšit o �ástku odvedené dan� z p�idané hodnoty vztahující se k vloženému 
majetku. Nabývací cena se u poplatník� uvedených v 17 snižuje o rozdíl mezi ocen�ním nepen�žitého 
vkladu a výší vkladu vyplácený obchodní spole�ností spole�níkovi nebo družstvem �lenovi družstva 
94) nebo o �ást tohoto rozdílu, a dále o doplatek na dorovnání nebo dorovnání v pen�zích, na který 
vznikne poplatníkovi nárok podle zvláštního právního p�edpisu, 70a) pokud byl tento doplatek na 
dorovnání nebo dorovnání v pen�zích zaú�tován v rozvaze. Nabývací cena nedosahuje záporných 
hodnot. Vkladem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí vklad do základního kapitálu v�etn� jiného pln�ní 
ve prosp�ch vlastního kapitálu. Nabývací cena podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu se dále 
snižuje o p�íjmy plynoucí spole�níkovi nebo �lenovi p�i snížení základního kapitálu, s výjimkou p�íjm� 
podléhajících zvláštní sazb� dan� podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo § 36 odst. 2 písm. a) bodu 
9 a u spole�níka spole�nosti s ru�ením omezeným i o vrácený p�íplatek vložený spole�níkem mimo 
základní kapitál. 
  
 (8) P�i prodeji podniku nebo �ásti podniku tvo�ící samostatnou organiza�ní složku 98) se 
nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují uplatn�ní výdaj� (náklad�) výší souvisejících p�íjm� u 
jednotliv� prodávaných majetk�. 
  
 (9) U pohledávky nabyté p�i p�em�n� spole�nosti, 70) nebyla-li nikdy sou�ástí 
podrozvahových ú�t� zanikající obchodní spole�nosti nebo družstva, pokra�uje nástupnická obchodní 



spole�nost nebo družstvo v odpisu pohledávky 22b) nebo v tvorb� opravné položky, 22a) jako by ke 
zm�n� v osob� v��itele nedošlo, a to maximáln� do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis nebo tvorbu 
opravné položky zanikající obchodní spole�nost nebo družstvo. 
  
 (10) Za živelní pohromu se pro ú�ely tohoto zákona považují nezavin�ný požár a výbuch, 
blesk, vich�ice s rychlostí v�tru nad 75 km/h, povode�, záplava, krupobití, sesouvání p�dy, sesuny 
p�dy a skalní z�ícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s pr�myslovým nebo stavebním provozem, 
sesouvání nebo z�ícení lavin a zem�t�esení dosahující alespo� 4. stupn� mezinárodní stupnice 
udávající makroseismické ú�inky zem�t�esení. Výše škody musí být doložena posudkem pojiš�ovny, a 
to i v p�ípad�, že poplatník není pojišt�n, nebo posudkem soudního znalce. 
  
 (11) P�i prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního 
právního p�edpisu 20) a byl nabyt p�i p�em�n�, 70) p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti podle 
§ 23a, fúzi spole�ností a rozd�lení spole�nosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení, 
zajišt�ní a udržení p�íjm� uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v ú�etnictví u zanikající nebo 
p�evád�jící spole�nosti p�ed ocen�ním tohoto majetku reálnou hodnotou 20) pro ú�ely p�em�ny, 70) 
p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti podle § 23a, fúze spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti 
podle § 23c zvýšené o p�ípadné opravné položky vytvo�ené k tomuto majetku, jejichž tvorba nebyla u 
zanikající nebo p�evád�jící spole�nosti pro da�ové ú�ely výdajem (nákladem) na dosažení, zajišt�ní a 
udržení p�íjm�, není-li stanoveno v tomto zákon� jinak. Obdobn� se postupuje p�i vy�azení majetku z 
d�vodu spot�eby podle zvláštního právního p�edpisu. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i p�i 
následné p�em�n�, 70) p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti podle § 23a nebo fúzi 
spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti. 
  
 (12) P�i prodeji podniku nebo jeho �ásti poplatníkem, který nevede ú�etnictví, pokud 
neuplat�uje výdaje podle § 7 odst. 9, je výdajem na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�  
a) sou�et z�statkových cen hmotného majetku, 
  
b) sou�et z�statkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31. prosince 
2000, který m�že být odpisován, 
  
c) hodnota pen�žních prost�edk� a cenin, 
  
d) hodnota finan�ního majetku, 
  
e) vstupní cena hmotného majetku vylou�eného z odpisování, 
  
f) po�izovací cena pozemku, 
  
g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným p�íjmem, 
  
h) �ástka nájemného u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 
zaplaceného nájemcem, která p�evyšuje pom�rnou �ást nájemného uznaného jako da�ový výdaj 
podle odstavce 2 písm. h), p�echází-li nájemní smlouva na kupujícího, 
  
i) hodnota závazk�, jejichž úhrada by byla výdajem. 
  
 (13) Jedná-li se o plátce dan� z p�idané hodnoty, rozumí se pro ú�ely odstavce 12 hodnotou 
závazk� hodnota bez dan� z p�idané hodnoty, byl-li uplatn�n odpo�et dan� z p�idané hodnoty na 
vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným p�íjmem, je výdajem da� z p�idané hodnoty, 
byla-li spln�na da�ová povinnost na výstupu. 
  
 (14) Úhrn po�izovacích cen pohledávek nebo jejich �ástí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) 
podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatník�, jejichž hlavním p�edm�tem �innosti 
je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako da�ový výdaj (náklad) až do výše úhrnu zisk� z 
jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek v daném zda�ovacím období. Ziskem z 
pohledávky v daném zda�ovacím období se pro ú�ely tohoto ustanovení rozumí úhrn p�íjm� 
plynoucích v daném zda�ovacím období z úhrad pohledávky dlužníkem nebo postupníkem p�i 
následném postoupení pohledávky zvýšený o vytvo�enou opravnou položku nebo rezervu (její �ást) 
podle zvláštního zákona 22a) ve výši p�evyšující po�izovací cenu 20) pohledávky sníženou o �ástky 



úhrad pohledávky dlužníkem plynoucí v p�edchozích zda�ovacích obdobích a o �ásti po�izovací ceny 
pohledávky odepsané v p�edchozích zda�ovacích obdobích. Pro ú�ely výpo�tu zisku z pohledávky 
nelze po�izovací cenu pohledávky snížit o �ástku vyšší, než je po�izovací cena pohledávky. Pokud 
celkový úhrn po�izovacích cen nebo jejích �ástí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 
ustanovení tohoto zákona, je za zda�ovací období vyšší než celkový úhrn zisk� z jiných pohledávek v 
rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl u poplatník�, jejichž hlavním p�edm�tem �innosti 
je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uplatnit jako výdaj (náklad) nejdéle ve 3 bezprost�edn� 
následujících zda�ovacích obdobích nebo obdobích, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání, a to v 
jednotlivých obdobích maximáln� ve výši �ástky, o kterou úhrn zisk� z pohledávek v rámci tohoto 
stejného souboru pohledávek p�evýší úhrn po�izovacích cen pohledávek nebo jejích �ástí, které nelze 
uznat jako výdaj (náklad) podle ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž hlavním p�edm�tem 
�innosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, se pro ú�ely tohoto zákona považují poplatníci, u 
nichž alespo� 80 % veškerých p�íjm� (výnos�) tvo�í p�íjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti s nákupem, 
prodejem, držbou a vymáháním nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek se pro ú�ely tohoto 
ustanovení rozumí soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné osoby v jednom zda�ovacím 
období. Toto ustanovení se použije obdobn� pro období, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání. 

 
§ 25 

  
 (1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� pro da�ové ú�ely 
nelze uznat zejména 
  
a) výdaje (náklady) na po�ízení hmotného majetku 20) a nehmotného majetku, 20) s výjimkou 
uvedenou v § 24 odst. 2, v�etn� splátek a úrok� z úv�r� a p�j�ek spojených s jejich po�ízením, jsou-li 
sou�ástí jejich ocen�ní, 20) 
  
b) výdaje na zvýšení základního kapitálu v�etn� splácení p�j�ek, 
  
c) po�izovací cenu 20) cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r), w) a ze) a dále s 
výjimkou op�ních list� p�i uplatn�ní p�ednostního práva, 
  
d) odm�ny �len� statutárních orgán� a dalších orgán� právnických osob, pojistné hrazené za �lena 
statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele spole�nosti s ru�ením 
omezeným z titulu odpov�dnosti za škodu zp�sobenou spole�nosti p�i výkonu funkce, a dále pen�žní 
pln�ní poskytované zam�stnanci vedle mzdy, pokud nárok na toto pln�ní nestanoví zvláštní p�edpis, 
nebo �ást tohoto pln�ní, která p�ekra�uje nárok stanovený zvláštním p�edpisem, 
  
e) vyplácené podíly na zisku, 
  
f) penále a pokuty s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi), p�irážky k pojistnému na sociální 
zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní 
pojišt�ní, 21) regula�ní a sank�ní opat�ení ve mzdové oblasti 26c) a �ástka rozdílu mezi pojistným na 
sociální zabezpe�ení a p�ísp�vkem na státní politiku zam�stnanosti zaplaceným podle zvýšené sazby 
26d) a pojistným v�etn� p�ísp�vku vypo�teným podle sazby bez jejího zvýšení, 26e) 
  
g) p�irážky k základním sazbám poplatk� za zne�iš�ování ovzduší, 27) 
  
h) p�irážky k základním úplatám za vypoušt�ní odpadních vod, 28) 
  
i) výdaje (náklady) vynaložené na p�íjmy od dan� osvobozené nebo nezahrnované do základu dan� a 
u poplatník� uvedených v § 2 odst. 2 rovn�ž výdaje (náklady) vynaložené na p�íjmy vy�até podle 
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdan�ní, p�evyšující tyto p�íjmy, 
  
j) výdaje nad limity stanovené tímto zákonem nebo zvláštními p�edpisy, 5) , 23) 
  
k) výdaje (náklady) p�evyšující p�íjmy v za�ízeních k uspokojování pot�eb zam�stnanc� nebo jiných 
osob s výjimkou § 24 odst. 2 písm. j), p�i�emž výdaje (náklady) i p�íjmy se posuzují za každé za�ízení 
samostatn�, 
  



l) tvorbu rezervních a ostatních ú�elových fond�, pokud zvláštní p�edpis nestanoví jinak, s výjimkou 
uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zr), 
  
m) pln�ní ve prosp�ch vlastního kapitálu s výjimkou uvedenou v § 10 odst. 6 a § 24 odst. 2 písm. r) a 
w), p�evod zisku na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací smlouvy, úhrada ztráty �ízené 
osob� na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací smlouvy a dále vyrovnání poskytované 
mimo stojícím spole�ník�m na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací smlouvy a �lenský 
p�ísp�vek poskytnutý evropskému hospodá�skému zájmovému sdružení se sídlem na území �eské 
republiky 25a) , 
  
n) manka a škody p�esahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24, 
  
o) z�statkovou cenu (§ 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku vy�azeného v d�sledku 
darování nebo bezúplatného p�evodu, ke kterému není poplatník povinen podle zvláštního právního 
p�edpisu. Toto se vztahuje i na hmotný majetek a nehmotný majetek odpisovaný pouze podle 
zvláštního právního p�edpisu, 20) 
  
p) technické zhodnocení (§ 33), 
  
r) dan� zaplacené za jiného poplatníka s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a u), 
  
s) da� d�dickou, darovací, da� z p�íjm� fyzických osob a da� z p�íjm� právnických osob a obdobné 
dan� zaplacené v zahrani�í s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a dále odloženou da� podle 
zvláštního právního p�edpisu 20) , 
  
t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohošt�ní, ob�erstvení a dary. Za dar se 
nepovažuje reklamní nebo propaga�ní p�edm�t, který je opat�en obchodní firmou nebo ochrannou 
známkou poskytovatele tohoto p�edm�tu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož 
hodnota bez dan� z p�idané hodnoty nep�esahuje 500 K� a který není s výjimkou tichého vína 
p�edm�tem spot�ební dan�, 
  
u) výdaje na osobní pot�ebu poplatníka; v�etn� výdaj� vynaložených na opravu, údržbu nebo 
technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7), 
který poplatník uvedený v § 2 neza�adí do obchodního majetku podle § 4 odst. 4, 
  
v) tvorbu opravných položek na vrub náklad�, 20) s výjimkou uvedenou v § 24, 
  
w) úroky z úv�r� a p�j�ek, u nichž je v��itel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, a to ve výši úrok� 
z �ástky, o kterou úhrn úv�r� a p�j�ek od spojených osob, v pr�b�hu zda�ovacího období nebo 
období, za n�ž se podává da�ové p�iznání, p�esahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li 
p�íjemcem úv�ru a p�j�ky banka nebo pojiš�ovna, nebo �ty�násobek výše vlastního kapitálu u 
ostatních p�íjemc� úv�r� a p�j�ek. Do úv�r� a p�j�ek se nezahrnují úv�ry a p�j�ky nebo jejich �ást, z 
nichž úroky jsou sou�ástí vstupní ceny majetku, a dále prokazateln� poskytnuté bezúro�né úv�ry a 
p�j�ky. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby jinak spojené uvedené v § 23 odst. 7 písm. b) bod� 
5, na poplatníky uvedené v § 18 odst. 3, na burzu cenných papír� 28a) a na poplatníky uvedené v § 2, 
  
x) úroky a jiné výnosy poskytované zam�stnavatelem z vklad� p�esahující pr�m�rnou výši obvyklých 
úrok� za p�íslušné zda�ovací období. Pr�m�rná výše obvyklých úrok� se ur�í srovnáním s úroky za 
úv�ry požadovanými bankou, u které má zam�stnavatel z�ízen b�žný ú�et, nebo s bankami v míst� 
bydlišt� nebo sídla zam�stnavatele. Pokud je uzavírána smlouva na více let, vychází se z pr�m�rné 
výše úrok� v dob� uzav�ení smlouvy, 
  
y) úroky z odložených �ástek daní za dobu pose�kání, zvýšení daní a exeku�ní náklady podle 
zvláštních p�edpis� 28b) s výjimkou uvedenou v § 24 a dále úroky z odložené �ástky za dobu 
pose�kání cla a úroky z prodlení, které jsou p�íslušenstvím cla, 28c) 
  
z) jmenovitá hodnota pohledávky nebo po�izovací cena 20) postoupené pohledávky s výjimkou 
uvedenou v § 24 a § 10, 
  



za) nájemné za um�lecká díla 30) a výdaje (náklady) za restaurování um�leckých d�l, 30) která 
nejsou sou�ástí staveb a budov, a to u poplatník�, u nichž není výstavní, muzejní a galerijní �innost 
p�edm�tem �innosti, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf), 
  
zb) u poplatník�, kte�í nevedou ú�etnictví výdaje na po�ízení um�leckých d�l, 30) která nejsou 
sou�ástí staveb a budov a v jednotlivém p�ípad� nep�esáhnou �ástku 40 000 K�, 
  
zc) odpis pohledávky 22b) nebo tvorbu opravné položky 22a) u pohledávky nabyté obchodní 
spole�ností nebo družstvem na základ� vkladu 22d) uskute�n�ného od 1. �ervence 1996, s výjimkou 
pohledávek uvedených v § 24 odst. 9, 
  
zd) výdaje spojené s úhradou závazku, s výjimkou závazku vzniklého z d�vodu po�ízení hmotného 
majetku (§ 26), vzniklého ve zda�ovacím období, ve kterém poplatník uplat�oval výdaje podle § 7 
odst. 9 nebo § 9 odst. 4, 
  
ze) rozdíl, o který �ástka hrazená postupníkem postupiteli p�i zm�n� osoby nájemce podle smlouvy o 
finan�ním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku p�evyšuje �ástku nájemného 
p�ipadajícího u postupníka na zbývající dobu nájmu sníženou o nájemné jím hrazené pronajímateli v 
souladu se smlouvou, 
  
zf) pln�ní poskytnuté zahrani�nímu státnímu ú�edníkovi nebo zahrani�nímu ve�ejnému �initeli nebo s 
jejich souhlasem jiné osob� v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v p�ípadech, kdy se jedná o 
ú�edníka státu nebo ve�ejného �initele p�sobícího ve stát�, ve kterém je poskytnutí takového pln�ní 
tolerováno nebo není považováno za trestný �in anebo je obvyklé, 
  
zg) ú�etní odpisy dlouhodobého majetku, 20) a hodnota majetku nebo její �ást zaú�tovaná na vrub 
náklad�, který není dlouhodobým majetkem podle zvláštního právního p�edpisu, 20) ale zárove� je 
hmotným majetkem nebo nehmotným majetkem podle § 26 až 33, 
  
zh) oce�ovací rozdíl vzniklý jinak než koupí, pokud je podle zvláštního právního p�edpisu 20) výdajem 
(nákladem), není-li v tomto zákon� stanoveno jinak, 
  
zi) kladný rozdíl mezi ocen�ním podniku nebo �ásti podniku tvo�ící samostatnou organiza�ní složku p�i 
nabytí vkladem nebo p�em�nou 70) a souhrnem jeho individuáln� p�ecen�ných složek majetku 
sníženým o p�evzaté závazky (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního p�edpisu 20) výdajem 
(nákladem), 
  
zj) výdaje (náklady) z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou p�i následném snížení 
základního kapitálu, 
  
zk) výdaje (náklady) mate�ské spole�nosti související s držbou podílu v dce�iné spole�nosti. Úroky z 
úv�r� a p�j�ek p�ijatých v období šesti m�síc� p�ed nabytím tohoto podílu se považují za výdaj 
(náklad) p�ímo související s držbou podílu v dce�iné spole�nosti po dobu trvání této držby a po dobu, 
kdy podíl drží osoba, která je s osobou, která úv�r nebo p�j�ku p�ijala, spojenou osobou, pokud 
poplatník neprokáže, že úv�r nebo p�j�ka s držbou tohoto podílu nesouvisí. P�ípadné režijní 
(nep�ímé) náklady související s držbou podílu v dce�iné spole�nosti se pro ú�ely tohoto ustanovení 
omezují výší 5 % p�íjm� z dividend a jiných podíl� na zisku vyplácených dce�inou spole�ností, pokud 
poplatník neprokáže, že skute�ná výše t�chto režijních (nep�ímých) náklad� je nižší. 
  
 (2) Škodou podle odstavce 1 písm. n) se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo 
zni�ení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních p�í�in, pokud je majetek v 
d�sledku škody vy�azen. Mankem se rozumí inventariza�ní rozdíl, kdy skute�ný stav je nižší než 
ú�etní. Za tyto škody a manka se nepovažují technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z 
p�irozených vlastností zásob vznikající nap�. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytk� 
ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (p�irozené úbytky zásob materiálu, zboží, 
nedokon�ené výroby, polotovar� a hotových výrobk�), ztratné v maloobchodním prodeji a nezavin�né 
úhyny zví�at, která nejsou pro ú�ely zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky 
zd�vodn�né normy p�irozených úbytk� a ztratného stanovené poplatníkem. Správce dan� m�že 
posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru �innosti poplatníka a obvyklé výši norem 



jiných poplatník� se shodnou nebo obdobnou �inností, a o zjišt�ný rozdíl upravit základ dan�. Škodou 
není prokázaný nezavin�ný úhyn nebo nutná porážka zví�ete základního stáda. 
  

Odpisy hmotného majetku 
 

§ 26 
  
 (1) Odpisy se stanoví pro ú�ely tohoto zákona podle § 30, 31 nebo § 32 z hmotného majetku, 
s výjimkou uvedenou v § 27. 
  
 (2) Hmotným majetkem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí  
a) samostatné movité v�ci, pop�ípad� soubory movitých v�cí se samostatným technicko-ekonomickým 
ur�ením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40 000 K� a mají provozn�-technické funkce delší 
než jeden rok, 
  
b) budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním p�edpisem, 28d) 
  
c) stavby, s výjimkou1. provozních d�lních d�l, 
2. drobných staveb na pozemcích ur�ených k pln�ní funkcí lesa, sloužících k zajiš�ování provozu 
lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastav�ná plocha nep�esahuje 30 m2 a 
výšku 5 m, 28e) 
3. oplocení sloužícího k zajiš�ování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou, 29) 
  
d) p�stitelské celky trvalých porost� s dobou plodnosti delší než t�i roky vymezené v odstavci 9, 
  
e) základní stádo a tažná zví�ata, 20) 
  
f) jiný majetek vymezený v odstavci 3. 
 Hmotným majetkem pro ú�ely tohoto zákona však nejsou zásoby. Za samostatné movité v�ci se 
považují také výrobní za�ízení, jakož i za�ízení a p�edm�ty sloužící k provozování služeb (výkon�) a 
ú�elová za�ízení a p�edm�ty, která s budovou nebo se stavbou netvo�í jeden funk�ní celek, i když jsou 
s ní pevn� spojeny. Souborem movitých v�cí se samostatným technicko-ekonomickým ur�ením se 
rozumí díl�í �ást výrobního �i jiného celku. Soubor movitých v�cí je nutné evidovat zvláš� tak, aby byly 
zajišt�ny pr�kazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých v�cech za�azených do souboru, ur�ení 
hlavního funk�ního p�edm�tu a o všech zm�nách souboru (p�ír�stky, úbytky) v�etn� údaj� o datu 
zm�ny, rozsahu zm�ny, vstupních cenách jednotlivých p�ír�stk� nebo úbytk�, celkové ceny souboru 
v�cí a dále �ástky odpis� v�etn� jejich zm�n vyplývajících ze zm�ny vstupní ceny souboru movitých 
v�cí. Soubor movitých v�cí se za�azuje do odpisové skupiny podle hlavního funk�ního p�edm�tu. 
  
 (3) Jiným majetkem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí  
a) technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lom�, pískoven a hliniš�, pokud nezvyšuje vstupní 
cenu a z�statkovou cenu hmotného majetku, s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 1 písm. f), 
  
b) technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 29b) 
  
c) výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních p�edpis� 20) nebo podle da�ové evidence tvo�í 
sou�ást ocen�ní hmotného majetku pronajatého formou finan�ního pronájmu s následnou koupí 
najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouv� p�evýší u movitého 
majetku hodnotu 40 000 K�. 
  
 (4) Je-li majetek ve spoluvlastnictví, pak pro posouzení toho, zda dosáhl vstupní ceny 
uvedené v odstavci 2, je rozhodující vstupní cena, která se rovná sou�tu hodnot spoluvlastnických 
podíl� u jednotlivých spoluvlastník�, a nikoliv vstupní cena jednotlivého spoluvlastnického podílu. 
  
 (5) Odpisováním se pro ú�ely tohoto zákona rozumí zahrnování odpis� z hmotného majetku 
evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajišt�ní zdanitelného p�íjmu, do výdaj� (náklad�) k 
zajišt�ní tohoto p�íjmu. Odpisování lze zahájit po uvedení po�izované v�ci do stavu zp�sobilého 
obvyklému užívání, kterým se rozumí dokon�ení v�ci a spln�ní technických funkcí a povinností 
stanovených zvláštními právními p�edpisy pro užívání. Obdobn� to platí pro technické zhodnocení (§ 
33). Poplatník s p�íjmy podle § 7 a 9, který nevede ú�etnictví a uplat�uje výdaje na dosažení, zajišt�ní 



a udržení p�íjm� podle § 24, m�že zahájit odpisování hmotného majetku, jedná-li se o hmotný majetek 
v da�ové evidenci nebo pronajímaný hmotný majetek, evidovaný podle § 9 odst. 6; p�itom zví�ata z 
vlastního chovu, nakoupená a darovaná zví�ata po dosažení dosp�losti z�stávají sou�ástí zásob. 
  
 (6) Odpis ve výši ro�ního odpisu vypo�teného podle § 31 a 32 lze uplatnit z hmotného majetku 
evidovaného u poplatníka ke konci p�íslušného zda�ovacího období s výjimkou uvedenou v odstavci 7 
písm. b) až d). Ro�ním odpisem u poplatník� uvedených v § 17 se rozumí odpis za zda�ovací období. 
  
 (7) Odpis pouze ve výši jedné poloviny ro�ního odpisu vypo�teného podle § 31 a 32 lze 
uplatnit 
  
a) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na po�átku p�íslušného zda�ovacího období, dojde-
li v pr�b�hu zda�ovacího období 
1. k vy�azení majetku p�ed koncem zda�ovacího období, pokud již v pr�b�hu zda�ovacího období 
nebyl uplatn�n odpis podle bod� 2 a 3, 
2. k p�evedení majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních právních p�edpis�, 29a) 
který je evidován v majetku poplatníka k datu p�edcházejícímu dni p�evodu majetku, 
3. k ukon�ení podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti nebo k ukon�ení pronájmu, 
p�em�n�, zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkursu z 
majetku evidovaného ke dni ukon�ení podnikatelské nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti, ke dni 
ukon�ení pronájmu, ke dni p�edcházejícímu rozhodný den fúze, p�evodu jm�ní na spole�níka nebo 
rozd�lení obchodní spole�nosti nebo družstva, 70) a v ostatních p�ípadech zrušení bez likvidace ke 
dni p�edcházejícímu den zániku, ke dni p�edcházejícímu první den hospodá�ského roku nebo 
kalendá�ního roku p�i zm�n� ú�etního období, ke dni p�edcházejícímu den vstupu do likvidace nebo 
ke dni p�edcházejícímu den ú�innosti prohlášení konkursu. Obdobn� postupuje poplatník uvedený v § 
2, který v pr�b�hu zda�ovacího období p�erušil podnikatelskou nebo jinou samostatnou výd�le�nou 
�innost nebo pronájem a tuto �innost nezahájil do termínu pro podání da�ového p�iznání za p�íslušné 
zda�ovací období, ve kterém byla �innost p�erušena, 
4. k ukon�ení nájemního vztahu p�i odpisování technického zhodnocení nájemcem (§ 28 odst. 3) nebo 
p�i ukon�ení výp�j�ky movitého hmotného majetku (§ 28 odst. 4), 
  
b) z hmotného majetku nabytého v pr�b�hu zda�ovacího období a evidovaného u poplatníka na konci 
zda�ovacího období, u n�hož poplatník pokra�uje v odpisování zapo�atém p�vodním vlastníkem 
podle § 30 odst. 12 písm. a) až e), g) až m), a z hmotného movitého majetku, k n�muž poplatník nabyl 
vlastnické právo v pr�b�hu zda�ovacího období spln�ním závazku, který byl zajišt�n p�evodem práva, 
29c) a má tento majetek evidován na konci zda�ovacího období, 
  
c) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka po celé zda�ovací období u poplatníka, na kterého 
byl prohlášen konkurs v pr�b�hu zda�ovacího období a nebo který vstoupil do likvidace v pr�b�hu 
zda�ovacího období, 
  
d) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka uvedeného v § 17 za zda�ovací období vymezené v 
§ 17a písm. c), je-li toto zda�ovací období kratší než dvanáct m�síc� nep�etržit� po sob� jdoucích; 
toto se nepoužije u hmotného majetku zaevidovaného u poplatníka v pr�b�hu tohoto zda�ovacího 
období nebo v pr�b�hu �ásti zda�ovacího období p�edcházející tomuto zda�ovacímu období, za 
kterou se podává da�ové p�iznání podle § 38m odst. 3 písm. a). 
 Ustanovení tohoto odstavce se použije p�im��en�, dojde-li v pr�b�hu zda�ovacího období ke 
zm�n� právní formy ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti na jinou obchodní 
spole�nost nebo družstvo a akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením omezeným anebo 
družstva na ve�ejnou obchodní spole�nost nebo komanditní spole�nost. 
  
 (8) Odpisy pro ú�ely zákona není poplatník povinen uplatnit, p�itom odpisování lze i p�erušit, 
ale p�i dalším odpisování je nutné pokra�ovat zp�sobem, jako by odpisování p�erušeno nebylo, a to 
za podmínky, že v dob� p�erušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální �ástkou 
podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální �ástkou, nelze 
za toto zda�ovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro 
da�ové ú�ely. Po dobu uplat�ování výdaj� paušální �ástkou vede poplatník (vlastník nebo nájemce) 
odpisy pouze eviden�n�. 
  



 (9) P�stitelskými celky trvalých porost� s dobou plodnosti delší než t�i roky se podle odstavce 
2 rozum�jí  
a) ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o vým��e nad 0,25 ha v hustot� nejmén� 90 
strom� na 1 ha, 
  
b) ovocné ke�e vysázené na souvislém pozemku o vým��e nad 0,25 ha v hustot� nejmén� 1000 ke�� 
na 1 ha, 
  
c) chmelnice a vinice. 
  

§ 27 
  
 (1) Hmotným majetkem vylou�eným z odpisování je  
a) bezúplatn� p�evedený majetek podle smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, 
pokud výdaje (náklady) související s jeho po�ízením nep�evýší 40 000 K�, 
  
b) p�stitelský celek trvalých porost� s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného 
stá�í, 
  
c) hydromeliorace do 2 let po jejím dokon�ení, 
  
d) um�lecké dílo, 30) které je hmotným majetkem a není sou�ástí stavby a budovy, p�edm�ty muzejní 
a galerijní hodnoty, pop�ípad� jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní 
soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, pop�ípad� jiné fondy, 
  
e) movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek, 
  
f) hmotný majetek p�evzatý povinn� bezúplatn� podle zvláštních právních p�edpis�, 26) 
  
g) inventariza�ní p�ebytky hmotného majetku zjišt�né podle zvláštního právního p�edpisu, 20) , pokud 
nebyly p�i zjišt�ní zaú�továny ve prosp�ch výnos�, 
  
h) hmotný movitý majetek nabytý v��itelem v d�sledku zajišt�ní závazku p�evodem práva, 29c) a to po 
dobu zajišt�ní tohoto závazku a za p�edpokladu, že jej po tuto dobu bude odpisovat p�vodní vlastník, 
uzav�e-li s v��itelem smlouvu o výp�j�ce. 23e) 
  
 (2) Hmotným majetkem vylou�eným z odpisování je také technické zhodnocení provedené 
nájemcem na osobním automobilu kategorie M1 najatém podle smlouvy o finan�ním pronájmu s 
následnou koupí, s výjimkou automobilu, který je využíván provozovatelem silni�ní motorové dopravy 
nebo provozovatelem taxislužby na základ� vydané koncese, a automobilu druh sanitní a druh 
poh�ební, 97) a dále výdaje související s jeho po�ízením podle § 26 odst. 3 písm. c) vynaložené 
nájemcem, pokud celkové nájemné je rovno nebo vyšší než 1 500 000 K�. V p�ípad�, kdy je celkové 
nájemné nižší než 1 500 000 K�, avšak v úhrnu s technickým zhodnocením provedeným nájemcem a 
s výdaji podle § 26 odst. 3 písm. c) vynaloženými nájemcem p�evýší 1 500 000 K�, je z odpisování 
vylou�en rozdíl, o který sou�et nájemného, technického zhodnocení a výdaj� podle § 26 odst. 3 písm. 
c) p�evyšuje 1 500 000 K�. 
  

§ 28 
  
 (1) Hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, 
organiza�ní složka státu p�íslušná hospoda�it s majetkem státu 30b) a státní organizace p�íslušná 
hospoda�it s majetkem státu 30b) (dále jen "vlastník"), s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 5. Pro 
ú�ely tohoto zákona se p�i p�em�nách podle zvláštního zákona 70) považuje za vlastníka hmotného 
majetku zanikající spole�nosti nebo družstva nástupnická spole�nost nebo družstvo. To platí pro 
hmotný majetek ve vlastnictví zanikající spole�nosti nebo družstva k rozhodnému dni fuze, p�evodu 
jm�ní na spole�níka nebo rozd�lení obchodní spole�nosti nebo družstva a hmotný majetek, nabytý 
zanikající spole�ností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu fuze, p�evodu jm�ní na 
spole�níka nebo rozd�lení obchodní spole�nosti nebo družstva do obchodního rejst�íku. 
  



 (2) Technickou rekultivaci, pokud nezvyšuje vstupní a z�statkovou cenu hmotného majetku (§ 
26 odst. 3), provád�nou na pozemku jinou osobou než vlastníkem, m�že odpisovat pouze poplatník, 
který je k provedení rekultivace zavázán. 
  
 (3) Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku a jiný majetek uvedený v § 26 odst. 
3 písm. c), jsou-li hrazené nájemcem, m�že na základ� písemné smlouvy odpisovat nájemce, pokud 
není vstupní cena u vlastníka hmotného majetku zvýšena o tyto výdaje; p�itom je zat�ídí do odpisové 
skupiny, ve které je zat�íd�n pronajatý hmotný majetek, a odpisuje podle tohoto zákona. P�i 
odpisování technického zhodnocení postupuje nájemce zp�sobem stanoveným pro hmotný majetek a 
zat�ídí technické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je zat�íd�n pronajatý hmotný majetek. 
  
 (4) P�i p�evodu vlastnictví hmotného movitého majetku v d�sledku zajišt�ní závazku p�evodem 
práva 29c) na v��itele m�že tento majetek odpisovat p�vodní vlastník, pokud uzav�e s v��itelem 
smlouvu o výp�j�ce 23e) tohoto majetku na dobu zajišt�ní závazku p�evodem práva. 
  
 (5) Hmotný majetek vymezený v § 26 odst. 2 písm. c) a d), který je dokon�en na cizím 
pozemku a jeho hodnota není u vlastníka sou�ástí ocen�ní tohoto pozemku podle zvláštního právního 
p�edpisu, 20) m�že odpisovat poplatník, u n�hož je tento hmotný majetek evidován (§ 26 odst. 5). 
  
 (6) P�i odpisování hmotného majetku, který je pouze z�ásti používán k zajišt�ní zdanitelného 
p�íjmu, se do výdaj� k zajišt�ní zdanitelného p�íjmu zahrnuje pom�rná �ást odpis�. 
  

§ 29 
 

(1) Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí 
  
a) po�izovací cena, 31) je-li po�ízen úplatn� s výjimkou uvedenou v odstavci 10. P�i odkoupení 
najatého majetku, u n�hož nájemce odpisoval technické zhodnocení podle § 28 odst. 3, je sou�ástí 
vstupní ceny, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, i z�statková cena tohoto technického zhodnocení. 
Nejsou-li p�i bezprost�edním odkoupení hmotného majetku po ukon�ení nájemní smlouvy nebo 
smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku dodrženy podmínky 
uvedené v § 24 odst. 4 nebo odst. 5, lze do vstupní ceny zahrnout veškeré nájemné uhrazené 
nájemcem do data ukon�ení smlouvy, které nebylo výdajem (nákladem) podle § 24; p�itom u 
poplatníka, který nevede ú�etnictví, lze do vstupní ceny zahrnout i zálohy na nájemné uhrazené do 
data ukon�ení smlouvy. U nemovitého majetku, který poplatník uvedený v § 2 po�ídil úplatn� v dob� 
delší než 5 let p�ed jeho vložením do obchodního majetku nebo v dob� delší než 5 let p�ed zahájením 
pronájmu, cena podle písmene d). U nemovitého majetku, který poplatník uvedený v § 2 po�ídil 
úplatn� v dob� kratší než 5 let p�ed jejich vložením do obchodního majetku nebo v dob� kratší než 5 
let p�ed zahájením pronájmu, se po�izovací cena zvyšuje o náklady prokazateln� vynaložené na jejich 
opravy a technické zhodnocení. U movitého majetku, který poplatník uvedený v § 2 po�ídil úplatn� v 
dob� delší než 1 rok p�ed vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou cena podle písmene d) s 
výjimkou majetku nabytého formou finan�ního pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, 
  
b) vlastní náklady, 31) je-li po�ízen nebo vyroben ve vlastní režii. Toto ustanovení se použije i u 
poplatník�, kte�í nevedou ú�etnictví. U nemovitostí, které poplatník uvedený v § 2 po�ídil nebo vyrobil 
ve vlastní režii v dob� delší než 5 let p�ed jejich vložením do obchodního majetku nebo v dob� delší 
než 5 let p�ed zahájením pronájmu, cena podle písmene d). U nemovitostí, které poplatník uvedený v 
§ 2 po�ídil nebo vyrobil ve vlastní režii v dob� kratší než 5 let p�ed jejich vložením do obchodního 
majetku nebo v dob� kratší než 5 let p�ed zahájením pronájmu, se vlastní náklady zvyšují o náklady 
prokazateln� vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení, 
  
c) hodnota nesplacené pohledávky zajišt�né p�evodem práva, 29c) a to u hmotného movitého 
majetku, který z�stává ve vlastnictví v��itele, 
  
d) reproduk�ní po�izovací cena v ostatních p�ípadech zjišt�ná podle zvláštního právního p�edpisu; 1a) 
p�itom u nemovité kulturní památky se reproduk�ní po�izovací cena stanoví jako cena stavby zjišt�ná 
podle zvláštního právního p�edpisu 31b ) bez p�ihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému 
stá�í kulturní památky a k cen� um�leckých a um�lecko�emeslných d�l, která jsou sou�ástí stavby. U 
poplatníka, který má p�íjmy z pronájmu podle § 9, je t�eba reproduk�ní po�izovací cenu stanovit již p�i 
zahájení pronájmu, 



  
e) p�i nabytí majetku zd�d�ním nebo darováním cena stanovená pro ú�ely dan� d�dické, s výjimkou 
majetku odpisovaného podle § 30 odst. 12 písm. a), nebo dan� darovací, pokud neuplynula od nabytí 
doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitostí o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení; 
je-li doba od nabytí delší než 5 let, rozumí se vstupní cenou cena podle písmene d), 
  
f) hodnota technického zhodnocení podle § 33 odst. 1 dokon�eného po�ínaje 1. lednem 2001 na 
hmotném majetku, jehož ú�etní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 1, 
zvýšená o ocen�ní tohoto odpisovaného hmotného majetku; p�itom odpisy pro ú�ely tohoto zákona 
lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatn�né ú�etní odpisy hmotného majetku 
podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 1. 
 Sou�ástí vstupní ceny podle písmen a) až f) je i technické zhodnocení provedené po uvedení 
v�ci do stavu zp�sobilého obvyklému užívání, s výjimkou technického zhodnocení provedeného na 
nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vylou�eném z odpisování (§ 27), nejpozd�ji však v 
prvním roce odpisování. Pokud p�vodní vlastník v p�ípadech uvedených v § 30 odst. 12 nezapo�al 
odpisování, je u nabyvatele vstupní cenou hmotného majetku vstupní cena, z níž by p�vodní vlastník 
odpisy uplat�oval. Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního 
rozpo�tu, z rozpo�t� obcí a kraj�, státních fond�, o poskytnuté prost�edky (granty) p�id�lené podle 
zvláštního právního p�edpisu, 72) o poskytnuté granty Evropských spole�enství, o poskytnuté dotace, 
p�ísp�vky a podpory z ve�ejných rozpo�t� a jiných pen�žních fond� cizího státu (s výjimkou pen�žních 
fond� spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlišt�m v zahrani�í), poskytnuté na 
jeho po�ízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prost�edky neú�tují podle zvláštního 
právního p�edpisu 20) ve prosp�ch výnos� (p�íjm�). Obdobn� se postupuje i u hmotného majetku 
vytvo�eného vlastní �inností. 
  
 (2) Za z�statkovou cenu se pro ú�ely tohoto zákona považuje rozdíl mezi vstupní cenou 
hmotného majetku a celkovou výší odpis� stanovených podle § 26 a § 30 až 32 z tohoto majetku, a to 
i tehdy, když do výdaj� na zajišt�ní zdanitelných p�íjm� [§ 24 odst. 2 písm. a)] zahrnul poplatník pouze 
pom�rnou �ást odpis� podle § 28 odst. 5 nebo uplat�oval v n�kterých zda�ovacích obdobích výdaje 
procentem z p�íjm�. 
  
 (3) Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu (dále jen "zvýšená vstupní cena") a zárove� u 
majetku odpisovaného podle § 32 i z�statkovou cenu (dále jen "zvýšená z�statková cena") 
p�íslušného majetku v tom zda�ovacím období, kdy je technické zhodnocení dokon�eno a uvedeno do 
stavu zp�sobilého obvyklému užívání; p�itom poplatník, který samostatn� eviduje a odpisuje technické 
zhodnocení hmotného majetku podle § 26 odst. 3 písm. a) nebo výdaje vymezené v § 26 odst. 3 písm. 
c) zvyšuje o každé další technické zhodnocení dokon�ené na p�vodním majetku vstupní cenu a 
zárove� u majetku odpisovaného podle § 32 i z�statkovou cenu již evidovaného jiného majetku v tom 
zda�ovacím období, kdy je technické zhodnocení dokon�eno a uvedeno do stavu zp�sobilého 
obvyklému užívání. Ustanovení p�edchozí v�ty se nepoužije u technického zhodnocení v p�ípadech 
uvedených v odstavcích 1, 4 a 6 a u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní 
památce odpisovaného podle § 30 odst. 8 nebo u technického zhodnocení provedeného na hmotném 
majetku vylou�eném z odpisování. Povinnost zvýšit vstupní cenu samostatn� evidovaného a 
odpisovaného technického zhodnocení o každé další technické zhodnocení dokon�ené na p�vodním 
majetku se nevztahuje na technické zhodnocení provedené na nemovité kulturní památce, které se 
odpisuje podle § 30 odst. 8 vždy samostatn�. 
  
 (4) Poplatník, který odpisoval technické zhodnocení a výdaje vymezené v § 26 odst. 3 písm. c) 
nebo jejich �ást, která není vylou�ena z odpisování (§ 27 odst. 2), související s majetkem odkoupeným 
podle smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, zvýší o po�izovací cenu 
odkoupeného majetku vstupní (z�statkovou) cenu již odpisovaného jiného majetku v tom zda�ovacím 
období, kdy je majetek odkoupen, a pokra�uje v zapo�atém odpisování. 
  
 (5) Vstupní cenou hmotného majetku ve spoluvlastnictví je u spoluvlastníka vstupní cena 
podle odstavce 1 ve výši hodnoty jeho spoluvlastnického podílu. Hodnota technického zhodnocení 
provedeného na hmotném majetku ve spoluvlastnictví se u jednotlivých spoluvlastník� ur�í podle jejich 
spoluvlastnického podílu. 52) 
  



 (6) Odpisuje-li technické zhodnocení nájemce, zvyšuje se vstupní cena (z�statková cena) u 
vlastníka (pronajímatele) v roce ukon�ení pronájmu nebo zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním 
nájemcem, a to  
a) o �ástku nepen�žního p�íjmu stanoveného podle § 23 odst. 6 písm. b), je-li technické zhodnocení 
provedeno nad rámec nájemného, 
  
b) o z�statkovou cenu technického zhodnocení evidovanou u nájemce, je-li jím pln�no nájemné. 
 Provede-li nájemce technické zhodnocení nad rámec smluveného nájemného se souhlasem vlastníka 
(pronajímatele) a neodpisuje-li je nájemce ani vlastník (pronajímatel), zvyšuje se vstupní (z�statková) 
cena p�íslušného majetku u vlastníka (pronajímatele) v roce ukon�ení pronájmu o �ástku nepen�žního 
p�íjmu podle § 23 odst. 6 písm. a). Po zvýšení vstupní (z�statkové) ceny podle tohoto odstavce 
pokra�uje vlastník (pronajímatel) v odpisování ze zvýšené vstupní ceny nebo ze zvýšené z�statkové 
ceny. 
  
 (7) P�i zvýšení nebo snížení vstupní ceny, ke kterému dochází u již odpisovaného majetku z 
jiného d�vodu, než je jeho technické zhodnocení (dále jen "zm�n�ná vstupní cena"), se odpis stanoví 
ze zm�n�né vstupní (z�statkové) ceny p�i zachování platné sazby (koeficientu) podle § 31 nebo § 32. 
  
 (8) U hmotného majetku, který poplatník uvedený v § 2 po�ídil v dob� kratší než 5 let p�ed jeho 
vložením do obchodní spole�nosti nebo do družstva a nebyl zahrnut do obchodního majetku, je u 
nabyvatele vstupní cenou, byl-li po�ízen úplatn�, po�izovací cena, byl-li po�ízen nebo vyroben ve 
vlastní režii, jsou vstupní cenou vlastní náklady, a p�i nabytí hmotného majetku zd�d�ním nebo 
darováním, cena hmotného majetku pro ú�ely dan� d�dické nebo darovací. P�itom u nemovitostí lze 
vstupní cenu u nabyvatele zvýšit o náklady prokazateln� vynaložené na jejich opravy a technické 
zhodnocení p�ed vložením do obchodní spole�nosti nebo do družstva. Dnem vkladu do obchodní 
spole�nosti nebo družstva se pro ú�ely tohoto zákona rozumí den uvedený ve smlouv� o vkladu. 
  
 (9) Vstupní cena hmotného majetku se nem�ní,  
a) dochází-li k ocen�ní jm�ní zanikající spole�nosti nebo družstva podle zvláštního právního p�edpisu 
20) v p�ípad�, kdy to vyžaduje zvláštní právní p�edpis, 70) 
  
b) dojde-li k vypo�ádání mezi podílovými spoluvlastníky rozd�lením v�ci podle zvláštního právního 
p�edpisu, 52) nebo 
  
c) jsou-li v budov� vymezeny byty nebo nebytové prostory jako jednotky podle zvláštního právního 
p�edpisu. 60) 
  
 (10) U osobního automobilu kategorie M1, s výjimkou automobilu, který je využíván 
provozovatelem silni�ní motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby na základ� vydané 
koncese, a automobilu druh sanitní a druh poh�ební, 97) m�že být pro ú�ely tohoto zákona vstupní 
cena nebo zvýšená vstupní cena maximáln� ve výši 1 500 000 K�. 
  
§ 30 
  
 (1) V prvním roce odpisování zat�ídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin 
uvedených v p�íloze �. 1 k tomuto zákonu. Došlo-li u stavebního díla ke zm�n� hlavního užívání a v 
d�sledku této zm�ny se m�ní i zat�íd�ní do odpisové skupiny uvedené v p�íloze �. 1 k tomuto zákonu, 
provede poplatník zm�nu zat�íd�ní tohoto majetku ve zda�ovacím období nebo v období, za n�ž se 
podává da�ové p�iznání, ve kterém ke zm�n� došlo. Samostatn� odpisované technické zhodnocení 
provedené na hmotném majetku vylou�eném z odpisování se zat�ídí do odpisové skupiny, do které 
náleží hmotný majetek, na n�mž bylo technické zhodnocení provedeno. Doba odpisování �iní 
minimáln�: 
 +---------------------+----------------------+ 
  |Odpisová   skupina       |       Doba   odpisování    | 
 +---------------------+----------------------+ 
  |          1              |           3   roky         | 
 +---------------------+----------------------+ 
  |          1a             |           4   roky         | 
 +---------------------+----------------------+ 
  |          2              |           5   let          | 



 +---------------------+----------------------+ 
  |          3              |          10   let          | 
 +---------------------+----------------------+ 
  |          4              |          20   let          | 
 +---------------------+----------------------+ 
  |          5              |          30   let          | 
 +---------------------+----------------------+ 
  |          6              |          50   let.         | 
 +---------------------+----------------------+ 
 Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u n�hož došlo v pr�b�hu odpisování k 
prodloužení doby odpisování. Stavební dílo (d�m, budova, stavba) se za�azuje do odpisové skupiny 
podle jeho hlavního užívání v souladu se zvláštní právním p�edpisem. 31a) P�i užívání budovy k 
n�kolika ú�el�m je pro za�azení do odpisové skupiny rozhodující p�evažující podíl užívání na celkové 
využitelné podlahové ploše. 99) Hmotný majetek, který nelze za�adit do odpisových skupin podle 
p�ílohy �. 1 k tomuto zákonu, s výjimkou uvedenou v odstavcích 6 až 8, zat�íd�ný podle Klasifikace 
stavebních d�l CZ-CC vydané �eským statistickým ú�adem 99) se za�adí do odpisové skupiny 5 a 
ostatní hmotný majetek zat�íd�ný podle Standardní klasifikace produkce se za�adí do odpisové 
skupiny 2. 
  
 (2) Poplatník provádí rovnom�rné (§ 31) nebo zrychlené odpisování (§ 32). Zp�sob 
odpisování pro každý nov� po�ízený hmotný majetek stanoví vlastník, s výjimkou uvedenou v odstavci 
12, a nelze jej zm�nit po celou dobu jeho odpisování. 
  
 (3) Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny. 
  
 (4) Pronajímaný hmotný movitý majetek u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého 
hmotného majetku lze odepsat až do 90 % vstupní ceny rovnom�rn� po dobu trvání pronájmu za 
p�edpokladu, že doba pronájmu trvá alespo� 40 % doby odpisování stanovené v odstavci 1, nejmén� 
však 3 roky. P�i prodloužení doby pronájmu nad 40 % doby odpisování je možno odepsat za každé 
jedno procento doby odpisování další jedno procento vstupní ceny nad 90 % až do 100 % vstupní 
ceny. P�i stanovení zp�sobu odpisování se nepoužije ustanovení § 31 a 32. Odpisy uplatn�né 
p�vodním pronajímatelem (postupitelem) podle tohoto ustanovení se nem�ní p�i postoupení smlouvy 
o finan�ním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku beze zm�ny jejich podmínek na 
postupníka a postupník pokra�uje v odpisování zapo�atém p�vodním pronajímatelem (postupitelem). 
  
 (5) P�i zrušení smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 
odpisovaného podle odstavce 4 považuje se tato smlouva pro ú�ely zákona od data uzav�ení za 
smlouvu o pronájmu, kdy se po skon�ení nájemní smlouvy najatý hmotný majetek vrací pronajímateli. 
Toto ustanovení neplatí v p�ípad� bezprost�edního uzav�ení nové smlouvy o finan�ním pronájmu s 
následnou koupí najatého hmotného majetku, který byl p�edm�tem zrušené smlouvy, a v p�ípadech, 
kdy byl p�edm�t finan�ního pronájmu prokazateln� zni�en nebo odcizen. 
  
 (6) Ro�ní odpis otvírek nových lom�, pískoven, hliniš� a technické rekultivace, pokud tyto 
nejsou sou�ástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny jsou zahrnuty, do�asných staveb 31a) a 
d�lních d�l, se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Obdobn� se odpisuje hmotný 
majetek, jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecn� závazným p�edpisem nebo 
p�íslušným orgánem na základ� zmocn�ní ve zvláštním zákon�. 
  
 (7) U matric, zápustek, forem, model� a šablon (ve Standardní klasifikaci produkce 
ozna�ených kódem 28.62.50, 29.56.24 a 29.52.40) se ro�ní odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a 
stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného po�tu vyrobených odlitk� nebo výlisk�. 
  
 (8) U technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce (§ 29 odst. 3) se 
ro�ní odpis stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny. 
  
 (9) Ro�ní odpis podle odstavc� 4, 6 až 8 se stanoví s p�esností na dny nebo s p�esností na 
celé m�síce, po�ínaje následujícím m�sícem po dni, v n�mž byly spln�ny podmínky pro odpisování. U 
odpis� podle odstavce 4 je dnem spln�ní podmínek pro odpisování den, kdy byl pronajatý hmotný 
majetek p�enechán nájemci v souladu se smlouvou ve stavu zp�sobilém obvyklému užívání. 
  



 (10) P�i zahájení (ukon�ení) odpisování podle odstavc� 4, 6 až 8 v pr�b�hu zda�ovacího 
období lze uplatnit ro�ní odpisy pouze ve výši p�ipadající na toto zda�ovací období v závislosti na 
zvoleném zp�sobu stanovení p�esnosti odpis� podle odstavce 9. 
  
 (11) Odpisy stanovené podle odstavc� 4, 6 až 8 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
  
 (12) Ze vstupní ceny, ze které odpisoval p�vodní vlastník, s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 7, 
a p�i zachování zp�sobu odpisování pokra�uje v odpisování zapo�atém p�vodním vlastníkem 
  
a) právní nástupce poplatníka a nástupnická spole�nost nebo družstvo, 70) 
  
b) obchodní spole�nost nebo družstvo u hmotného majetku nabytého vkladem spole�níka nebo �lena 
družstva s bydlišt�m nebo sídlem na území �eské republiky, který byl zárove� u fyzické osoby 
zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku, nabytého vkladem obce, pokud byl 
tento majetek ve vlastnictví obce a byl zahrnut v jejím majetku, a nabytého p�em�nou, 70) 
  
c) poplatník u hmotného majetku nabytého vkladem tichého spole�níka s bydlišt�m nebo sídlem na 
území �eské republiky spolu s nabytím vlastnických práv k tomuto majetku, pokud tichý spole�ník m�l 
p�ed uskute�n�ním vkladu tento majetek zahrnut v obchodním majetku, 
  
d) tichý spole�ník u hmotného majetku nabytého vrácením jeho vkladu, pokud nabyl vlastnická práva k 
tomuto majetku, 
  
e) poplatník u hmotného majetku, který nabyl bezúplatným p�evodem podle zvláštních p�edpis� 31c) 
nebo bezúplatným p�evodem v d�sledku delimitace státních organizací, 31d) 
  
f) poplatník uvedený v § 2, který vy�adil hmotný majetek z obchodního majetku a následn� hmotný 
majetek do obchodního majetku op�t za�adil. Obdobn� se postupuje i v p�ípad� p�erušení pronájmu (§ 
9), 
  
g) postupník p�i postoupení smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, jestliže 
dodrží smluvenou celkovou výši nájemného, kupní cenu a nedojde ke zkrácení p�vodn� stanovené 
doby pronájmu. Je-li postoupena najatá v�c za nižší cenu, než byla vstupní cena evidovaná u 
postupitele, lze odpisy uplatnit maximáln� do výše ceny hrazené postupníkem, 
  
h) poplatník, který nabyl právo k užívání hmotného movitého majetku smlouvou o výp�j�ce, 23e) a to 
po dobu zajišt�ní závazku p�evodem práva 29c) k tomuto majetku, 
  
i) dlužník, který nabyl do vlastnictví hmotný majetek na základ� smlouvy o p�j�ce. 20d) V odpisování 
pokra�uje i poplatník, pokud k tomuto majetku nabyl vlastnická práva vrácením p�j�ené v�ci, 
  
j) manžel (manželka), který má v obchodním majetku hmotný majetek, který již byl v obchodním 
majetku a byl odpisován manželkou (manželem), s výjimkou majetku nabytého koupí od druhého z 
manžel�, 
  
k) poplatník, který odpisoval hmotný majetek p�ed ukon�ením �innosti, 
  
l) ú�astník sdružení bez právní subjektivity u majetku ur�eného podle druhu, 31e) 
  
m) poplatník v p�ípadech uvedených v § 23a odst. 4 a § 23c odst. 7. 
 V odpisování hmotného movitého majetku pokra�uje i poplatník, pokud k tomuto majetku 
nabyl znovu vlastnická práva spln�ním závazku, který byl zajišt�n p�evodem práva, 29c) a to 
zp�sobem uplat�ovaným po dobu zajišt�ní závazku podle písmene h). Obdobn� pokra�uje v 
odpisování i poplatník u hmotného majetku vráceného p�i ukon�ení nájmu a poplatník p�i rozpušt�ní 
sdružení bez právní subjektivity nebo p�i ukon�ení �innosti ve sdružení bez právní subjektivity u 
majetku ur�eného podle druhu, který jím byl do tohoto sdružení vnesen. 
  

§ 31 
  



 (1) P�i rovnom�rném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám p�i�azeny tyto 
maximální ro�ní odpisové sazby:  
a) Ro�ní odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) až d) 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |Odpisová   |   v   prvním   roce   |   v   dalších   letech   |   pro   zvýšenou    | 
 |skupina    |     odpisování    |      odpisování      |   vstupní   cenu    | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     1       |        20         |        40            |       33,3        | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     1a      |        14,2       |        28,6          |       25          | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     2       |        11         |        22,25         |       20          | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     3       |         5,5       |        10,5          |       10          | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     4       |         2,15      |         5,15         |        5,0        | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     5       |         1,4       |         3,4          |        3,4        | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     6       |         1,02      |         2,02         |        2,         | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  
b) Ro�ní odpisová sazba p�i zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |Odpisová   |   v   prvním   roce   |   v   dalších   letech   |   pro   zvýšenou    | 
 |skupina    |     odpisování    |      odpisování      |   vstupní   cenu    | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     1       |        40         |        30            |       33,3        | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     2       |        31         |        17,25         |       20          | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     3       |        24,4       |         8,4          |       10,         | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  
c) Ro�ní odpisová sazba p�i zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 % 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |Odpisová   |   v   prvním   roce   |   v   dalších   letech   |   pro   zvýšenou    | 
 |skupina    |     odpisování    |      odpisování      |   vstupní   cenu    | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     1       |        35         |        32,5          |       33,3        | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     2       |        26         |        18,5          |       20          | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     3       |        19         |         9            |       10,         | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  
d) Ro�ní odpisová sazba p�i zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |Odpisová   |   v   prvním   roce   |   v   dalších   letech   |   pro   zvýšenou    | 
 |skupina    |     odpisování    |      odpisování      |   vstupní   cenu    | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     1       |        30         |        35            |       33,3        | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     1a      |        24,1       |        25,3          |       25          | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     2       |        21         |        19,75         |       20          | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  |     3       |        15,4       |         9,4          |       10.         | 
+---------+---------------+------------------+---------------+ 
  



 (2) Ro�ní odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) m�že použít poplatník s p�evážn� 
zem�d�lskou a lesní výrobou, 7) který je prvním vlastníkem stroje pro zem�d�lství a lesnictví, 
ozna�eného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3. Za poplatníka s p�evážn� zem�d�lskou a 
lesní výrobou se pro ú�ely tohoto zákona považuje poplatník, u n�hož p�íjmy z této �innosti �inily v 
p�edcházejícím zda�ovacím období více než 50 % z celkových p�íjm�; p�itom u poplatníka, jemuž 
vznikla da�ová povinnost v pr�b�hu zda�ovacího období, je rozhodný pom�r skute�n� dosažených 
p�íjm�. 
  
 (3) Ro�ní odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. c) m�že použít poplatník, který je 
prvním vlastníkem za�ízení pro �išt�ní a úpravu vod ozna�eného ve Standardní klasifikaci produkce 
kódem 29.24.1 využívaného ve stavbách za�azených podle Klasifikace stavebních d�l CZ-CC vydané 
�eským statistickým ú�adem 99) do podt�ídy 125113, pro t�ídicí a úpravárenské za�ízení na 
zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29 Standardní klasifikace produkce, pomocí 
n�hož jsou zpracovány druhotné suroviny ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace 
produkce. 
  
 (4) Ro�ní odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. d) m�že použít poplatník, který je 
prvním vlastníkem hmotného majetku zat�íd�ného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 
s výjimkou hmotného majetku uvedeného v odstavcích 2, 3 a 5. 
  
 (5) Ro�ní odpisovou sazbu podle odstavce 1 písm. b) až d) nelze uplatnit u letadel, pokud 
nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základ� vydané koncese a 
provozovateli leteckých škol, u motocykl� a osobních automobil�, pokud nejsou využívány 
provozovateli silni�ní motorové dopravy a provozovateli taxislužby na základ� vydané koncese a 
provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo 
podskupiny sanitní a poh�ební podle zvláštního právního p�edpisu, 78) hmotného majetku 
ozna�eného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7 (p�ístroje pro domácnost, jinde 
neuvedené) a 35.12 (rekrea�ní a sportovní �luny). 
  
 (6) Za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se pro ú�ely tohoto zákona považuje 
poplatník, který si jako první po�ídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k 
ur�enému ú�elu a u p�edchozího vlastníka byl zbožím. 
  
 (7) P�i rovnom�rném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zda�ovací 
období ve výši jedné setiny sou�inu jeho vstupní ceny a p�i�azené ro�ní odpisové sazby. Poplatník 
m�že na základ� svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální sazby uvedené v odstavci 1. 
Sazby nižší než maximální sazby uvedené v odstavci 1 nem�že použít poplatník uvedený v § 2, který 
uplat�uje výdaje podle § 7 odst. 9 nebo § 9 odst. 4 a je povinen vést odpisy pouze eviden�n� podle § 
26 odst. 8 anebo používá hmotný majetek pouze z�ásti k zajišt�ní zdanitelného p�íjmu a do výdaj� k 
zajišt�ní zdanitelného p�íjmu zahrnuje pom�rnou �ást odpis� podle § 28 odst. 6. 
  
 (8) P�i rovnom�rném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví 
odpisy tohoto majetku za dané zda�ovací období ve výši jedné setiny sou�inu jeho zvýšené vstupní 
ceny a p�i�azené ro�ní odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu. 
  
 (9) Odpisy stanovené podle odstavc� 7 a 8 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
  

§ 32 
  
 (1) P�i zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám p�i�azeny tyto 
koeficienty pro zrychlené odpisování: 
 +---------------------------------------------------------------+ 
  |                Koeficient   pro   zrychlené   odpisování                | 
 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  |Odpisová   |   v   prvním   roce   |   v   dalších   letech   |     pro   zvýšenou     | 
 |skupina    |     odpisování    |      odpisování      |   z�statkovou   cenu   | 
 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  |     1       |        3          |         4            |          3           | 
 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  |     1a      |        4          |         5            |          4           | 



 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  |     2       |        5          |         6            |          5           | 
 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  |     3       |       10          |        11            |         10           | 
 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  |     4       |       20          |        21            |         20           | 
 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  |     5       |       30          |        31            |         30           | 
 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  |     6       |       50          |        51            |         50.          | 
 +---------+---------------+------------------+------------------+ 
  
 (2) P�i zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku 
  
a) v prvním roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a p�i�azeného koeficientu pro zrychlené 
odpisování platného v prvním roce odpisování; p�itom poplatník, který je prvním vlastníkem, m�že 
tento odpis zvýšit o1. 20 % vstupní ceny stroje pro zem�d�lství a lesnictví, ozna�eného ve Standardní 
klasifikaci produkce kódem 29.3, a to jen u poplatníka s p�evážn� zem�d�lskou a lesní výrobou, 7) 
2. 15 % vstupní ceny za�ízení pro �išt�ní a úpravu vod ozna�eného ve Standardní klasifikaci produkce 
kódem 29.24.1 využívaného ve stavbách za�azených podle Klasifikace stavebních d�l CZ-CC vydané 
�eským statistickým ú�adem 99) do podt�ídy 125113, pro t�ídicí a úpravárenské za�ízení na 
zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29 Standardní klasifikace produkce, pomocí 
n�hož jsou zpracovány druhotné suroviny ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace 
produkce, 
3. 10 % vstupní ceny hmotného majetku zat�íd�ného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 
až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v bodech 1 a 2 a v § 31 odst. 5, 
  
b) v dalších zda�ovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho z�statkové ceny a rozdílu mezi 
p�i�azeným koeficientem pro zrychlené odpisování a po�tem let, po které byl již odpisován. 
  
 (3) P�i zrychleném odpisování majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení se odpisy 
stanoví  
a) v roce zvýšení z�statkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené z�statkové ceny majetku a 
p�i�azeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou z�statkovou cenu, 
  
b) v dalších zda�ovacích obdobích jako podíl dvojnásobku z�statkové ceny majetku a rozdílu mezi 
p�i�azeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou z�statkovou cenu a po�tem 
let, po které byl odpisován ze zvýšené z�statkové ceny. 
  
 (4) P�i zkrácení doby odpisování podle § 30 odst. 1 u již odpisovaného hmotného majetku, kdy 
rozdíl mezi p�i�azeným koeficientem pro zrychlené odpisování a po�tem let, po které byl již hmotný 
majetek odpisován, je menší než 2, se pro stanovení ro�ního odpisu použije vždy rozdíl mezi 
p�i�azeným koeficientem pro zrychlené odpisování a po�tem let, po které byl již hmotný majetek 
odpisován, ve výši 2; p�itom do po�tu let se zahrnují pouze celá zda�ovací období podle § 17a. 
  
 (5) Odpisy stanovené podle odstavc� 2 až 4 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
  

§ 32a 
Odpisy nehmotného majetku 

 
 (1) Pro ú�ely tohoto zákona se odpisují z�izovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v ú�etnictví jako nehmotný majetek 
vymezený zvláštním právním p�edpisem 20) (dále jen "nehmotný majetek"), pokud  
a) byl1. nabyt úplatn�, vkladem spole�níka nebo tichého spole�níka nebo �lena družstva, p�em�nou, 
70) darováním nebo zd�d�ním, nebo 
2. vytvo�en vlastní �inností za ú�elem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování a 
  
b) vstupní cena je vyšší než 60 000 K� a 
  



c) doba použitelnosti je delší než jeden rok; p�itom dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je 
majetek využitelný pro sou�asnou �innost nebo uchovatelný pro další �innost nebo m�že sloužit jako 
podklad nebo sou�ást zdokonalovaných nebo jiných postup� a �ešení v�etn� doby ov��ování 
nehmotných výsledk�. 
  
 (2) Za nehmotný majetek se pro ú�ely tohoto zákona nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl 
mezi ocen�ním podniku nebo �ásti podniku, tvo�ící samostatnou organiza�ní složku, 70) nabytého 
zejména koupí, vkladem nebo ocen�ním majetku a závazk� v rámci p�em�n spole�ností, a souhrnem 
jeho individuáln� p�ecen�ných složek majetku sníženým o p�evzaté závazky (goodwill). 
  
 (3) Nehmotný majetek m�že krom� vlastníka odpisovat poplatník, který k n�mu nabyl právo 
užívání za úplatu. 
  
 (4) U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu ur�itou, se ro�ní 
odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních p�ípadech se nehmotný 
majetek odpisuje rovnom�rn� bez p�erušení, a to audiovizuální dílo 106) 18 m�síc�, software a 
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 m�síc�, z�izovací výdaje 60 m�síc� a ostatní nehmotný 
majetek 72 m�síc�. U nehmotného majetku, nabytého vkladem nebo p�em�nou, 70) pokra�uje 
nabyvatel v odpisování zapo�atém p�vodním vlastníkem za podmínky, že vkladatelem nebo zanikající 
obchodní spole�ností nebo družstvem mohly být odpisy u tohoto nehmotného majetku uplat�ovány. U 
nehmotného majetku vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 m�že nabyvatel 
uplatnit v úhrnu odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše úhrady prokázané vkladatelem. 
  
 (5) Není-li v tomto zákon� stanoveno jinak, použijí se pro nehmotný majetek obdobn� 
ustanovení pro hmotný majetek. 
  

§ 32b 
Nájem podniku 

 
 (1) Nájemce, který má najatý podnik nebo �ást podniku, tvo�ící samostatnou organiza�ní 
složku, na základ� smlouvy o nájmu podniku nebo �ásti podniku podle zvláštního právního p�edpisu 
70) a sou�asn� má písemný souhlas pronajímatele k odpisování, použije p�i uplat�ování odpis� 
hmotného majetku a nehmotného majetku p�im��en� ustanovení tohoto zákona o odpisování p�i 
zajišt�ní závazku p�evodem práva. 
  
 (2) P�evyšují-li odpisy uplatn�né nájemcem podle odstavce 1 nájemné, snížené o jeho �ást 
ur�enou k úhrad� závazk� v��i pronajímateli podniku, je nájemce povinen zvýšit základ dan� o rozdíl 
mezi uplatn�nými odpisy a takto upraveným nájemným. Obdobn� to platí pro �ástku uplatn�ných 
odpis�, pokud nájemce neú�tuje nájemné na vrub p�íslušného ú�tu dlouhodobého závazku. 
  
 (3) Nehradí-li nájemce pronajímateli podniku hodnotu pohledávky nebo její �ást, která 
p�echází na nájemce podle zvláštního právního p�edpisu 70) na základ� smlouvy o nájmu podniku, je 
nájemce povinen zvýšit o hodnotu p�evád�né pohledávky nebo její �ásti základ dan�, pokud nebude 
tato hodnota pohledávky nebo její �ást zaú�tována u nájemce podle zvláštního právního p�edpisu 20) 
ve prosp�ch výnos�. 
  
 (4) Nehradí-li pronajímatel nájemci závazek nebo jeho �ást zachycený na rozvahových 
ú�tech, který p�echází na nájemce podle zvláštního právního p�edpisu 70) na základ� smlouvy o 
nájmu podniku, je pronajímatel povinen zvýšit o hodnotu p�evád�ného závazku nebo jeho �ásti základ 
dan�, pokud nebude hodnota závazku nebo jeho �ást u pronajímatele zaú�tována podle zvláštního 
právního p�edpisu 20) ve prosp�ch výnos�. Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úrok� 
z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztah� a dále na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj 
(náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných p�íjm�, jen pokud 
byl zaplacen. 
  
 (5) Ustanovení odstavc� 1 až 4 se použijí pouze u poplatník�, kte�í vedou ú�etnictví. 
  

§ 33 
  



 (1) Technickým zhodnocením se pro ú�ely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokon�ené 
nástavby, p�ístavby a stavební úpravy, 32) rekonstrukce a modernizace majetku, pokud p�evýšily u 
jednotlivého majetku v úhrnu ve zda�ovacím období 1995 �ástku 10 000 K� a po�ínaje zda�ovacím 
obdobím 1996 �ástku 20 000 K� a po�ínaje zda�ovacím obdobím 1998 �ástku 40 000 K�. 
Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nep�esahující stanovené �ástky, které poplatník na 
základ� svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb). 
  
 (2) Rekonstrukcí se pro ú�ely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za 
následek zm�nu jeho ú�elu nebo technických parametr�. 
  
 (3) Modernizací se pro ú�ely tohoto zákona rozumí rozší�ení vybavenosti nebo použitelnosti 
majetku. 
  
 (4) Technickým zhodnocením jsou také výdaje podle odstavce 1, pokud je hradí budoucí 
nájemce na cizím hmotném majetku v pr�b�hu jeho po�izování za podmínky, že se stane nájemcem 
tohoto hmotného majetku nebo jeho �ásti, a vlastník tohoto hmotného majetku nezahrne výdaje 
vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny. 
  
 (5) Ustanovení odstavce 1 se použije i na technické zhodnocení, podává-li se da�ové p�iznání 
za jiné období, než je zda�ovací období vymezené tímto zákonem. 
  

§ 33a 
zrušen 

 
§ 34 

Položky od�itatelné od základu dan� 
 
 (1) Od základu dan� lze ode�íst da�ovou ztrátu, která vznikla a byla vym��ena za p�edchozí 
zda�ovací období nebo jeho �ást, a to nejdéle v 5 zda�ovacích obdobích následujících bezprost�edn� 
po období, za které se da�ová ztráta vym��uje. U poplatníka, který je spole�níkem ve�ejné obchodní 
spole�nosti, se da�ová ztráta upraví o �ást základu dan� nebo �ást da�ové ztráty ve�ejné obchodní 
spole�nosti; p�itom tato �ást základu dan� nebo da�ové ztráty se stanoví ve stejném pom�ru, v jakém 
je rozd�lován zisk podle spole�enské smlouvy, jinak rovným dílem. 9b) U poplatníka, který je 
komplementá�em komanditní spole�nosti, se da�ová ztráta upraví o �ást základu dan� nebo �ást 
da�ové ztráty komanditní spole�nosti ur�ené ve stejném pom�ru, v jakém je rozd�lován zisk nebo 
ztráta komanditní spole�nosti podle zvláštního právního p�edpisu. 9c) Poprvé lze tohoto ustanovení 
použít u da�ové ztráty vzniklé za zda�ovací období roku 1993. U akciové spole�nosti, u níž došlo k 
p�em�n� z investi�ního fondu na jiný podnikatelský subjekt, 19d) lze ode�íst da�ovou ztrátu, která 
vznikla a byla vym��ena investi�nímu fondu po�ínaje zda�ovacím obdobím 1996. U poplatníka 
uvedeného v § 2 lze od základu dan� ode�íst ztrátu vzniklou za p�edchozí zda�ovací období nebo 
jeho �ást podle § 5 a uvedenou v da�ovém p�iznání, nejdéle v 5 zda�ovacích obdobích následujících 
bezprost�edn� po zda�ovacím období, ve kterém byla v da�ovém p�iznání uvedena. 
  
 (2) Pro stanovení da�ové ztráty, kterou lze podle odstavce 1 ode�íst, platí ustanovení § 23 až 
33 a § 38n. U komanditní spole�nosti se da�ová ztráta snižuje o �ástku p�ipadající komplementá��m. 
9c) 
  
 (3) Od základu dan� lze dále ode�íst 30 % výdaj� (náklad�) vynaložených podle § 24 odst. 2 
písm. j) bodu 3 na výuku žák� ve studijních a u�ebních oborech st�edních odborných u�iliš� 74) a 
u�ebních oborech u�iliš�, 75) které jsou sou�ástí výchovn� vzd�lávací soustavy 76) a tyto obory jsou 
uvedeny ve zvláštním právním p�edpisu. 77) Nelze-li odpo�et nebo jeho �ást uplatnit v roce, kdy nárok 
na odpo�et vznikl z d�vodu, že poplatník vykázal da�ovou ztrátu nebo základ dan� snížený o 
nezdanitelné �ástky podle § 15 a o da�ovou ztrátu nižší než odpo�et, lze odpo�et nebo jeho zbývající 
�ást uplatnit v nejbližším zda�ovacím období, ve kterém poplatník vykáže základ dan� snížený o 
nezdanitelné �ástky podle § 15 a o da�ovou ztrátu. 
  
 (4) Od základ� dan� lze ode�íst 100 % výdaj� (náklad�), které poplatník vynaložil v daném 
zda�ovacím období nebo období, za které se podává da�ové p�iznání, p�i realizaci projekt� výzkumu 
a vývoje, 73a) které mají podobu experimentálních �i teoretických prací, projek�ních �i konstruk�ních 
prací, výpo�t�, návrh� technologií, výroby funk�ního vzorku �i prototypu produktu nebo jeho �ásti a na 



certifikaci výsledk� dosažených prost�ednictvím projekt� výzkumu a vývoje. Pokud vynaložené výdaje 
(náklady) souvisejí s realizací projekt� výzkumu a vývoje 73a) pouze z�ásti, je možné od základ� 
dan� ode�íst pouze tuto jejich �ást. Výdaje (náklady), které lze ode�íst od základu dan�, musí být 
výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných p�íjm� a musí být 
evidovány odd�len� od ostatních výdaj� (náklad�) poplatníka. Tento odpo�et nelze uplatnit na služby 
a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po�ízené od jiných osob s výjimkou výdaj� (náklad�) 
vynaložených za ú�elem certifikace výsledk� výzkumu a vývoje, a dále na ty výdaje (náklady), na 
které již byla i jen z�ásti poskytnuta podpora z ve�ejných zdroj�. 
  
 (5) Nelze-li odpo�et podle odstavce 4 uplatnit v roce, kdy nárok na odpo�et vznikl z d�vodu, 
že poplatník vykázal da�ovou ztrátu nebo základ dan� (základ dan� snížený o nezdanitelné �ástky 
podle § 15 a o da�ovou ztrátu) nižší než odpo�et podle odstavce 4, lze odpo�et nebo jeho zbývající 
�ást uplatnit v nejbližším zda�ovacím období, ve kterém poplatník vykáže základ dan� (základ dan� 
snížený o nezdanitelné �ástky podle § 15 a o da�ovou ztrátu), nejvýše však ve t�ech zda�ovacích 
obdobích bezprost�edn� následujících po zda�ovacím období, ve kterém nárok na odpo�et vznikl. 
  
 (6) U poplatníka, který je spole�níkem ve�ejné obchodní spole�nosti, lze odpo�et zvýšit i o 
pom�rnou �ást odpo�tu podle odstavce 3 zjišt�ného za ve�ejnou obchodní spole�nost; p�itom 
pom�rná �ást odpo�tu se stanoví ve stejném pom�ru, v jakém je rozd�lován zisk nebo ztráta podle 
spole�enské smlouvy, nebo rovným dílem. 9b) 
  
 (7) Odpo�et podle odstavce 3 zjišt�ný za komanditní spole�nost se rozd�luje na 
komplementá�e a komanditní spole�nost ve stejném pom�ru, v jakém se rozd�luje zisk nebo ztráta. 
19c) U poplatníka, který je komplementá�em komanditní spole�nosti, lze odpo�et podle odstavce 3 
zvýšit o �ást odpo�tu ur�enou ve stejném pom�ru, jako je rozd�lován zisk nebo ztráta komanditní 
spole�nosti podle zvláštního právního p�edpisu. 9c) 
  
 (8) Ustanovení odstavc� 1 a 2 se nevztahují na obecn� prosp�šné spole�nosti. 
  
 (9) Poplatník m�že dále od základu dan� ode�íst 50 % �ástky, kterou vypo�ádal v pen�žní, 
p�ípadn� v nepen�žní form� v období 1993 až 2005 oprávn�ným osobám jejich majetkový podíl podle 
zákona �. 42/1992 Sb. , o úprav� majetkových vztah� a vypo�ádání majetkových nárok� v družstvech, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, nebo kterou poplatník v období 1993 až 2005 uhradil oprávn�ným 
osobám za postoupení jejich pohledávky na vypo�ádání majetkového podílu podle zákona �. 42/1992 
Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Odpo�et lze uplatnit po dobu 5 let po�ínaje zda�ovacím obdobím 
2005. 
  

§ 35 
Sleva na dani 

 
 (1) Poplatník�m uvedeným v § 2 a 17 se da� za zda�ovací období, kterým je kalendá�ní rok, 
nebo za zda�ovací období kratší než nep�etržit� po sob� jdoucích dvanáct m�síc� spadajících do 
kalendá�ního roku, anebo za �ást uvedených zda�ovacích období, za kterou se podává da�ové 
p�iznání, snižuje o 
  
a) �ástku 18 000 K� za každého zam�stnance se zdravotním postižením, s výjimkou zam�stnance s 
t�žším zdravotním postižením 33) a pom�rnou �ást z této �ástky, je-li výsledkem pr�m�rného ro�ního 
p�epo�teného po�tu t�chto zam�stnanc� podle odstavce 2 desetinné �íslo, 
  
b) �ástku 60 000 K� za každého zam�stnance s t�žším zdravotním postižením 33) a pom�rnou �ást z 
této �ástky, je-li výsledkem pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu t�chto zam�stnanc� podle 
odstavce 2 desetinné �íslo, 
  
c) polovinu dan� u poplatník� uvedených v § 17, zam�stnávajících nejmén� 25 zam�stnanc�, u nichž 
podíl zam�stnanc�, kte�í jsou osobami se zdravotním postižením 33) , �iní více než 50 % pr�m�rného 
ro�ního p�epo�teného po�tu všech jejich zam�stnanc�. 
 P�itom u poplatník�, kte�í jsou spole�níky ve�ejné obchodní spole�nosti, u komplementá�� 
komanditní spole�nosti a u komanditní spole�nosti se da� sníží podle písmen a) a b) pouze o �ástku, 
která odpovídá pom�ru, jakým byl mezi n� rozd�len základ dan� zjišt�ný za ve�ejnou obchodní 
spole�nost nebo za komanditní spole�nost. 



  
 (2) Pro výpo�et slev podle odstavce 1 písm. a) a b) je rozhodný pr�m�rný ro�ní p�epo�tený 
po�et zam�stnanc� se zdravotním postižením, 33) a pro výpo�et slevy podle odstavce 1 písm. c) též 
pr�m�rný ro�ní p�epo�tený po�et všech zam�stnanc� poplatníka. Pr�m�rný p�epo�tený po�et 
zam�stnanc� se vypo�ítá samostatn� za každou skupinu zam�stnanc� vymezenou v p�edchozí v�t� 
jako podíl celkového po�tu hodin, který t�mto zam�stnanc�m vyplývá z rozvržení pracovní doby 83) 
nebo z individuáln� sjednané pracovní doby 84) a z délky trvání pracovního pom�ru v období, za které 
se podle odstavce 1 podává da�ové p�iznání, sníženého o neodpracované hodiny v d�sledku 
neomluvené nep�ítomnosti v práci, nenapracovaného pracovního volna poskytnutého 
zam�stnavatelem bez náhrady mzdy, pokud zam�stnanec nemohl konat práci z jiných d�ležitých 
d�vod� týkajících se jeho osoby 100) a pracovní neschopnosti, za kterou nejsou poskytovány dávky 
nemocenského pojišt�ní, a celkového ro�ního fondu pracovní doby p�ipadajícího na jednoho 
zam�stnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními p�edpisy. 34) Do 
trvání pracovního pom�ru se nezapo�ítává mate�ská nebo rodi�ovská dovolená, služba v ozbrojených 
silách, výkon civilní služby a dlouhodobé uvoln�ní pro výkon ve�ejné funkce. Vypo�tený podíl se 
zaokrouhluje na dv� desetinná místa. 34a) 
  
 (3) Budou-li slevy na dani podle odstavce 1 písm. a) a b) uplat�ovat poplatníci uvedení v § 17 
za zda�ovací období, kterým je hospodá�ský rok, nebo za zda�ovací období delší než nep�etržit� po 
sob� jdoucích dvanáct m�síc�, anebo za jinak vymezené období, za které se podává da�ové p�iznání, 
jehož za�átek a konec spadá do dvou r�zných kalendá�ních rok�, zjistí se celková �ástka slevy jako 
sou�et díl�ích �ástek t�chto slev, vypo�tených samostatn� za kalendá�ní rok, do n�hož spadá 
za�átek, a za kalendá�ní rok, do n�hož spadá konec období, za které se podává da�ové p�iznání. P�i 
výpo�tu každé z díl�ích �ástek slev se jako d�litel použije celkový ro�ní fond pracovní doby p�ipadající 
na jednoho zam�stnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními p�edpisy, 
p�íslušného kalendá�ního roku, a �ástka slevy podle odstavce 1 písm. a) a b) platná k poslednímu dni 
období, za které se podává da�ové p�iznání. 
  
 (4) Budou-li slevy na dani podle odstavce 1 písm. c) uplat�ovat poplatníci uvedení v § 17 za 
zda�ovací období, kterým je hospodá�ský rok, nebo za zda�ovací období delší než nep�etržit� po 
sob� jdoucích dvanáct m�síc�, anebo za jinak vymezené období, za které se podává da�ové p�iznání, 
jehož za�átek a konec spadají do dvou r�zných, na sebe navazujících kalendá�ních rok�, zjistí se 
celkový podíl zam�stnanc�, kte�í jsou osobami se zdravotním postižením, 33) jako vážený aritmetický 
pr�m�r ze sou�tu násobk� ro�ních podíl� zam�stnanc� se zm�n�nou pracovní schopností 
vypo�tených samostatn� za kalendá�ní rok, do n�hož spadá za�átek, a za kalendá�ní rok, do n�hož 
spadá konec období, za které se podává da�ové p�iznání, a po�tu m�síc� nebo kalendá�ních dn� 
p�ipadajících z období, za které se podává da�ové p�iznání na p�íslušný kalendá�ní rok. 
  
 (5) Slevu na dani podle odstavce 1 nelze uplatnit na da� (�ást dan�) p�ipadající na základ 
dan� (díl�í základ dan�) podle § 16 odst. 2 nebo § 20b. 
  

§ 35a 
  
 (1) Poplatník, kterému byl poskytnut p�íslib investi�ní pobídky podle zvláštního právního 
p�edpisu, 67) který pro poskytnutí p�íslibu zahájil podnikání a zaregistroval se podle zvláštního 
právního p�edpisu 41) jako poplatník, m�že, splnil-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním 
právním p�edpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, a to,  
a) jde-li o poplatníka dan� z p�íjm� právnických osob, ve výši sou�inu sazby dan� podle § 21 odst. 1 a 
základu dan� podle § 20 odst. 1, sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdíl, o který 
úrokové p�íjmy zahrnované do základu dan� podle § 20 odst. 1 p�evyšují s nimi související výdaje 
(náklady), 
  
b) jde-li o poplatníka dan� z p�íjm� fyzických osob, ve výši dan� vypo�tené podle § 16 odst. 1 z díl�ího 
základu dan� (§ 7). 
 Výše slevy na dani se nem�ní, je-li dodate�n� vym��ena vyšší da�ová povinnost. 34d) 
  
 (2) Zvláštními podmínkami, za kterých lze uplatnit slevu na dani podle odstavce 1, jsou 
  
a) poplatník využije v nejvyšší možné mí�e všech ustanovení tohoto zákona ke snížení základu dan�, 
a to zejména uplatn�ním1. všech odpis� podle § 26 až 33; v období uplat�ování slevy nelze 



odpisování p�erušit (§ 26 odst. 8), stanovení zp�sobu odpisování podle tohoto zákona provede 
poplatník, 
2. opravných položek k pohledávkám podle zvláštního právního p�edpisu, 22a) 
3. odpo�tu da�ové ztráty nebo její �ásti podle § 34 odst. 1 v nejbližším zda�ovacím období, kdy je 
vykázán základ dan�, 
  
b) poplatník bude u dlouhodobého hmotného majetku, 20) s výjimkou nemovitostí, po�ízeného v rámci 
investi�ní akce posuzované pro ú�ely poskytnutí ve�ejné podpory, prvním vlastníkem na území �eské 
republiky; toto se nevztahuje na majetek nabytý v rámci zpen�žení konkursní podstaty podle 
zvláštního právního p�edpisu, 
  
c) poplatník v období, za které m�že uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, nebude zrušen, nebude 
v��i n�mu zahájeno konkurzní �ízení, neslou�í se s jiným subjektem, nebo nep�evezme jm�ní 
spole�nosti, jenž bude zrušena bez likvidace (p�evod jm�ní na spole�níka), 69) nebo v p�ípad� fyzické 
osoby neukon�í nebo nep�eruší podnikatelskou �innost, 
  
d) poplatník nezvýší základ pro výpo�et slevy na dani obchodními operacemi ve vztazích s osobami 
uvedenými v ustanovení § 23 odst. 7 zp�sobem, který neodpovídá ekonomickým princip�m b�žných 
obchodních vztah�, nebo p�evodem majetku nebo jeho �ásti výše uvedených osob, který u nich bude 
mít za následek snížení základu dan� nebo zvýšení da�ové ztráty, 
  
e) poplatník po�ídí a eviduje v majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 20) nejmén� v 
�ástkách uvedených ve zvláštním právním p�edpise, 68) 
  
f) poplatník, kterému bylo poskytnuto podle zvláštního právního p�edpisu 67) více p�íslib� investi�ních 
pobídek, m�že uplatnit slevu na dani za zda�ovací období pouze podle jednoho z t�chto p�íslib�. 
Uplatní-li slevu na dani podle pozd�ji poskytnutého p�íslibu, nem�že za všechna následující 
zda�ovací období uplatnit slevu na dani podle d�íve vydaných p�íslib�. 
  
 (3) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplat�ovat po dobu deseti po sob� bezprost�edn� 
následujících zda�ovacích období, p�i�emž prvním zda�ovacím obdobím, za které lze slevu na dani 
uplatnit, je zda�ovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky podle zvláštního 
právního p�edpisu 67) a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, nejpozd�ji však zda�ovací 
období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o p�íslibu investi�ních pobídek podle 
zvláštního právního p�edpisu. V p�ípad�, že byla lh�ta pro spln�ní všeobecných podmínek 
prodloužena podle zvláštního právního p�edpisu, 67) posunuje se po�átek pro uplatn�ní slevy na dani 
z p�íjm�, nejdéle však o 2 roky. 
  
 (4) Sleva na dani nesmí v jednotlivých zda�ovacích obdobích p�ekro�it míru ve�ejné podpory 
67a) vztaženou k dosud skute�n� vynaloženým náklad�m, které mohou být podpo�eny, a sou�asn� 
nem�že v celkovém souhrnu p�ekro�it p�ípustnou hodnotu ve�ejné podpory stanovené rozhodnutím 
podle zvláštního právního p�edpisu. 67) 
  
 (5) �ástka slevy na dani se zaokrouhluje na celé K� dol�. 
  
 (6) Nedodrží-li poplatník n�kterou z podmínek uvedených v odstavci 2, s výjimkou podmínky 
uvedené v odstavci 2 písm. a), nebo n�kterou ze všeobecných podmínek stanovených zvláštním 
právním p�edpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a poplatník je povinen podat dodate�né 
da�ové p�iznání 28b) za všechna zda�ovací období, ve kterých slevu uplatnil. Nedodrží-li poplatník 
podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. a), nárok na slevu za zda�ovací období, ve kterém tato 
podmínka nebyla dodržena, se snižuje o �ástku ve výši sou�inu dvojnásobku sazby dan� podle § 21 
odst. 1 a té �ásti zm�ny základu dan� po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34, která vznikla 
porušením podmínky podle odstavce 2 písm. a), a poplatník je povinen podat dodate�né da�ové 
p�iznání za všechna zda�ovací období, ve kterých podmínku nedodržel. Sleva na dani nem�že 
dosáhnout záporných hodnot. 
  

§ 35b 
  
 (1) Poplatník, kterému byl poskytnut p�íslib investi�ní pobídky podle zvláštního právního 
p�edpisu a na kterého se nevztahuje ustanovení § 35a, m�že, splnil-li všeobecné podmínky stanovené 



zvláštním právním p�edpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, 
která se vypo�te podle vzorce S1 minus S2, p�i�emž  
a) S1 se rovná �ástce dan� vypo�tené podle odstavce 2 za zda�ovací období, za které bude sleva 
uplatn�na; výše této �ástky se nem�ní, je-li dodate�n� vym��ena vyšší da�ová povinnost, 39a) 
  
b) S2 se rovná �ástce dan� vypo�tené podle odstavce 2 za jedno ze dvou zda�ovacích období 
bezprost�edn� p�edcházející zda�ovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé, a to ta �ástka 
dan�, která je vyšší; uvedená �ástka bude výchozí �ástkou uplat�ovanou p�i výpo�tu slevy na dani za 
všechna zda�ovací období, za která budou slevy uplat�ovány; tato �ástka bude upravena o hodnoty 
jednotlivých meziro�ních odv�tvových index� cen vyhlašovaných �eským statistickým ú�adem, a to 
po�ínaje indexem vztahujícím se ke zda�ovacímu období, za které byla tato �ástka vypo�tena; výše 
této �ástky se nem�ní, je-li za p�íslušné zda�ovací období dodate�n� vym��ena nižší da�ová 
povinnost. 34d) Obdobn� se postupuje p�i úprav� �ástky S2, p�echází-li poplatník na hospodá�ský rok. 
  
 (2) �ástka dan� pro ú�ely odstavce 1 je  
a) u poplatníka dan� z p�íjm� právnických osob rovna �ástce vypo�tené sazbou dan� podle § 21 odst. 
1 ze základu dan� podle § 20 odst. 1 sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdíl, o který 
úrokové p�íjmy zahrnované do základu dan� podle § 20 odst. 1 p�evyšují s nimi související výdaje 
(náklady), 
  
b) u poplatníka dan� z p�íjm� fyzických osob rovna �ástce vypo�tené podle § 16 odst. 1 z díl�ího 
základu dan� podle § 7. 
  
 (3) Pokud ve 2 zda�ovacích obdobích bezprost�edn� p�edcházejících období, za které lze 
slevu uplatnit poprvé, vykázal poplatník da�ovou ztrátu nebo mu da�ová povinnost nevznikla, sleva na 
dani se vypo�te podle odstavce 1 písm. a). 
  
 (4) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplat�ovat po dobu deseti po sob� bezprost�edn� 
následujících zda�ovacích období, p�i�emž prvním zda�ovacím obdobím, za které lze slevu na dani 
uplatnit, je zda�ovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky podle zvláštního 
právního p�edpisu 67) a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, nejpozd�ji však zda�ovací 
období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o p�íslibu investi�ních pobídek podle 
zvláštního právního p�edpisu. V p�ípad�, že byla lh�ta pro spln�ní všeobecných podmínek 
prodloužena podle zvláštního právního p�edpisu, 67) posunuje se po�átek pro uplatn�ní slevy na dani 
z p�íjm�, nejdéle však o 2 roky. 
  
 (5) Sleva na dani nesmí v jednotlivých zda�ovacích obdobích p�ekro�it míru ve�ejné podpory 
67a) vztaženou k dosud skute�n� vynaloženým náklad�m, které mohou být podpo�eny, a sou�asn� 
nem�že v celkovém souhrnu p�ekro�it p�ípustnou hodnotu ve�ejné podpory stanovené rozhodnutím 
podle zvláštního právního p�edpisu. 67) 
  
 (6) Ustanovení § 35a odst. 2 a 5 platí obdobn�. 
  
 (7) Nedodrží-li poplatník n�kterou z podmínek uvedených v § 35a odst. 2, s výjimkou 
podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a), nebo n�kterou ze všeobecných podmínek stanovených 
zvláštním právním p�edpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a poplatník je povinen podat 
dodate�né da�ové p�iznání 28b) za všechna zda�ovací období, ve kterých slevu uplatnil. Nedodrží-li 
poplatník podmínku uvedenou v § 35a odst. 2 písm. a), nárok na slevu za zda�ovací období, ve 
kterém tato podmínka nebyla dodržena, se snižuje o �ástku ve výši sou�inu dvojnásobku sazby dan� 
podle § 21 odst. 1 a té �ásti zm�ny základu dan� po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34, která 
vznikla porušením podmínky podle odstavce 2 písm. a), a poplatník je povinen podat dodate�né 
da�ové p�iznání za všechna zda�ovací období, ve kterých podmínku nedodržel. Sleva na dani 
nem�že dosáhnout záporných hodnot. 
  

§ 35c 
  
 (1) Poplatník uvedený v § 2 má nárok na da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít� žijící s ním v 
domácnosti, 108) (dále jen "da�ové zvýhodn�ní") ve výši 6 000 K� ro�n�, pokud neuplat�uje slevu na 
dani podle § 35a nebo § 35b. Da�ové zvýhodn�ní m�že poplatník uplatnit formou slevy na dani, 
da�ového bonusu nebo slevy na dani a da�ového bonusu. 



  
 (2) Slevu na dani podle odstavce 1 m�že poplatník uplatnit až do výše da�ové povinnosti 
vypo�tené podle tohoto zákona za p�íslušné zda�ovací období. 
  
 (3) Je-li nárok poplatníka na da�ové zvýhodn�ní podle odstavce 1 vyšší než da�ová povinnost 
vypo�tená podle tohoto zákona za p�íslušné zda�ovací období, je vzniklý rozdíl da�ovým bonusem. 
Poplatník m�že da�ový bonus uplatnit, pokud jeho výše �iní alespo� 100 K�, maximáln� však do výše 
30 000 K� ro�n�. 
  
 (4) Da�ový bonus m�že uplatnit poplatník, který ve zda�ovacím období m�l p�íjem podle § 6, 
7, 8 nebo § 9 alespo� ve výši šestinásobku minimální mzdy; 111) u poplatníka, který má p�íjmy pouze 
podle § 9 nesmí výdaje p�evýšit tyto p�íjmy. Do t�chto p�íjm� se nezahrnují p�íjmy od dan� 
osvobozené, p�íjmy, z nichž je da� vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan� nebo p�íjmy, u nichž je 
uplatn�ná sazba dan� podle § 16 odst. 2. 
  
 (5) Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 m�že da�ové zvýhodn�ní uplatnit, jestliže úhrn všech jeho 
p�íjm� ze zdroj� na území �eské republiky (§ 22) �iní nejmén� 90 % všech jeho p�íjm� s výjimkou 
p�íjm�, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 3 nebo § 6, jsou od dan� osvobozeny podle § 4, 6 nebo 
§ 10, nebo p�íjm�, z nichž je da� vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan�. 
  
 (6) Za vyživované dít� poplatníka se pro ú�ely tohoto zákona považuje dít� vlastní, osvojené, 
dít� v pé�i, která nahrazuje pé�i rodi��, dít� druhého z manžel� a vnuk (vnu�ka), pokud jeho (její) 
rodi�e nemají p�íjmy, z nichž by mohli da�ové zvýhodn�ní uplatnit, pokud je  
a) nezletilým dít�tem, 
  
b) zletilým dít�tem až do dovršení v�ku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní d�chod a1. soustavn� se 
p�ipravuje na budoucí povolání; p�íprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní 
sociální podpo�e, 14d) 
2. nem�že se soustavn� p�ipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výd�le�nou �innost pro 
nemoc nebo úraz, nebo 
3. z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou 
výd�le�nou �innost. 
  
 (7) Do�asný pobyt dít�te mimo domácnost nemá vliv na uplatn�ní da�ového zvýhodn�ní. 
Jedná-li se o dít�, které je držitelem pr�kazu ZTP/P, zvyšuje se na n� �ástka da�ového zvýhodn�ní na 
dvojnásobek; maximální výše da�ového bonusu podle odstavce 3 z�stává zachována. 
  
 (8) Uzav�e-li dít� uvedené v odstavci 7 písm. b) manželství a žije-li v domácnosti s manželem 
(manželkou), m�že uplatnit manžel (manželka) nezdanitelnou �ást základu dan� za podmínek 
uvedených v § 15 odst. 1 písm. b). Nemá-li manžel (manželka) p�íjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit 
nezdanitelnou �ást základu dan� podle § 15 odst. 1 písm. b), m�že da�ové zvýhodn�ní uplatnit rodi� 
dít�te nebo poplatník, u n�hož jde ve vztahu k dít�ti o pé�i nahrazující pé�i rodi��, pokud dít� s ním 
žije v domácnosti. 
  
 (9) Vyživuje-li dít� v jedné domácnosti více poplatník�, m�že da�ové zvýhodn�ní uplatnit ve 
zda�ovacím období nebo v tomtéž kalendá�ním m�síci zda�ovacího období jen jeden z nich. Pokud 
jeden z manžel� uplat�oval da�ové zvýhodn�ní ve zda�ovacím období nebo v tomtéž kalendá�ním 
m�síci zda�ovacího období u svého plátce dan�, nem�že toto zvýhodn�ní p�i postupu podle § 13a 
uplatnit druhý z manžel�. 
  
 (10) Poplatníkovi, který vyživuje dít� jen jeden kalendá�ní m�síc nebo n�kolik kalendá�ních 
m�síc� ve zda�ovacím období, lze poskytnout da�ové zvýhodn�ní ve výši 1/12 za každý kalendá�ní 
m�síc, na jehož po�átku byly spln�ny podmínky pro jeho uplatn�ní. Da�ové zvýhodn�ní lze uplatnit již 
v kalendá�ním m�síci, ve kterém se dít� narodilo, nebo ve kterém za�íná soustavná p�íprava dít�te na 
budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dít� osvojeno nebo p�evzato do pé�e nahrazující pé�i rodi�� 
na základ� rozhodnutí p�íslušného orgánu. 
  
 (11) Poplatník, který je povinen podat da�ové p�iznání podle § 38g, nebo který se tak rozhodl 
u�init, uplatní da�ový bonus v da�ovém p�iznání a požádá místn� p�íslušného správce dan� o jeho 



vyplacení. P�i výplat� da�ového bonusu postupuje správce dan� obdobn� jako p�i vrácení p�eplatku 
podle zvláštního právního p�edpisu o správ� daní. 35e) 
  

§ 35d 
  
 (1) Poplatník s p�íjmy ze závislé �innosti a s funk�ními požitky (§ 6) prokáže plátci dan� nárok 
na da�ové zvýhodn�ní zp�sobem stanoveným tímto zákonem (§ 38k a 38l). 
  
 (2) Poplatníkovi, který podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, poskytne plátce dan� 
da�ové zvýhodn�ní odpovídající 1/12 ro�ní �ástky stanovené v § 35c (dále jen "m�sí�ní da�ové 
zvýhodn�ní") p�i srážce zálohy na da� (§ 38h odst. 1) formou slevy na da�ové záloze (dále jen 
"m�sí�ní sleva na dani"), m�sí�ního da�ového bonusu nebo m�sí�ní slevy na dani a m�sí�ního 
da�ového bonusu. 
  
 (3) M�sí�ní slevu na dani plátce dan� poskytne poplatníkovi maximáln� do výše sražené 
zálohy na da� vypo�tené podle tohoto zákona a o poskytnutou slevu sníží odvod záloh na da� za 
p�íslušný kalendá�ní m�síc. 
  
 (4) Je-li výše sražené zálohy na da� nižší, než výše m�sí�ního da�ového zvýhodn�ní, je 
plátce dan� povinen vyplatit poplatníkovi m�sí�ní da�ový bonus ve výši stanovené tímto zákonem p�i 
výplat� p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních požitk�, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zú�tovaný 
tímto plátcem za p�íslušný kalendá�ní m�síc (§ 38h odst. 1) dosahuje u poplatníka alespo� výše 
minimální mzdy. 111) Do t�chto p�íjm� se nezahrnují p�íjmy od dan� osvobozené a p�íjmy, z nichž je 
da� vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan�. M�sí�ní da�ový bonus lze vyplatit jen, pokud jeho 
výše �iní alespo� 50 K�, maximáln� však do výše 2 500 K� m�sí�n�. 
  
 (5) O vyplacený m�sí�ní da�ový bonus plátce dan� sníží odvod záloh na da� za p�íslušný 
kalendá�ní m�síc. Pokud nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na da�, vyplatí 
plátce dan� m�sí�ní da�ový bonus nebo jeho �ást poplatníkovi z vlastních finan�ních prost�edk� a 
požádá místn� p�íslušného správce dan� o poukázání chyb�jící �ástky na tiskopise vydaném 
Ministerstvem financí. V �ízení o této žádosti postupuje správce dan� obdobn� jako p�i vrácení 
p�eplatku podle zvláštního právního p�edpisu o správ� daní 35e) a p�íslušnou �ástku poukáže plátci 
dan� nejpozd�ji do 15 dn� od doru�ení žádosti. 
  
 (6) P�i ro�ním zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní (§ 38ch) poskytne plátce dan� 
poplatníkovi slevu na dani maximáln� do výše da�ové povinnosti vypo�tené podle tohoto zákona. Je-li 
da� nižší než celková �ástka da�ového zvýhodn�ní, má poplatník nárok na vyplacení da�ového 
bonusu maximáln� do výše stanovené v § 35c odst. 3, jen pokud úhrn jeho p�íjm� ze závislé �innosti a 
z funk�ních požitk� od všech postupných plátc� dan� v uplynulém zda�ovacím období, z nichž mu 
plátce dan� provádí ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní (§ 38ch odst. 4) dosáhl alespo� 
šestinásobku minimální mzdy. Jestliže u poplatníka úhrn p�íjm� ze závislé �innosti a z funk�ních 
požitk� ve zda�ovacím období nedosáhl alespo� šestinásobku minimální mzdy, na vyplacený m�sí�ní 
da�ový bonus v kalendá�ních m�sících, v nichž úhrn jeho p�íjm� dosáhl alespo� výše minimální mzdy, 
již nárok neztrácí. 
  
 (7) P�i ro�ním zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní plátce dan� u poplatníka nejd�íve 
vypo�tenou da� sníží o slevu na dani a takto vy�íslenou da� po slev� porovná s úhrnem záloh na da� 
po slev� (§ 38h odst. 3). Dále porovná da�ový bonus s úhrnem již vyplacených m�sí�ních da�ových 
bonus�. Jestliže je úhrn �ástek vyplacených na m�sí�ních da�ových bonusech vyšší, než da�ový 
bonus, sníží plátce dan� o p�eplacenou �ástku na da�ovém bonusu vypo�tenou �ástku p�eplatku na 
dani po slev�. Jestliže je úhrn �ástek vyplacených na m�sí�ních da�ových bonusech nižší, než 
da�ový bonus, zvýší plátce dan� o nevyplacenou �ástku na da�ovém bonusu vypo�tenou �ástku 
p�eplatku na dani po slev� nebo sníží nevyplacenou �ástku na da�ovém bonusu o vypo�tenou �ástku 
nedoplatku na dani po slev�. 
  
 (8) P�eplatek na dani, doplatek na da�ovém bonusu nebo p�eplatek na dani a doplatek na 
da�ovém bonusu (dále jen "doplatek ze zú�tování"), který vznikl provedením ro�ního zú�tování záloh 
a da�ového zvýhodn�ní vyplatí plátce dan� poplatníkovi nejpozd�ji p�i zú�tování mzdy za b�ezen, je-li 
úhrnná �ástka doplatku vyšší než 50 K�. P�ípadný nedoplatek ze zú�tování plátce dan� poplatníkovi 
nesráží. 



  
 (9) O doplatek ze zú�tování vyplacený formou doplatku na da�ovém bonusu sníží plátce dan� 
nejbližší odvod záloh na da� správci dan�. V p�ípad�, že nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového 
objemu záloh na da�, vyplatí plátce dan� poplatníkovi doplatek na da�ovém bonusu nebo jeho �ást ze 
svých finan�ních prost�edk� a požádá místn� p�íslušného správce dan� o poukázání chyb�jící �ástky 
na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. V �ízení o této žádosti postupuje správce dan� obdobn� 
jako p�i vrácení p�eplatku podle zvláštního právního p�edpisu o správ� daní 35e) a p�íslušnou �ástku 
poukáže plátci dan� nejpozd�ji do 15 dn� od doru�ení žádosti. P�i vyplacení doplatku ze zú�tování 
vráceného formou vzniklého p�eplatku na dani postupuje plátce dan� podle § 38ch odst. 4. 
  
 (10) Za poskytnutí da�ového zvýhodn�ní odpovídá plátce dan� obdobn� jako za vrácení 
p�eplatku na dani nebo na záloze (§ 38i). Pokud plátce dan� poskytne na da�ovém zvýhodn�ní �ástky 
vyšší, než je stanoveno, budou se na n�m tyto �ástky vymáhat obdobn�, jako jím nezaplacená da� a 
rovn�ž bude povinen zaplatit z dlužné �ástky sankci ve výši, v jaké by byl povinen zaplatit tuto sankci 
z dlužné �ástky dan� podle zvláštního právního p�edpisu o správ� daní. 28b) Na kontrolu da�ového 
zvýhodn�ní se vztahují ustanovení zvláštního právního p�edpisu o správ� daní. 28b) 
  

§ 36 
Zvláštní sazba dan� 

 
 (1) Zvláštní sazba dan� z p�íjm� plynoucích ze zdroj� na území �eské republiky pro 
poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3), �iní 
  
a) 25 %, a to 
1. z p�íjm� uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2 a 6, s výjimkou p�íjm�, pro které je 
stanovena zvláštní sazba dan� v odstavci 2 písm. e), 
2. z p�íjm� z nájemného [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 5], s výjimkou uvedenou v písmenu c), 
  
b) 15 %, a to 
1. z p�íjm� uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4, s výjimkou p�íjmu uvedeného v bod� 5 
tohoto písmene; p�i�emž p�íjem z vypo�ádacího podílu nebo z podílu na likvida�ním z�statku se 
snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem 
prokázána, 
2. z podílu p�ipadajícího na podílový list p�i zrušení podílového fondu, 34c) sníženého o po�izovací 
cenu 20) podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána, 
3. z p�íjmu spole�níka spole�nosti s ru�ením omezeným nebo akciové spole�nosti p�i snížení 
základního kapitálu nejvýše do �ástky, o kterou byl zvýšen vklad spole�níka nebo jmenovitá hodnota 
akcie p�i zvýšení základního kapitálu podle zvláštního právního p�edpisu 70) , byl-li zdrojem tohoto 
zvýšení zisk spole�nosti nebo fond vytvo�ený ze zisku; p�itom pro tento p�íjem vždy platí, že se 
základní kapitál snižuje nejprve o tu �ást, která byla zvýšena podle zvláštního právního p�edpisu 70) 
ze zisku spole�nosti nebo fondu vytvo�eného ze zisku, 
4. ze zisku p�evedeného �ídící osob� na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací smlouvy, 
5. z vyrovnání mimo stojícímu spole�níkovi na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací 
smlouvy. 
 Za podíly na zisku se pro ú�ely tohoto zákona považují i �ástky použité ze zisku po zdan�ní 
na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní spole�nosti nebo na zvýšení �lenského vkladu �lena 
družstva. Za dividendové p�íjmy nebo podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního kapitálu 
podle zvláštního právního p�edpisu 70) , byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk spole�nosti nebo fond 
vytvo�ený ze zisku, 
  
c) 1 % z nájemného u finan�ního pronájmu s následnou koupí najaté v�ci. 
  
 (2) Zvláštní sazba dan� z p�íjm� plynoucích ze zdroj� na území �eské republiky pro 
poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, �iní 
  
a) 15 %, a to 
1. z dividendového p�íjmu, u poplatník� podle § 2 z úrokového p�íjmu z dluhopisu, 35a) ze sm�nky 
vystavené bankou k zajišt�ní pohledávky vzniklé z vkladu v��itele, vkladního listu a vkladu mu na 
rove� postavenému, 35b) s výjimkou úrokového p�íjmu z dluhopisu vydaného v zahrani�í poplatníkem 



se sídlem v �eské republice nebo �eskou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 
2, 
2. z podílu na zisku z ú�asti na spole�nosti s ru�ením omezeným, z ú�asti komanditisty na komanditní 
spole�nosti, 
3. z podílu na zisku a obdobného pln�ní z �lenství v družstvu, 
4. z podílu na zisku tichého spole�níka, 
5. z vypo�ádacího podílu p�i zániku ú�asti spole�níka ve spole�nosti s ru�ením omezeným, 
komanditisty v komanditní spole�nosti a p�i zániku �lenství v družstvu, s výjimkou uvedenou v 
písmenu c), sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu, je-li plátci 
poplatníkem prokázána, 
6. z podílu na likvida�ním z�statku spole�níka v akciové spole�nosti nebo ve spole�nosti s ru�ením 
omezeným, komanditisty v komanditní spole�nosti a �lena družstva ve družstvu, s výjimkou uvedenou 
v písmenu c), sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní spole�nosti nebo družstvu, je-li plátci 
poplatníkem prokázána, 
7. z vyrovnání mimo stojícímu spole�níkovi na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací 
smlouvy, 
8. z podílu p�ipadajícího na podílový list p�i zrušení podílového fondu, 34c) sníženého o po�izovací 
cenu 20) podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána, 
9. z p�íjmu spole�níka spole�nosti s ru�ením omezeným nebo akciové spole�nosti p�i snížení 
základního kapitálu nejvýše do �ástky, o kterou byl zvýšen vklad spole�níka nebo jmenovitá hodnota 
akcie p�i zvýšení základního kapitálu podle zvláštního právního p�edpisu 70) , byl-li zdrojem tohoto 
zvýšení zisk spole�nosti nebo fond vytvo�ený ze zisku; p�itom pro tento p�íjem vždy platí, že se 
základní kapitál snižuje nejprve o tu �ást, která byla zvýšena podle zvláštního právního p�edpisu 70) 
ze zisku spole�nosti nebo z fondu vytvo�eného ze zisku, 
10. ze zisku p�evedeného �ídící osob� na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací smlouvy. 
 Za podíly na zisku se pro ú�ely tohoto zákona považují i �ástky použité ze zisku po zdan�ní 
na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní spole�nosti nebo na zvýšení �lenského vkladu �lena 
družstva. Za dividendové p�íjmy nebo podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního kapitálu 
podle zvláštního právního p�edpisu 70) , byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk spole�nosti nebo fond 
vytvo�ený ze zisku, 
  
b) 20 % z p�íjm� plynoucích fyzickým osobám, a to1. z výher a cen v loteriích a jiných podobných 
hrách, v reklamních sout�žích a reklamním slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)], s výjimkou výher a cen z 
loterií a jiných podobných her provozovaných na základ� povolení vydaného podle zvláštního 
právního p�edpisu 12) [§ 10 odst. 3 písm. b)] nebo od dan� osvobozených podle § 4 odst. 1 písm. f), 
2. z cen z ve�ejných sout�ží, ze sportovních sout�ží a ze sout�ží, v nichž je okruh sout�žících omezen 
podmínkami sout�že a nebo jde o sout�žící vybrané po�adatelem sout�že [§ 10 odst. 1 písm. ch)], s 
výjimkou cen ze sout�ží a slosování, které jsou od dan� osvobozeny [§ 4 odst. 1 písm. f)], 
  
c) 15 %, a to 
1. z p�íjm� plynoucích fyzickým osobám z úrok�, výher a jiných výnos� z vklad� na vkladních 
knížkách, z úrok� z pen�žních prost�edk� na vkladových ú�tech, z úrok� z pen�žních prost�edk� na 
vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na rove� postaveným, kdy majitelem vkladu je 
fyzická osoba, a to po celou dobu trvání vkladového vztahu, 35c) z úrok� z vklad� na b�žných ú�tech, 
které podle podmínek banky nejsou ur�eny k podnikání, nap�. sporožirové ú�ty, devizové ú�ty [§ 8 
odst. 1 písm. c)], 
2. z dávek penzijního p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem snížených podle § 8 odst. 6 a z pln�ní ze 
soukromého životního pojišt�ní nebo jiného p�íjmu z pojišt�ní osob, který není pojistným pln�ním a 
nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7, s výjimkou uvedenou v písmenu d), 
3. z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního p�edpisu, 
13) a to i v p�ípad�, kdy je vyplácen �lenovi transformovaného družstva p�i zániku �lenství nebo 
spole�níkovi spole�nosti s ru�ením omezeným a komanditistovi v komanditní spole�nosti, které vznikly 
podle transforma�ního projektu, p�i zániku jejich ú�asti jako sou�ást vypo�ádacího podílu nebo jako 
sou�ást likvida�ního z�statku p�i likvidaci družstva, akciové spole�nosti, spole�nosti s ru�ením 
omezeným a u komanditní spole�nosti v p�ípad� komanditist�, 
4. z p�íjm� z právního vztahu podle § 6 odst. 4, 
5. p�íjmy z jednorázového odškodn�ní budoucích nárok� na náhradu za ztrátu p�íjmu podle § 10 odst. 
1 písm. k). 
  



d) 25 % z p�íjmu plynoucího fyzické osob� p�i zániku smlouvy o penzijním p�ipojišt�ní se státním 
p�ísp�vkem a smlouvy na soukromé životní pojišt�ní ve form� odbytného, sníženého podle § 8 odst. 6 
a 7, 
  
e) 10 % z p�íjm� autor� za p�ísp�vek do novin, �asopis�, rozhlasu nebo televize (§ 7 odst. 8). 
  
 (3) Základem dan� pro zvláštní sazbu dan� je pouze p�íjem, pokud v tomto zákon� není 
stanoveno jinak. Základ dan� se stanoví samostatn� za jednotlivé cenné papíry, a to i v p�ípad� držby 
cenných papír� stejného druhu od jednoho emitenta. Základ dan� se nesnižuje o nezdanitelnou �ást 
základu dan� (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dol�, s výjimkou dividendového p�íjmu, u n�hož 
se základ dan� zaokrouhluje na celé halé�e dol�. Pokud plynou v cizí m�n� úroky z vkladového ú�tu, 
b�žného ú�tu, který není podle podmínek banky ur�en k podnikání, a z vkladního listu, stanoví se 
základ dan� v cizí m�n�, a to bez zaokrouhlení. U dividendového p�íjmu se sražená da� (§ 38d), 
p�ipadající na jednotlivý cenný papír nezaokrouhluje, avšak celková �ástka dan� sražená plátcem z 
veškerých dividendových p�íjm� plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové ú�asti v jedné akciové 
spole�nosti nebo z držby podílových list� jednoho podílového fondu se zaokrouhluje na celé koruny 
dol�. 
  
 (4) U dividendových p�íjm� z majetkové ú�asti v investi�ním fondu a z podílových list� je 
základem dan� pro zvláštní sazbu dan� p�íjem snížený o pom�rnou �ást p�íjm� 
  
a) podléhajících zvláštní sazb� dan� a sazb� dan� podle § 21 odst. 4, 
  
b) z úrok� z hypote�ních zástavních list�, 4d) z dluhopis�, 35a) ze sm�nky vystavené bankou k 
zajišt�ní pohledávky vzniklé z vkladu v��itele, z vkladního listu a vkladu mu na rove� postavenému, 
35b) a dále z úrok�, výher a jiných výnos� z vkladu na vkladní knížce a vkladovém ú�tu, 35d) 
  
c) z úrokových p�íjm� plynoucích poplatník�m uvedeným v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 z dluhopis� 
vydaných v zahrani�í poplatníky se sídlem v �eské republice nebo �eskou republikou, p�ipadající na 
tento základ dan�, které byly zú�továny ve prosp�ch výnos� investi�ního fondu nebo podílového 
fondu 16) ve zda�ovacím období, s nímž dividendový p�íjem plynoucí od investi�ního fondu nebo 
podílového fondu souvisí. Pokud byly výše uvedené p�íjmy zú�továny ve prosp�ch výnos� v�etn� 
dan�, základ dan� pro zvláštní sazbu dan� se snižuje pouze o �ástku sníženou o da�. Obdobn� se 
postupuje u podílového fondu vzniklého z investi�ního fondu zaniklého bez provedení likvidace, pokud 
byly výše uvedené p�íjmy prokazateln� zú�továny ve prosp�ch výnos� tohoto investi�ního fondu. 
Pom�rná �ást p�ipadající na tento základ dan� se stanoví ve stejném pom�ru, v jakém je rozd�lován 
zisk ur�ený k výplat� dividendových p�íjm� mezi akcioná�e nebo majitele podílových list�. 
 U p�íjm� uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) v bod� 4 se do základu dan� pro zvláštní sazbu 
dan� nezahrnuje hodnota podkladového nástroje nebo aktiva. 
  
 (5) Základ dan� pro zvláštní sazbu dan� u p�íjmu mimo stojícího spole�níka, který není 
mate�skou spole�ností ve vztahu k �ízené nebo ovládané osob�, plynoucího z vyrovnání na základ� 
smlouvy o p�evodu zisku nebo ovládací smlouvy od �ídící nebo ovládající osoby, která není mate�skou 
spole�ností ve vztahu k �ízené nebo ovládané osob�, se snižuje o zisk p�evád�ný na základ� smlouvy 
o p�evodu zisku nebo ovládací smlouvy zaú�tovaný do výnos� �ídící nebo ovládající spole�nosti nebo 
jeho pom�rnou �ást. Pom�rná �ást p�evád�ného zisku na základ� smlouvy o p�evodu zisku nebo 
ovládací smlouvy se stanoví v pom�ru ú�astí jednotlivých mimo stojících spole�ník� na �ízené nebo 
ovládané spole�nosti, p�itom se nep�ihlíží k ú�asti �ídící nebo ovládající spole�nosti na �ízené nebo 
ovládané spole�nosti. Pokud byly výše uvedené p�íjmy zaú�továny ve prosp�ch výnos� v�etn� dan�, 
základ dan� pro zvláštní sazbu dan� se snižuje pouze o �ástku sníženou o da�. 
  
 (6) Plynou-li p�íjmy uvedené v odstavci 2 penzijnímu fondu, zapo�te se sražená da� na 
celkovou da�ovou povinnost. Pokud nelze sraženou da� nebo její �ást zapo�íst na celkovou da�ovou 
povinnost proto, že penzijnímu fondu vznikla da�ová povinnost ve výši nula nebo vykázal da�ovou 
ztrátu anebo jeho celková da�ová povinnost je nižší než da� sražená, vznikne ve výši da�ové 
povinnosti, kterou nelze zapo�íst, p�eplatek. 35c) 
  

§ 37 
  



 Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je �eská 
republika vázána, nestanoví jinak. Výraz "stálá základna" používaný v mezinárodních smlouvách je 
obsahov� totožný s výrazem "stálá provozovna". 
  

§ 37a 
  
 (1) Není-li v tomto zákon� stanoveno jinak, použijí se pro stanovení základu dan�, da�ové 
ztráty a da�ové povinnosti evropského hospodá�ského zájmového sdružení ustanovení pro stanovení 
základu dan�, da�ové ztráty a da�ové povinnosti ve�ejné obchodní spole�nosti. 
  
 (2) Není-li v tomto zákon� stanoveno jinak, použijí se pro stanovení základu dan�, da�ové 
ztráty a da�ové povinnosti �lena evropského hospodá�ského zájmového sdružení ustanovení pro 
stanovení základu dan�, da�ové ztráty a da�ové povinnosti spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti. 
  
 (3) P�íjem �lena evropského hospodá�ského zájmového sdružení, který je poplatníkem podle 
§ 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, plynoucí z �lenství v evropském hospodá�ském zájmovém sdružení a z 
úv�r� a p�j�ek poskytnutých tomuto sdružení se považuje za p�íjem dosahovaný prost�ednictvím stálé 
provozovny. 
  
 (4) Není-li v tomto zákon� stanoveno jinak, postupuje v da�ovém �ízení evropské 
hospodá�ské zájmové sdružení obdobn� jako ve�ejná obchodní spole�nost a �len evropského 
sdružení obdobn� jako spole�ník ve�ejné obchodní spole�nosti. 
  
 (5) Evropská spole�nost 35f) postupuje p�i stanovení základu dan�, da�ové ztráty a da�ové 
povinnosti a v da�ovém �ízení obdobn� jako akciová spole�nost. 
  

§ 38 
  
 (1) Pro da�ové ú�ely, s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 4, se používají kursy 
devizového trhu vyhlášené �eskou národní bankou uplat�ované v ú�etnictví 20) poplatník�. Pokud 
poplatník nevede ú�etnictví, použije s výjimkou uvedenou v odstavci 2, jednotný kurs, nevyužije-li 
kursy devizového trhu uplat�ované podle zvláštních právních p�edpis� o ú�etnictví. 20) Tento kurs se 
stanoví jako pr�m�r sm�nného kursu stanoveného �eskou národní bankou poslední den každého 
m�síce zda�ovacího období. V p�ípad�, že se da�ové p�iznání podává v pr�b�hu zda�ovacího 
období, použije se sm�nný kurs k datu uskute�n�ní jednotlivých p�íjm� a výdaj� nebo pr�m�r 
sm�nného kursu stanoveného �eskou národní bankou poslední den každého m�síce �ásti 
zda�ovacího období, za kterou se da�ové p�iznání podává. 
  
 (2) P�i p�epo�tu dan� z úrok� (úrokového p�íjmu) plynoucích v cizí m�n� z vkladového ú�tu, 
b�žného ú�tu, který není podle podmínek banky ur�en k podnikání, a z vkladního listu, z nichž je da� 
vybírána zvláštní sazbou podle § 36, se použije sm�nný kurs vyhlášený �eskou národní bankou ke 
dni p�ipsání úrok� ve prosp�ch poplatníka. Takto vypo�tená da� se nezaokrouhluje. 
  
 (3) P�i p�epo�tu základu dan� pro zvláštní sazbu dan� (§ 36) vztahující se na p�íjmy uvedené 
v § 22 zákona, s výjimkou úrok� plynoucích v cizí m�n� z vkladového ú�tu, b�žného ú�tu, který není 
podle podmínek banky ur�en k podnikání, a z vkladního listu, použije plátce dan�, který má sídlo nebo 
bydlišt� na území �eské republiky, kurs uplatn�ný v ú�etnictví. 20) Pokud plátce dan� provádí úhradu 
z vlastního devizového ú�tu, použije p�i p�epo�tu základu dan� pro zvláštní sazbu dan� kurs 
uplatn�ný v ú�etnictví. 20) 
  
 (4) P�i p�epo�tu p�íjmu pro výpo�et zálohy na da� z p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních 
požitk� a pro ú�ely ro�ního zú�tování se použije sm�nný kurs stanovený �eskou národní bankou pro 
poslední den kalendá�ního m�síce p�edcházejícího m�síci, v jehož pr�b�hu se záloha sráží. 
  

§ 38a 
Zálohy 

  
 (1) Zálohy na da� z p�íjm� se platí v pr�b�hu zálohového období. Zálohové období je období 
od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lh�ty pro podání da�ového p�iznání za 
minulé zda�ovací období do posledního dne lh�ty pro podání da�ového p�iznání v následujícím 



zda�ovacím období. P�i stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé da�ové 
povinnosti. 39a) Za poslední známou da�ovou povinnost se pro stanovení periodicity a výše záloh v 
zálohovém období považuje rovn�ž �ástka, kterou si poplatník sám vypo�etl a uvedl v da�ovém 
(dodate�ném) p�iznání za období bezprost�edn� p�edcházející zda�ovacímu období, s platností od 
následujícího dne po termínu pro podání da�ového (dodate�ného) p�iznání, a bylo-li da�ové 
(dodate�né) p�iznání podáno opožd�n�, s platností od následujícího dne po dni jeho podání, do 
ú�innosti 39b) další zm�ny poslední známé da�ové povinnosti podle tohoto ustanovení nebo 
zvláštního právního p�edpisu. Poplatník uvedený v § 2 pro ú�ely výpo�tu poslední známé da�ové 
povinnosti však vylou�í p�íjmy a výdaje podle § 10. Po skon�ení zda�ovacího období nebo období, za 
n�ž je podáváno da�ové p�iznání, se zaplacené zálohy na da�, splatné v jeho pr�b�hu, zapo�ítávají 
na úhradu skute�né výše dan�. Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skute�né 
výše dan� zapo�ítají pouze zálohy zaplacené do lh�ty pro podání da�ového p�iznání. Do poslední 
známé da�ové povinnosti se nezahrnuje da� p�ipadající na samostatný základ dan� podle § 8 odst. 4 
a § 20b. 
  
 (2) Zálohy neplatí poplatníci, 39) jejichž poslední známá da�ová povinnost 39a) nep�esáhla 30 
000 K�, a dále obce a kraje. 
  
 (3) Poplatníci, jejichž poslední známá da�ová povinnost p�esáhla 30 000 K�, avšak 
nep�esáhla 150 000 K�, platí zálohy na da� na zda�ovací období, a to ve výši 40 % poslední známé 
da�ové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého m�síce zda�ovacího období a druhá je 
splatná do 15. dne dvanáctého m�síce zda�ovacího období. 
  
 (4) Poplatníci, jejichž poslední známá da�ová povinnost p�esáhla 150 000 K�, platí zálohy na 
da� na zda�ovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé da�ové povinnosti. První záloha je splatná 
do 15. dne t�etího m�síce zda�ovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého m�síce 
zda�ovacího období, t�etí záloha je splatná do 15. dne devátého m�síce zda�ovacího období a �tvrtá 
záloha je splatná do 15. dne dvanáctého m�síce zda�ovacího období. 
  
 (5) Poplatník, u n�hož základ dan� tvo�í sou�et díl�ích základ� dan�, zálohy podle odstavc� 3 
a 4 neplatí, pokud je jedním z nich i díl�í základ dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních požitk�, 
ze kterých m�l plátce povinnost srazit zálohy na da� (§ 38h), a tento díl�í základ dan� je roven nebo 
�iní více než 50 % z celkového základu dan�. �iní-li díl�í základ dan� ze závislé �innosti a funk�ních 
požitk�, ze kterých m�l plátce povinnost srazit zálohy na da� (§ 38h), mén� než 15 %, platí se zálohy 
vypo�tené podle odstavc� 3 a 4 z celkového základu dan�. �iní-li díl�í základ dan� ze závislé �innosti 
a funk�ních požitk�, ze kterých m�l plátce povinnost srazit zálohy na da� (§ 38h), 15 % a více, avšak 
mén� než 50 %, platí se zálohy podle odstavc� 3 a 4 v polovi�ní výši. 
  
 (6) Jestliže se poslední známá da�ová povinnost týkala jen �ásti zda�ovacího období nebo 
zda�ovacího období kratšího �i delšího než 12 m�síc�, je poplatník dan� z p�íjm� právnických osob 
povinen si pro placení záloh dopo�ítat poslední známou da�ovou povinnost tak, jako by se týkala 
zda�ovacího období v délce 12 m�síc�. Propo�et se provede tak, že poslední známá da�ová 
povinnost, týkající se �ásti zda�ovacího období nebo zda�ovacího období delšího než 12 m�síc�, 
vyd�lí se po�tem m�síc�, za které poplatník pobíral p�íjmy podléhající dani, a násobí se 12. 
  
 (7) P�i zm�n� poslední známé da�ové povinnosti v pr�b�hu zda�ovacího období se zálohy do 
té doby splatné nem�ní. 
  
 (8) Poplatník není povinen platit zálohy na da�, jestliže ukon�il �innost, z níž mu plynuly 
zdanitelné p�íjmy, nebo zanikl zdroj zdanitelných p�íjm�, a to od splátky následující po dni, v n�mž 
došlo ke zm�n� rozhodných skute�ností; tyto skute�nosti poplatník oznámí správci dan� podle 
zvláštního právního p�edpisu. 41) 
  
 (9) Placení záloh podle odstavc� 1 až 8 se nevztahuje na p�íjmy ze závislé �innosti a 
funk�ních požitk�, pokud nejde o p�íjmy ze závislé �innosti plynoucí poplatníkovi ze zahrani�í, nemá-li 
poplatník sou�asn� jiné p�íjmy podrobené dani. 
  
 (10) Ve zda�ovacím období podle § 17a písm. c) do dne p�edcházejícího dni zápisu p�em�ny 
70) do obchodního rejst�íku, platí za nástupnickou spole�nost nebo družstvo zálohy spole�nosti nebo 
družstva, které mají zaniknout na základ� rozhodnutí spole�ník� nebo p�íslušného orgánu o jejich 



p�em�n�, 70) a to ve výši a periodicit� stanovené podle p�edchozích odstavc�, s výjimkou slou�ení, 
kdy takto stanovené zálohy nadále platí i nástupnická spole�nost. Ode dne zápisu fúze 70) do 
obchodního rejst�íku platí zálohy nástupnická spole�nost nebo družstvo, a to ve výši a periodicit� 
odvozené ze sou�tu posledních známých da�ových povinností zaniklých obchodních spole�ností 
nebo družstev, stanovených podle odstavce 1 v�ty t�etí s p�ípadným dopo�tem podle odstavce 6, 
který se p�i slou�ení dále zvýší o poslední známou da�ovou povinnost nástupnické spole�nosti nebo 
družstva. P�i p�evodu jm�ní na spole�níka, který je právnickou osobou, se výše a periodicita záloh 
placených ve zda�ovacím období podle § 17a písm. c) nem�ní; bude-li právním nástupcem zanikající 
spole�nosti fyzická osoba, stanoví zálohy na období ode dne zápisu p�evodu jm�ní na spole�níka 70) 
do obchodního rejst�íku do konce kalendá�ního roku správce dan� rozhodnutím podle zvláštního 
právního p�edpisu, 28b) s p�ihlédnutím k zálohám splatným od rozhodného dne do dne zápisu 
p�evodu jm�ní na spole�níka do obchodního rejst�íku. U p�em�ny rozd�lením stanoví nástupnickým 
obchodním spole�nostem nebo družstv�m zálohy na �ást zda�ovacího období podle § 17a písm. c) 
ode dne zápisu p�em�ny 70) do obchodního rejst�íku správce dan� rozhodnutím podle zvláštního 
právního p�edpisu, 28b) který tímto rozhodnutím zárove� stanoví zp�sob rozd�lení záloh zaplacených 
zanikající spole�ností nebo družstvem k zápo�tu na da�ovou povinnost nástupnických spole�ností 
nebo družstev. Zálohy zaplacené v pr�b�hu celého zda�ovacího období podle § 17a písm. c) 
zanikajícími a nástupnickými spole�nostmi nebo družstvy, se zapo�tou na celkovou da�ovou 
povinnost nástupnických spole�ností nebo družstev. Obdobn� se postupuje u p�em�n, u nichž 
rozhodným dnem p�em�ny bude první den kalendá�ního roku nebo hospodá�ského roku. 
  

§ 38b 
Minimální výše dan� 

 
 Da� nebo da� v�etn� zvýšení dan� se nep�edepíše a neplatí, nep�esáhne-li 200 K� nebo 
celkové zdanitelné p�íjmy ne�iní u fyzické osoby více než 15 000 K�. To neplatí, byla-li z t�chto p�íjm� 
vybrána da� nebo záloha na da� srážkou. 
  

§ 38c 
Zahrani�ní plátce dan� 

 
 Plátcem dan� 39) podle § 38d, 38e a 38h se rozumí též poplatník uvedený v § 2 odst. 3 a § 17 
odst. 4, který má na území �eské republiky stálou provozovnu (§ 22 odst. 2) nebo zam�stnává zde 
své zam�stnance déle než 183 dn� s výjimkou p�ípad� poskytování služeb ve smyslu ustanovení § 22 
odst. 1 písm. c) a s výjimkou zahrani�ních zastupitelských ú�ad� v tuzemsku. V p�ípad� uvedeném v § 
6 odst. 2 ve v�t� druhé a t�etí není plátcem dan� poplatník uvedený v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4. 
  

§ 38d 
Da� vybíraná srážkou podle zvláštní sazby dan� 

 
 (1) Da� se vybírá srážkou z p�íjm� v�etn� záloh, pokud jejich poskytování není v rozporu se 
zvláštním právním p�edpisem, 70) na které se vztahuje zvláštní sazba dan� podle § 36. Srážku je 
povinen provést plátce dan�, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, p�i výplat�, poukázání nebo p�ipsání 
úhrady ve prosp�ch poplatníka, avšak u p�íjm� uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 
5 a 6 a u úrok� a jiných výnos� z poskytnutých p�j�ek a z poskytnutých úv�r�, plynoucích 
poplatník�m uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, nejpozd�ji v den, kdy o závazku ú�tuje v souladu 
se zvláštním právním p�edpisem. 20) 
  
 (2) U dividendových p�íjm� plynoucích z ú�asti v akciové spole�nosti, s výjimkou 
dividendových p�íjm� plynoucích ze zaknihovaných akcií, a u podíl� na zisku uvedených v § 36, je 
plátce dan� povinen srazit da� p�i jejich výplat�, nejpozd�ji však do konce t�etího m�síce 
následujícího po m�síci, v n�mž valná hromada nebo �lenská sch�ze schválila �ádnou nebo 
mimo�ádnou ú�etní záv�rku a rozhodla o rozd�lení zisku nebo o úhrad� ztráty. U dividendových 
p�íjm� plynoucích ze zaknihovaných akcií je plátce povinen srazit da� nejpozd�ji do konce m�síce 
následujícího po m�síci, v n�mž valná hromada nebo �lenská sch�ze schválila �ádnou nebo 
mimo�ádnou ú�etní záv�rku a rozhodla o rozd�lení zisku nebo o úhrad� ztráty. Ve stejných lh�tách je 
plátce dan� povinen srazit da� u p�íjmu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 a odst. 2 písm. a) 
bodu 9. U p�íjmu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) bodech 4 a 5 a odst. 2 písm. a) bodech 10 a 7 
mimo stojícímu spole�níkovi nebo u zisku p�evád�ného �ídící osob� podle smlouvy o p�evodu zisku 
nebo ovládací smlouvy je plátce dan� povinen srazit da� p�i jeho výplat�, nejpozd�ji však do konce 



m�síce následujícího po m�síci, v n�mž m�l být p�evod zisku v souladu se smlouvou o p�evodu zisku 
nebo ovládací smlouvou proveden. U dividendových p�íjm� plynoucích z podílových list� je plátce 
dan� povinen srazit da� p�i jejich výplat�, nejpozd�ji však do konce t�etího m�síce následujícího po 
m�síci, v n�mž rozhodla investi�ní spole�nost o rozd�lení zisku podílového fondu. P�i výplat� zálohy 
na tyto p�íjmy, pokud její poskytování není v rozporu se zvláštním právním p�edpisem, 70) je plátce 
dan� povinen srazit da� ke dni výplaty zálohy. Nebyla-li provedena výplata dividendových p�íjm� ani 
posledního dne období, kdy je plátce dan� povinen da� srazit, má se pro ú�ely zákona za to, že 
srážka dan� byla provedena poslední den vymezeného období; p�itom u úrokových p�íjm� a u rozdílu 
mezi sjednanou cenou, které jsou považovány za podíly na zisku [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3], se 
dnem provedení srážky rozumí poslední den zda�ovacího období nebo období, za n�ž se podává 
da�ové p�iznání. 
  
 (3) Plátce dan� je povinen sraženou da� odvést svému místn� p�íslušnému správci dan� do 
konce kalendá�ního m�síce následujícího po kalendá�ním m�síci, ve kterém byl povinen provést 
srážku podle odstavc� 1 a 2. Pokud je plátce povinen podat podle tohoto zákona nebo zvláštního 
právního p�edpisu 28b) da�ové p�iznání v pr�b�hu zda�ovacího období, je povinen sraženou da� 
odvést svému místn� p�íslušnému správci dan� nejpozd�ji do termínu pro podání tohoto da�ového 
p�iznání. Tuto skute�nost týkající se pouze zahrani�ních subjekt� je sou�asn� povinen oznámit 
správci dan� na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, pokud místn� p�íslušný správce dan� na 
žádost plátce dan� nestanoví jinak. Srážka dan� se provádí ze základu dan� stanoveného podle § 36. 
  
 (4) Da�ová povinnost poplatníka, pokud jde o p�íjmy nebo zálohy na n�, z nichž je srážena 
da�, se považuje za spln�nou �ádným a v�asným provedením srážky dan�, krom� p�íjm� uvedených  
a) v § 36 odst. 2 písm. c) bodu 4, podepíše-li poplatník za období, za které byla ve zda�ovacím 
období z t�chto p�íjm� da� sražena, dodate�n� prohlášení k dani (§ 38k odst. 6), 
  
b) v § 36 odst. 6. 
  
 (5) Neprovede-li plátce dan� srážku dan� v�bec, pop�ípad� provede-li ji v nesprávné výši 
nebo sraženou da� v�as neodvede, bude na n�m vymáhána jako jeho dluh. 
  
 (6) Správce dan� m�že plátci dan� stanovit pro úhradu dan� vybírané srážkou lh�tu delší. 
  
 (7) Na základ� žádosti poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 vydá správce dan� 
plátci "Potvrzení o sražení dan�". O potvrzení m�že poplatník požádat i prost�ednictvím plátce. 
Obdobn� postupuje právní nástupce poplatníka. 
  
 (8) Poplatníkovi, kterému plátce dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních požitk� srazí 
da� vyšší, než je stanoveno, vrátí plátce dan� p�eplatek, pokud neuplynuly 3 roky od konce 
zda�ovacího období, v n�mž p�eplatek vznikl. O vrácený p�eplatek dan� sníží plátce nejbližší odvod 
dan� vybírané srážkou správci dan�. Poplatníkovi, kterému plátce dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a 
funk�ních požitk� nesrazil da� ve stanovené výši, m�že ji dodate�n� srazit, pokud neuplynulo od 
doby, kdy byla da� nesprávn� sražena, 12 m�síc�. 
  
 (9) Pro ú�ely tohoto zákona má organiza�ní složka státu 39f) stejné právní postavení jako 
plátce dan�. 
  

§ 38e 
Zajišt�ní dan� 

 
 (1) K zajišt�ní dan� ze zdanitelných p�íjm� poplatník� podle § 2, z nichž není da� vybírána 
srážkou podle zvláštní sazby dan�, jsou plátci dan� p�i výplat�, poukázání nebo p�ipsání úhrady ve 
prosp�ch poplatníka, nejpozd�ji v den, kdy o závazku ú�tují v souladu s platnými ú�etními p�edpisy, 
povinni srazit zajišt�ní dan� poplatník�m uvedeným v § 2 odst. 3, kte�í nejsou da�ovými rezidenty 
�lenského státu Evropské unie nebo dalších stát�, které tvo�í Evropský hospodá�ský prostor, ve výši 
  
a) 1 % z p�íjm� z prodeje investi�ních nástroj� podle zvláštního právního p�edpisu upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu 71) a z p�íjm� z úhrad pohledávky nabyté postoupením, 
  



b) 10 % z p�íjm� ze zdroj� na území �eské republiky (§ 22), s výjimkami uvedenými v písmenu a) a 
odstavcích 3 a 4. 
 K zajišt�ní dan� nejsou plátci dan� povinni v p�ípad�, kdy je záloha srážena podle § 38h. 
  
 (2) K zajišt�ní dan� ze zdanitelných p�íjm� poplatník� podle § 17, z nichž není da� vybírána 
srážkou podle zvláštní sazby dan�, je plátce dan� p�i výplat�, poukázání nebo p�ipsání úhrady ve 
prosp�ch poplatníka, nejpozd�ji v den, kdy o závazku ú�tuje v souladu se zvláštními právními 
p�edpisy, 20) povinen srazit zajišt�ní dan� poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který není da�ovým 
rezidentem �lenského státu Evropské unie nebo dalších stát�, které tvo�í Evropský hospodá�ský 
prostor, ve výši 
  
a) 1 % z p�íjm� z prodeje investi�ních nástroj� podle zvláštního právního p�edpisu upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu 71) a z p�íjm� z úhrad pohledávky nabyté postoupením, 
  
b) 10 % z p�íjm� ze zdroj� na území �eské republiky (§ 22), s výjimkami uvedenými v písmenu a) a v 
odstavcích 3 a 4. Tato povinnost se nevztahuje na banky, jde-li o pen�žité pln�ní, poukázání nebo 
p�ipsání úrok� u bank. 
  
 (3) Plátci dan� jsou povinni srazit zajišt�ní dan� ze zdanitelných p�íjm� poplatník�m 
uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kte�í nejsou da�ovými rezidenty �lenského státu Evropské unie 
nebo dalších stát�, které tvo�í Evropský hospodá�ský prostor, p�i výplat�, poukázání nebo p�ipsání 
úhrady ve prosp�ch poplatníka, nenastane-li d�íve žádná z t�chto skute�ností nejpozd�ji do dvou 
m�síc� po uplynutí p�íslušného zda�ovacího období, ve výši stanovené s použitím  
a) sazby dan� podle § 16 odst. 1 ze základu dan� ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní 
spole�nosti p�ipadajícího na spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá�e 
komanditní spole�nosti, který je poplatníkem podle § 2 odst. 3, 
  
b) sazby dan� podle § 21 ze základu dan� ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti 
p�ipadajícího na spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komplementá�e komanditní 
spole�nosti, který je poplatníkem podle § 17 odst. 4. 
  
 (4) Ustanovení odstavc� 1 a 2 se neuplatní, pokud se jedná o úhrady za zboží �i služby 
provád�né v maloobchod�, kde prodejcem je poplatník uvedený v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4. 
Stejn� se postupuje u úhrad nájemného placeného fyzickými osobami za bytové prostory užívané k 
bydlení a �innostem s ním spojeným. 
  
 (5) �ástky zajišt�ní dan� sražené plátcem dan� poplatník�m podle odstavc� 1 až 4 se 
odvád�jí do konce m�síce následujícího po m�síci, ve kterém vznikla povinnost zajišt�ní dan� srazit, 
místn� p�íslušnému správci dan� plátce dan�. Sou�asn� s platbou zajišt�ní dan� je plátce dan� 
povinen podat správci dan� hlášení o provedeném zajišt�ní dan� na tiskopise vydaném Ministerstvem 
financí nebo na po�íta�ových sestavách, které mají údaje, obsah i uspo�ádání údaj� zcela totožné s 
tiskopisem vydaným Ministerstvem financí. �ástka zajišt�ní dan� se bez zbyte�ného odkladu p�evede 
z osobního da�ového ú�tu plátce na osobní da�ový ú�et poplatníka. 
  
 (6) Nepodá-li poplatník da�ové p�iznání do konce lh�ty stanovené zvláštním právním 
p�edpisem, 28b) m�že místn� p�íslušný správce dan� poplatníka považovat �ástky zajišt�ní dan� za 
vym��enou a uhrazenou da�ovou povinnost poplatníka. Úhrn �ástek zajišt�ní dan� sražených a 
odvedených plátci dan� se v takovém p�ípad� považuje po uplynutí osmého m�síce po skon�ení 
zda�ovacího období za platbu na da� provedenou poplatníkem. Pokud poplatník nepodá do uplynutí 
lh�ty, ve které lze da� vym��it, da�ové p�iznání, považuje se da�ová povinnost poplatníka za 
vym��enou ve výši této platby. 
  
 (7) Správce dan� poplatníka m�že v od�vodn�ných p�ípadech rozhodnout o tom, že zajišt�ní 
dan� podle p�edchozích odstavc� v ur�eném zda�ovacím období bude nižší nebo nebude provád�no. 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Toto rozhodnutí je závazné i pro plátce dan�. 
  
 (8) Nesrazí-li plátce dan� zajišt�ní dan� v�bec, pop�ípad� ve správné výši, p�edepíše mu 
správce dan� tuto �ástku k p�ímému placení. Pokud �ástku zajišt�ní dan� plátce dan� v�as 
neodvede, bude mu rovn�ž p�edepsána a vymáhána na n�m jako jeho dluh. Po úhrad� dan�, na 
kterou m�lo být zajišt�no, poplatníkem, nelze zajišt�ní dan� plátci dan� p�edepsat ani na n�m 



vymáhat, pokud úhradu této dan� poplatníkem prokáže nebo tato úhrada bude z�ejmá z evidence 
správc� daní. Penále vzniklé z d�vodu nespln�ní povinnosti plátce srazit a odvést zajišt�ní dan� je 
p�íjmem státního rozpo�tu. 
  
 (9) Sražené zajišt�ní dan� se po skon�ení zda�ovacího období zapo�te na celkovou da�ovou 
povinnost poplatníka, na kterou bylo zajiš�ováno. Pokud nelze zajišt�ní dan� nebo jeho �ást zapo�íst 
na celkovou da�ovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla da�ová povinnost ve výši nula nebo 
vykázal da�ovou ztrátu anebo jeho celková da�ová povinnost je nižší než zajišt�ní dan� sražené 
plátci dan�, vznikne poplatníkovi ve výši zajišt�ní dan� sražených plátci dan�, které nelze zapo�íst, 
p�eplatek na dani. 35e) 
  
 (10) P�i správ� zajišt�ní dan� se postupuje jako p�i správ� záloh na da�, nestanoví-li tento 
zákon jinak. 
  

§ 38f 
Vylou�ení dvojího zdan�ní p�íjm� ze zahrani�í 

 
 (1) P�i vylou�ení dvojího zdan�ní p�íjm� ze zahrani�í, které plynou poplatník�m uvedeným v § 
2 odst. 2 a § 17 odst. 3, se postupuje podle p�íslušných ustanovení smluv o zamezení dvojího 
zdan�ní, jimiž je �eská republika vázána. 
  
 (2) P�i použití metody úplného zápo�tu lze da�ovou povinnost snížit o da� z p�íjm� 
zaplacenou v zahrani�í. P�i použití metody prostého zápo�tu lze da�ovou povinnost snížit o da� z 
p�íjm� zaplacenou v zahrani�í nejvýše však o �ástku dan� z p�íjm� vypo�tenou podle tohoto zákona, 
která p�ipadá na p�íjmy ze zdroj� v zahrani�í. Tato �ástka se stanoví jako sou�in da�ové povinnosti, 
která se vztahuje k p�íjm�m plynoucím ze zdroj� na území �eské republiky i ze zdroj� v zahrani�í a 
podílu p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í na základu dan� p�ed uplatn�ním položek od�itatelných od základu 
dan� a nezdanitelných �ástí základu dan�. Zapo�tení lze provést nejvýše do �ástky vzniklé da�ové 
povinnosti. 
  
 (3) P�íjmy ze zdroj� v zahrani�í se pro ú�ely tohoto zákona rozumí p�íjmy (výnosy) plynoucí ze 
zdroj� v zahrani�í, které podléhají zdan�ní v zahrani�í v souladu s uzav�enou mezinárodní smlouvou, 
snížené o související výdaje (náklady) stanovené podle tohoto zákona. Od�itatelné položky a položky 
snižující základ dan� podle zahrani�ních právních p�edpis� nelze p�i stanovení základu dan� použít. 
Nelze-li u n�kterých výdaj� (náklad�) prokazateln� stanovit, zda souvisí s p�íjmy (výnosy) plynoucími 
ze zdroj� v zahrani�í, považuje se za související výdaje (náklady) jejich �ást stanovená ve stejném 
pom�ru, v jakém p�íjmy (výnosy) plynoucí ze zdroj� v zahrani�í nesnížené o výdaje (náklady) p�ipadají 
na celosv�tové p�íjmy (výnosy). 
  
 (4) Da� zaplacená v zahrani�í se prokazuje potvrzením zahrani�ního správce dan�. Tento 
d�kazní prost�edek lze vyžadovat nejd�íve po t�iceti dnech ode dne doru�ení potvrzení zahrani�ního 
správce dan� da�ovému subjektu. V od�vodn�ných p�ípadech lze da� zaplacenou v zahrani�í 
prokazovat i potvrzením plátce p�íjmu nebo depozitá�e o sražení dan�. 
  
 (5) P�i použití metody úplného vyn�tí se ze základu dan� (da�ové ztráty) u poplatník� 
uvedených v § 17 odst. 3 a z úhrnu díl�ích základ� dan� podle § 6 až 10 sníženého o úhrn ztrát podle 
§ 5 u poplatník� uvedených v § 2 odst. 2 p�ed uplatn�ním nezdanitelných �ástí základu dan� a �ástek 
od�itatelných od základu dan� vyjímají p�íjmy ze zdroj� v zahrani�í. 
  
 (6) P�i použití metody vyn�tí s výhradou progrese se z úhrnu díl�ích základ� dan� podle § 6 
až 10 sníženého o úhrn ztrát podle § 5, p�ed uplatn�ním nezdanitelných �ástí základu dan� a �ástek 
od�itatelných od základu dan� vyjímají p�íjmy ze zdroj� v zahrani�í. Z ostatního p�íjmu poplatníka se 
vypo�te da� sazbou dan� zjišt�nou ze základu dan� nesníženého o vyjmuté p�íjmy ze zdroj� v 
zahrani�í. 
  
 (7) Plynou-li poplatníkovi p�íjmy z n�kolika r�zných stát�, s nimiž �eská republika uzav�ela 
smlouvu o zamezení dvojího zdan�ní, vylou�ení dvojího zdan�ní metodou prostého zápo�tu se 
provede samostatn� za každý stát. P�i použití metody úplného vyn�tí a metody vyn�tí s výhradou 
progrese se ze základu dan� vyjímá podle p�edchozích odstavc� úhrn veškerých p�íjm� ze zdroj� 
zahrani�í, které se vyjímají ze zdan�ní. Pokud mají být p�i vylou�ení dvojího zdan�ní použity metoda 



úplného vyn�tí nebo metoda vyn�tí s výhradou progrese i metoda prostého zápo�tu, provede se 
nejprve vyn�tí p�íjm� ze zdroj� zahrani�í, a pak prostý zápo�et podle p�edchozích odstavc�. 
  
 (8) Jestliže v d�sledku odlišného za�átku nebo délky zda�ovacího období v zahrani�í nemá 
poplatník ve lh�t� k podání da�ového p�iznání doklad zahrani�ního správce dan�, uvede v da�ovém 
p�iznání p�edpokládanou výši p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í nebo dan�, p�ipadajících na toto zda�ovací 
období nebo období, za n�ž je da�ové p�iznání podáváno. O rozdíl mezi �ástkou uplatn�nou podle 
p�edchozí v�ty a �ástkou uvedenou v dokladu zahrani�ního správce dan� se upraví výsledek 
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji ve zda�ovacím období nebo období, za n�ž je podáváno 
da�ové p�iznání, ve kterém poplatník doklad zahrani�ního správce dan� obdrží. 
  
 (9) Zjistí-li poplatník, že v d�sledku stanovení základu dan� nebo dan� zahrani�ním správcem 
dan� má být jeho da�ová povinnost jiná, než jak byla vym��ena, postupuje podle zvláštního právního 
p�edpisu. 39a) 
  
 (10) Byla-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 z p�íjm� úrokového charakteru (§ 38fa) v 
zahrani�í sražena da� vyšší, než jaká je uvedena v p�íslušné mezinárodní smlouv�, lze o ni snížit 
da�ovou povinnost, pokud tato da� byla v zahrani�í sražena v souladu s právním p�edpisem 
Evropských spole�enství. 104) Je-li celková da�ová povinnost nižší než da� sražená v souladu s 
právním p�edpisem Evropských spole�enství, 104) vznikne poplatníkovi ve výši rozdílu p�eplatek. 35e) 
  

§ 38fa 
Platební zprost�edkovatel 

 
 (1) Platebním zprost�edkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která  
a) vyplácí, poukazuje anebo p�ipisuje úhradu p�íjmu úrokového charakteru, jímž se pro ú�ely tohoto 
zákona rozumí1. úroky z úv�r� a p�j�ek, 
2. p�íjmy odvozené od úrok� z úv�r� a p�j�ek vyplácené otev�eným podílovým fondem nebo 
obdobným fondem kolektivního investování v zahrani�í, 
3. p�íjmy z prodeje podílového listu vydaného otev�eným podílovým fondem nebo z prodeje 
obdobného investi�ního nástroje vydaného v zahrani�í, pokud alespo� 40 % hodnoty majetku v 
podílovém fondu nebo obdobném zahrani�ním fondu kolektivního investování je tvo�eno investi�ními 
nástroji nesoucími p�íjmy uvedené v bodech 1 a 2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále a jiné 
sankce ze závazkových vztah� nejsou p�íjmy úrokového charakteru, 
  
b) zajiš�uje výplatu, poukázání nebo p�ipsání úhrady p�íjmu úrokového charakteru pro t�etí osobu. 
 Není-li platebnímu zprost�edkovateli známo, v jakém rozsahu se p�íjmy úrokového charakteru na 
vypláceném, poukazovaném nebo p�ipisovaném p�íjmu podílí, považuje se za p�íjem úrokového 
charakteru celá �ástka tohoto p�íjmu. Platebním zprost�edkovatelem je i stálá provozovna osoby nebo 
jednotky bez právní subjektivity uvedené v odstavci 4 na území �eské republiky, která dále vyplácí, 
poukazuje anebo p�ipisuje úhradu p�íjmu úrokového charakteru. 
  
 (2) Je-li skute�ným vlastníkem p�íjmu úrokového charakteru poplatník uvedený v § 2, který má 
bydlišt� na území jiného �lenského státu Evropské unie, platební zprost�edkovatel je povinen o 
výplat�, poukázání nebo p�ipsání úhrady p�íjmu úrokového charakteru ve prosp�ch skute�ného 
vlastníka podat svému místn� p�íslušnému správci dan� hlášení. Ustanovení tohoto odstavce se 
nepoužije, pokud skute�ný vlastník p�íjmu úrokového charakteru prokáže platebnímu 
zprost�edkovateli, že je da�ovým rezidentem mimo Evropskou unii. 
  
 (3) Skute�ným vlastníkem p�íjmu úrokového charakteru se rozumí fyzická osoba, které je 
p�íjem úrokového charakteru vyplácen, poukazován nebo p�ipisován anebo pro kterou je taková 
výplata, poukázání nebo p�ipsání zajiš�ována, pokud neprokáže, že  
a) je platebním zprost�edkovatelem podle odstavce 1, 
  
b) jedná jménem nebo za1. právnickou osobu, jejíž p�íjmy jsou zda�ovány daní z p�íjm� nebo 
obdobnou daní, 
2. otev�ený podílový fond nebo obdobný fond v zahrani�í uznaný podle Sm�rnice Rady Evropských 
spole�enství 85/611/EHS jako UCITS nebo jednotku bez právní subjektivity, uvedenou v odstavci 4, a 
sd�lí platebnímu zprost�edkovateli obchodní název (firmu) a sídlo fondu nebo jednotky bez právní 



subjektivity, za které jedná. Platební zprost�edkovatel tyto informace p�edá svému místn� p�íslušnému 
správci dan� formou hlášení, p�itom odstavec 5 se použije p�im��en�, 
3. jinou fyzickou osobu a sd�lí platebnímu zprost�edkovateli informace o této fyzické osob� v rozsahu 
stanoveném v odstavci 6. 
 Nelze-li využitím p�im��ených prost�edk� zjistit informace o skute�ném vlastníkovi p�íjmu úrokového 
charakteru v rozsahu stanoveném v odstavci 6, považuje se za skute�ného vlastníka p�íjmu 
úrokového charakteru fyzická osoba, které je tento p�íjem vyplácen, poukazován nebo p�ipisován. 
  
 (4) Platební zprost�edkovatel, který vyplácí, poukazuje anebo p�ipisuje úhradu nebo zajiš�uje 
výplatu poukázání anebo p�ipsání úhrady p�íjmu úrokového charakteru jakékoliv jiné osob� nebo 
jednotce bez právní subjektivity z�ízené v jiném �lenském státu Evropské unie ve prosp�ch 
skute�ného vlastníka p�íjm� úrokového charakteru, podá svému místn� p�íslušnému správci dan� 
hlášení o této výplat�, poukázání nebo p�ipsání úhrady p�íjmu úrokového charakteru. Ustanovení 
tohoto odstavce se nepoužije, je-li na základ� p�edložených d�kazních prost�edk� platebnímu 
zprost�edkovateli z�ejmé, že tato osoba nebo jednotka bez právní subjektivity  
a) je právnickou osobou, s výjimkou avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/ oppet bolag a 
kommanditbolag ve Finsku a handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB) ve Švédsku, nebo 
  
b) zahrnuje p�íjem úrokového charakteru do základu dan�, který podléhá dani z p�íjm� nebo obdobné 
dani, nebo 
  
c) je otev�eným podílovým fondem nebo obdobným fondem v zahrani�í uznaným podle Sm�rnice 
Rady Evropských spole�enství 85/611/EHS jako UCITS. 
  
 (5) Hlášení podle odstavc� 2 a 4 podává platební zprost�edkovatel o všech výplatách 
provedených ve zda�ovacím období nebo období, za n�ž se podává da�ové p�iznání, nejpozd�ji do 
15. dne t�etího m�síce po skon�ení zda�ovacího období nebo období, za n�ž se podává da�ové 
p�iznání, vždy v elektronické podob� ve formátu a tvaru stanoveném Ministerstvem financí. Rozsah 
údaj�, datovou strukturu a tvar hlášení uve�ejní Ministerstvo financí ve Finan�ním zpravodaji a v 
informa�ním systému s dálkovým p�ístupem. 
  
 (6) Pro ú�ely hlášení podle p�edchozích odstavc� je platební zprost�edkovatel povinen zjistit  
a) u smluvních vztah� vzniklých p�ed 1. lednem 2004 jméno, p�íjmení a bydlišt� skute�ného vlastníka 
p�íjm� úrokového charakteru, a to za využití zdroj�, které má platební zprost�edkovatel k dispozici, 
  
b) u smluvních vztah� vzniklých po�ínaje 1. lednem 2004 jméno, p�íjmení, bydlišt� a da�ové 
identifika�ní �íslo skute�ného vlastníka p�íjmu úrokového charakteru, je-li mu v jiném �lenském státu 
Evropské unie p�id�leno. Tyto údaje musí být zjišt�ny z cestovního pasu nebo jiného pr�kazu 
totožnosti nebo jiného dokumentu p�edloženého skute�ným vlastníkem p�íjmu úrokového charakteru, 
nejsou-li v jeho cestovním pasu nebo pr�kazu totožnosti uvedeny. Nelze-li z p�edložených dokument� 
zjistit da�ové identifika�ní �íslo, ke zjišt�ní totožnosti se dále vyžaduje datum a místo narození 
skute�ného vlastníka p�íjm� úrokového charakteru uvedené v jeho cestovním pasu nebo pr�kazu 
totožnosti. 
  
 (7) Údaje, které správce dan� získá podle odstavc� 2 a 3, je povinen p�edat postupem podle 
zvláštního právního p�edpisu, 105) p�íslušnému orgánu jiného �lenského státu Evropské unie. Údaje 
se p�edávají nejmén� jedenkrát ro�n�, nejpozd�ji do konce šestého m�síce po skon�ení zda�ovacího 
období nebo období, za n�ž se podává da�ové p�iznání platebního zprost�edkovatele. P�i p�ijímání 
informací od p�íslušného orgánu jiného �lenského státu Evropské unie se postupuje podle zvláštního 
právního p�edpisu. 105) 
  
 (8) Toto ustanovení se použije p�im��en�, je-li skute�ným vlastníkem p�íjmu úrokového 
charakteru poplatník uvedený v § 2, který má bydlišt� na území státu Evropského hospodá�ského 
prostoru krom� �eské republiky, neprokáže-li platebnímu zprost�edkovateli, že je da�ovým 
rezidentem mimo Evropský hospodá�ský prostor. 
  

�ÁST �TVRTÁ 
 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBÍRÁNÍ DAN� Z P�ÍJM	 
 



Zvláštní ustanovení pro vybírání dan� z p�íjm� fyzických osob 
 

§ 38g 
Da�ové p�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob 

 
 (1) Da�ové p�iznání je povinen podat každý, jehož ro�ní p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan� z 
p�íjm� fyzických osob, p�esáhly 15 000 K�, pokud se nejedná o p�íjmy od dan� osvobozené nebo o 
p�íjmy, z nichž je da� vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan�. Da�ové p�iznání je povinen podat i 
ten, jehož ro�ní p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan� z p�íjm� fyzických osob, nep�esáhly 15 000 K�, ale 
vykazuje da�ovou ztrátu. 
  
 (2) Da�ové p�iznání není povinen podat poplatník, který má p�íjmy ze závislé �innosti a 
funk�ní požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupn� od více plátc� dan� v�etn� doplatk� 
mezd od t�chto plátc� (§ 38ch odst. 4), pokud neuplat�uje ode�et úrok� podle § 15 odst. 7 a 8 z 
hypote�ního úv�ru banky, pop�ípad� z jiného úv�ru poskytnutého bankou v souvislosti s hypote�ním 
úv�rem, a pokud neuplat�uje výpo�et dan� ze spole�ného základu dan� manžel� podle § 13a. 
Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech t�chto plátc� dan� na p�íslušné zda�ovací období 
prohlášení k dani podle § 38k a vyjma p�íjm� od dan� osvobozených a p�íjm�, z nichž je vybírána da� 
zvláštní sazbou dan�, nemá jiné p�íjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6000 K�. Rovn�ž není povinen 
podat da�ové p�iznání poplatník, jemuž plynou pouze p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ních požitk� ze 
zahrani�í, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdan�ní. Da�ové p�iznání za zda�ovací období je povinen 
podat i poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který uplat�uje nezdanitelné �ástky podle § 15 odst. 1 písm. 
b) až e) a da�ové zvýhodn�ní podle § 35c. 
  
 (3) V da�ovém p�iznání poplatník uvede veškeré p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan�, krom� 
p�íjm� od dan� osvobozených, p�íjm�, z nichž je da� vybírána zvláštní sazbou dan�. V da�ovém 
p�iznání poplatník rovn�ž uvede �ástku da�ového zvýhodn�ní podle § 35c a 35d. Jsou-li sou�ástí 
zdanitelných p�íjm� též p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ních požitk�, doloží je poplatník dan� 
dokladem vystaveným podle § 38j odst. 3. 
  

§ 38ga 
zrušen 

 
§ 38gb 

Da�ové p�iznání p�i prohlášení nebo zrušení konkursu 
 
 (1) Poplatník uvedený v § 2 p�i prohlášení nebo zrušení konkursu 41c) podává da�ové 
p�iznání podle zvláštního právního p�edpisu, 41d) ve kterém neuplatní nezdanitelnou �ást základu 
dan� (§ 15), položky od�itatelné od základu dan� (§ 34), slevu na dani (§ 35, 35a nebo § 35b) nebo 
da�ové zvýhodn�ní (§ 35c). P�i stanovení základu dan� za uplynulou �ást zda�ovacího období se 
vychází z rozdílu mezi p�íjmy (výnosy) a výdaji (náklady). 
  
 (2) Po uplynutí zda�ovacího období, ve kterém došlo k prohlášení konkursu, poplatník podá 
da�ové p�iznání 41d) za celé zda�ovací období. Spl�uje-li stanovené podmínky, uvede v p�iznání 
nezdanitelnou �ást základu dan� (§ 15), položky od�itatelné od základu dan� (§ 34), slevu na dani (§ 
35, 35a nebo § 35b) nebo da�ové zvýhodn�ní (§ 35c). 
  
 (3) Po uplynutí zda�ovacího období, ve kterém došlo ke zrušení konkursu, poplatník podá 
da�ové p�iznání 41d) za celé zda�ovací období. Spl�uje-li stanovené podmínky, uvede v p�iznání 
nezdanitelnou �ást základu dan� (§ 15), položky od�itatelné od základu dan� (§ 34), slevu na dani (§ 
35, 35a nebo § 35b) nebo da�ové zvýhodn�ní (§ 35c). 
  
 (4) Po uplynutí zda�ovacího období, ve kterém došlo k prohlášení a sou�asn� ke zrušení 
konkursu, podá poplatník da�ové p�iznání 41d) za celé zda�ovací období. Spl�uje-li stanovené 
podmínky, uvede v p�iznání nezdanitelnou �ást základu dan� (§ 15), položky od�itatelné od základu 
dan� (§ 34) a slevu na dani (§ 35). Dojde-li ke zrušení konkursu k poslednímu dni zda�ovacího 
období, podává poplatník pouze da�ové p�iznání za celé zda�ovací období s tím, že spl�uje-li 
stanovené podmínky, uvede v p�iznání nezdanitelnou �ást základu dan� (§ 15), položky od�itatelné od 
základu dan� (§ 34), slevu na dani (§ 35, 35a nebo § 35b) nebo da�ové zvýhodn�ní (§ 35c). 
  



 (5) Da�ová povinnost vzniklá na základ� da�ového p�iznání podle odstavce 1 se považuje za 
zálohu na da� po vym��ení da�ové povinnosti podle da�ového p�iznání podaného podle odstavc� 2, 3 
a 4. 
  
 (6) Ve zda�ovacích obdobích, která následují po zda�ovacím období, ve kterém byl konkurs 
prohlášen a zárove� nebyl zrušen, podává poplatník da�ové p�iznání za každé zda�ovací období. 
Spl�uje-li stanovené podmínky, uvede v p�iznání nezdanitelnou �ást základu dan� (§ 15), položky 
od�itatelné od základu dan� (§ 34), slevu na dani (§ 35, 35a nebo § 35b) nebo da�ové zvýhodn�ní (§ 
35c). 
  
 (7) Dojde-li ke zrušení konkursu k poslednímu dni zda�ovacího období a konkurs trval po celé 
zda�ovací období, podává poplatník pouze da�ové p�iznání za celé zda�ovací období s tím, že 
spl�uje-li stanovené podmínky, uvede v p�iznání nezdanitelnou �ást základu dan� (§ 15), položky 
od�itatelné od základu dan� (§ 34), slevu na dani (§ 35, 35a nebo § 35b) nebo da�ové zvýhodn�ní (§ 
35c). 
  
§ 38h 
Vybírání a placení záloh na da� a dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních 
požitk� 
 
 (1) Plátce dan� srazí zálohu na da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních 
požitk� (dále jen "záloha") ze zdanitelné mzdy. Zdanitelnou mzdou se rozumí úhrn p�íjm� ze závislé 
�innosti a z funk�ních požitk� (dále jen "mzda") zú�tovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendá�ní 
m�síc nebo za zda�ovací období, vyjma p�íjm� zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby dan�, 
snížený o 
  
a) �ástky, které jsou od dan� osvobozeny, 
  
b) �ástky sražené nebo zam�stnancem uhrazené na pojistné na sociální zabezpe�ení, na p�ísp�vek 
na státní politiku zam�stnanosti a na pojistné na všeobecné zdravotní pojišt�ní (dále jen "pojistné"), 
které je podle zvláštních p�edpis� 21) povinen platit zam�stnanec; u zam�stnanc�, na které se 
vztahuje povinné zahrani�ní pojišt�ní stejného druhu, o p�ísp�vky na toto zahrani�ní pojišt�ní, 
  
c) prokázané nezdanitelné �ástky základu dan�; základ dan� pro výpo�et zálohy za kalendá�ní m�síc 
se sníží o 1/12 nezdanitelné �ástky ze základu dan� podle § 15 odst. 1 písm. a), c) až f), 
  
d) jednu dvanáctinu p�edpokládané úhrnné výše ro�ního úroku jako nezdanitelné �ástky podle § 15 
odst. 7 zaokrouhleného na celé stokoruny dol� za kalendá�ní m�síc, nejvýše však o jednu dvanáctinu 
limitu stanoveného v § 15 odst. 8, za p�edpokladu, že poplatník platí splátky úv�ru ve výši stanovené 
stavební spo�itelnou nebo bankou. P�i zahájení nebo skon�ení splácení úv�ru v pr�b�hu roku se 
m�sí�ní snížení zjistí jako �ástka p�edpokládaného ro�ního úroku rozvržená rovnom�rn� na 
kalendá�ní m�síce, v nichž bude úv�r splácen. 
  
 (2) Záloha ze zdanitelné mzdy zú�tované nebo vyplácené za kalendá�ní m�síc �iní: 
    Zdanitelná   mzda         Záloha        Ze   zdanitelné   mzdy   p�esahující 
 
     od   K�       do   K� 
 
         0       9   100        15   % 
     9   100      18   200      1   365   K�   +   20   %                  9   100   K� 
    18   200      27   600      3   185   K�   +   25   %                 18   200   K� 
    27   600      a   více      5   535   K�   +   32   %                 27   600  K�. 
  
 (3) Záloha ze zdanitelné mzdy plynoucí od plátce, u kterého poplatník podepsal na p�íslušné 
zda�ovací období prohlášení podle § 38k odst. 4, se sráží podle odstavce 2. Tato záloha se sníží o 
�ástku odpovídající jedné dvanáctin� da�ového zvýhodn�ní podle § 35d, maximáln� však do výše 
vypo�tené zálohy (dále jen "záloha po slev�"). Záloha ze zdanitelné mzdy plynoucí od plátce, u 
kterého poplatník nepodepsal na p�íslušné zda�ovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, se 
sráží podle odstavce 2, a to nejmén� ve výši 20 % ze zdanitelné mzdy bez p�ihlédnutí k odstavci 1 



písm. c), pokud nejde o p�íjmy zdan�né zvláštní sazbou dan� podle § 6 odst. 4 nebo podle § 36 odst. 
1 písm. a). 
  
 (4) K prokázaným nezdanitelným �ástkám ze základu dan� podle § 15 odst. 1 písm. b) a 
podle § 15 odst. 2, 5, 9 až 11 p�ihlédne plátce až p�i ro�ním zú�tování záloh za zda�ovací období. 
  
 (5) Záloha se srazí p�i výplat� nebo p�ipsání mzdy poplatníkovi k dobru bez ohledu na to, za 
kterou dobu se mzda vyplácí. Provádí-li plátce zú�tování mezd m�sí�n� nebo pravideln� za delší 
�asové období, srazí zálohu p�i zú�tování mzdy. Mzdy plynoucí do konce ledna za uplynulé zda�ovací 
období se zahrnují do základu pro výpo�et zálohy v tomto období. 
  
 (6) Plátce dan�, který vyplácí ve zda�ovacím období zdanitelnou mzdu najednou za více 
kalendá�ních m�síc� téhož zda�ovacího období, vypo�te zálohu tak, jako by byla vyplacena v 
jednotlivých m�sících, je-li tento zp�sob výpo�tu zálohy pro poplatníka výhodn�jší a neuplatnil-li 
poplatník ve zda�ovacím období u plátce dan� dosud m�sí�ní da�ové zvýhodn�ní podle § 35d odst. 
2. P�i použití tohoto zp�sobu nelze použít zdan�ní podle § 6 odst. 4. 
  
 (7) Záloha podle p�edchozích odstavc� se vypo�te ze zdanitelné mzdy (odstavce 1 a 6) 
zaokrouhlené do 100 K� na celé koruny nahoru a nad 100 K� na celé stokoruny nahoru. 
  
 (8) Pobírá-li poplatník mzdu sou�asn� nebo postupn� od více plátc� za stejný kalendá�ní 
m�síc (§ 38k odst. 3), srazí plátci dan�, u nichž poplatník neuplat�uje nárok na nezdanitelné �ástky ze 
základu dan� a na da�ové zvýhodn�ní, zálohy ze mzdy, snížené pouze o �ástky, které jsou od dan� 
osvobozeny, a o pojistné. 
  
 (9) Nepožádá-li poplatník o ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní, je sraženými 
zálohami ze mzdy jeho da�ová povinnost spln�na, pokud není povinen podat p�iznání podle § 38g. 
Pokud však ve zda�ovacím období, za které poplatník není povinen podat p�iznání podle § 38g, byl 
snížen základ pro výpo�et zálohy na da� o �ástku podle odstavce 1 písm. d), která je v úhrnu za 
zda�ovací období vyšší než nezdanitelná �ástka podle § 15 odst. 7 ve výši skute�n� zaplacených 
úrok� ve zda�ovacím období o více než 100 K�, nepovažuje se da�ová povinnost za spln�nou a 
plátce je povinen p�epo�ítat výši sražených záloh s využitím § 38i odst. 2 a výši m�sí�ního da�ového 
zvýhodn�ní s využitím § 38i odst. 5. 
  
 (10) Plátce odvede úhrn sražených záloh nebo úhrn �ástek, které m�ly být jako zálohy na da� 
sraženy, nejpozd�ji do 20. dne kalendá�ního m�síce, v n�mž povinnost srazit zálohy vznikla. Z p�íjm� 
vyplacených poplatníkovi prost�ednictvím osoby se sídlem nebo bydlišt�m v zahrani�í (§ 6 odst. 2) 
odvede plátce úhrn �ástek, které m�ly být jako zálohy na da� sraženy, nejpozd�ji do 20. dne po 
uplynutí kalendá�ního m�síce, v n�mž o závazku ú�tuje v souladu s platnými ú�etními p�edpisy. 
Správce dan� m�že stanovit lh�tu pro odvod záloh jinak, lh�ta však nesmí p�esáhnout poslední den 
kalendá�ního m�síce, v n�mž povinnost srazit zálohy vznikla. 
  
 (11) Plátce nemá povinnost srážet zálohy na da� podle p�edchozích odstavc� v p�ípad�, že 
mzda jde k tíži stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 umíst�né v 
zahrani�í. 
  
 (12) Správce dan� m�že na žádost plátce zrušit povinnost srážet zálohy na da� podle 
p�edchozích odstavc� z p�íjm� ze závislé �innosti vykonávané v zahrani�í. 
  
 (13) U zam�stnavatel�, kte�í provád�jí zú�tování mezd pravideln� m�sí�n�, se p�ísp�vek 
zam�stnavatele na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem poukázaný na ú�et zam�stnance u 
penzijního fondu do 8 dn� po zú�tování mezd za uplynulý kalendá�ní m�síc považuje za p�íjem 
zam�stnance dosažený za uplynulý kalendá�ní m�síc. 
  
 (14) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se p�i stanovení záloh a p�i ro�ním zú�tování záloh 
nep�ihlédne k nezdanitelným �ástkám podle § 15 odst. 1 písm. b) až e) a k da�ovému zvýhodn�ní 
podle § 35d. 
  

§ 38ch 



Ro�ní zú�tování záloh na da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� 
a da�ového zvýhodn�ní 

 
 (1) Poplatník, který ve zda�ovacím období pobíral zdanitelnou mzdu pouze od jednoho nebo 
od více plátc� dan� postupn� v�etn� mezd zú�tovaných nebo vyplacených poplatníkovi t�mito plátci 
dodate�n� v dob�, kdy poplatník pro n� již nevykonával závislou �innost nebo funkci a podepsal u 
t�chto plátc� prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5, m�že požádat písemn� o provedení ro�ního 
zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní posledního z uvedených plátc� dan�, a to nejpozd�ji do 15. 
února po uplynutí zda�ovacího období. Ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní neprovede 
plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat da�ové p�iznání k dani. 
  
 (2) Poplatníkovi, který ve zda�ovacím období neuplat�oval nárok na nezdanitelné �ástky 
základu dan� a na m�sí�ní da�ové zvýhodn�ní u žádného plátce dan�, provede ro�ní zú�tování záloh 
a da�ového zvýhodn�ní na jeho žádost poslední plátce dan� ve zda�ovacím období, u n�hož 
podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4. Dojde-li k zániku plátce dan� bez právního nástupce, 
m�že poplatník požádat o ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní místn� p�íslušného správce 
dan� nejpozd�ji do 15. února po uplynutí zda�ovacího období. 
  
 (3) Plátce dan� provede ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní jen na základ� doklad� 
od všech p�edchozích plátc� dan� o zú�tované nebo vyplacené mzd�, sraženém nebo 
zam�stnancem uhrazeném pojistném, nezdanitelných �ástkách ze základu dan�, sražených zálohách 
na da� z t�chto p�íjm�, poskytnuté slev� na zálohách a vyplacených m�sí�ních da�ových bonusech. 
Poplatník je povinen uvedené doklady za uplynulé zda�ovací období p�edložit plátci dan� nejpozd�ji 
do 15. února následujícího kalendá�ního roku. Nep�edloží-li poplatník do 15. února tyto doklady, ro�ní 
zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní plátce dan� neprovede. 
  
 (4) Výpo�et dan� a ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní provede plátce dan� 
nejpozd�ji do 31. b�ezna z úhrnu mezd zú�tovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci 
postupn�, a to v�etn� mezd zú�tovaných nebo vyplacených poplatníkovi t�mito plátci dodate�n� v 
dob�, kdy poplatník pro n� již nevykonával závislou �innost nebo funkci. U poplatníka, který uplat�uje 
da�ové zvýhodn�ní, provede plátce dan� výpo�et dan� a ro�ní zú�tování záloh a da�ového 
zvýhodn�ní podle § 35d odst. 6 až 9. Rozdíl zálohov� sražené dan� a vypo�tené dan� ve prosp�ch 
poplatníka vrátí plátce dan� poplatníkovi jako p�eplatek nejpozd�ji p�i zú�tování mzdy za b�ezen, je-li 
�ástka vyšší než 50 K�. O vrácený p�eplatek sníží plátce dan� nejbližší odvody záloh správci dan�, 
nejdéle do konce zda�ovacího období, pokud nepožádá o vrácení p�eplatku podle zvláštního právního 
p�edpisu o správ� daní 35e) místn� p�íslušného správce dan�. P�ípadný nedoplatek z ro�ního 
zú�tování záloh se poplatníkovi nesráží. 
  

§ 38i 
Odpov�dnost plátc� dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� 

 
 (1) Poplatníkovi, kterému byla sražena da� vyšší, než je stanoveno, vrátí plátce dan� 
p�eplatek, pokud neuplynuly t�i roky od konce zda�ovacího období, v n�mž p�eplatek vznikl. Pokud 
plátce dan� srazil poplatníkovi zálohy v b�žném zda�ovacím období vyšší, než m�l, vrátí poplatníkovi 
vzniklý p�eplatek na zálohách v následujícím m�síci, nejpozd�ji do 15. února následujícího roku. O 
vrácený p�eplatek dan� nebo zálohy sníží plátce dan� nejbližší odvod záloh správci dan�. 
  
 (2) Plátce dan�, který nesrazil u poplatníka da� ve stanovené výši, m�že ji dodate�n� srazit, 
pokud neuplynulo od doby, kdy byla da� nesprávn� sražena, 12 m�síc�. Plátce dan�, který nesrazil u 
poplatníka zálohu ve stanovené výši, m�že ji dodate�n� za uplynulé zda�ovací období srazit 
nejpozd�ji do 31. b�ezna následujícího roku. Da� v�etn� dan� vyplývající z ro�ního zú�tování 
da�ových záloh (§ 38ch), která nebyla sražena vinou poplatníka, m�že být spolu s p�íslušenstvím 
dan� plátcem dan� sražena do t�í let od konce zda�ovacího období, v n�mž k nesprávné srážce 
došlo. Nem�že-li plátce dan� nedoplatek srazit z poplatníkovy mzdy z d�vodu, že mu již mzdu 
nezú�tovává, nebo proto, že nelze poplatníkovi podle obecn� závazných p�edpis� srážku provést, 
vybere nedoplatek správce dan� p�íslušný podle bydlišt� poplatníka, kterému zašle plátce dan� 
doklady o jeho výši k dalšímu �ízení do 30 dn� ode dne, kdy zjistí, že nedoplatek nelze srazit z 
poplatníkovy mzdy, pokud výše nedoplatku p�esáhne 100 K�. Správce dan� vyrozumí poplatníka o 
výši nedoplatku na dani rozhodnutím. 
  



 (3) Dodate�n� sraženou da� nebo zálohu plátce dan� odvede správci dan� v nejbližším 
termínu pro odvod záloh na da�. 
  
 (4) Poplatníkovi, kterému bylo poskytnuto da�ové zvýhodn�ní nižší, než je stanoveno tímto 
zákonem, vyplatí plátce dan� vzniklý rozdíl na da�ovém zvýhodn�ní, pokud neuplynuly 3 roky od 
konce zda�ovacího období, v n�mž bylo da�ové zvýhodn�ní nesprávn� poskytnuto. Poplatníkovi, 
kterému bylo poskytnuto ve zda�ovacím období m�sí�ní da�ové zvýhodn�ní nižší, než je stanoveno 
tímto zákonem, vyplatí plátce dan� vzniklý rozdíl na da�ovém zvýhodn�ní v následujícím m�síci, 
nejpozd�ji však do 15. února následujícího kalendá�ního roku. O dodate�n� vyplacenou �ástku na 
da�ovém zvýhodn�ní sníží plátce dan� nejbližší odvod záloh na da� správci dan� nebo se uplatní 
postup podle § 35d odst. 5. 
  
 (5) Pokud plátce dan� poskytl poplatníkovi da�ové zvýhodn�ní vyšší, než m�l podle tohoto 
zákona, m�že dlužnou �ástku na da�ovém zvýhodn�ní dodate�n� srazit, pokud neuplynulo 12 m�síc� 
od doby, kdy bylo da�ové zvýhodn�ní nesprávn� poskytnuto. Pokud k neoprávn�nému da�ovému 
zvýhodn�ní došlo vinou poplatníka, m�že být dlužná �ástka na da�ovém zvýhodn�ní spolu s 
p�íslušenstvím plátcem dan� dodate�n� sražena ve lh�t� do 3 let od konce zda�ovacího období, v 
n�mž k neoprávn�nému da�ovému zvýhodn�ní došlo. Pokud plátce dan� ve zda�ovacím období 
poskytl poplatníkovi m�sí�ní da�ové zvýhodn�ní vyšší, než m�l podle tohoto zákona, m�že dlužnou 
�ástku na da�ovém zvýhodn�ní dodate�n� srazit nejpozd�ji do 31. b�ezna následujícího kalendá�ního 
roku. Dodate�n� sraženou �ástku na da�ovém zvýhodn�ní, o níž byla neoprávn�n� krácená da� nebo 
záloha na da�, plátce dan� odvede správci dan� v nejbližším možném termínu pro odvod záloh na 
da�, pokud dodate�n� vybranou �ástku na da�ovém zvýhodn�ní nepoužije na vyplacení da�ového 
bonusu jinému poplatníkovi (§ 35d odst. 5). 
  
 (6) Nem�že-li plátce dan� dlužnou �ástku na da�ovém zvýhodn�ní vybrat od poplatníka z 
d�vodu, že mu již mzdu nezú�tovává, nebo proto, že nelze poplatníkovi podle obecn� závazných 
právních p�edpis� srážku provést a k neoprávn�nému da�ovému zvýhodn�ní došlo vinou poplatníka, 
vybere rozdíl správce dan� p�íslušný podle bydlišt� poplatníka. Plátce dan� zašle doklady o výši 
da�ového nedoplatku, p�esáhne-li jeho výše 100 K�, správci dan� k dalšímu �ízení ve lh�t� do 30 dn� 
ode dne, kdy zjistí, že neoprávn�n� poskytnutou �ástku na da�ovém zvýhodn�ní nelze srazit z 
poplatníkovy mzdy. Správce dan� o výši da�ového nedoplatku vyrozumí poplatníka rozhodnutím. 
Poplatník je povinen dlužnou �ástku na da�ovém zvýhodn�ní, o níž byla neoprávn�n� krácená da� 
nebo záloha na da� v�etn� p�íslušenství uhradit místn� p�íslušnému správci dan� nejpozd�ji do 30 
dn� ode dne doru�ení rozhodnutí. 
  
 (7) Dodate�n� p�edepsanou da� a zálohy v�etn� dlužné �ástky na da�ovém zvýhodn�ní je 
plátce dan� povinen odvést správci dan� do p�ti dn� po doru�ení platebního vým�ru. 
  

§ 38j 
Povinnosti plátc� dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� 

 
 (1) Plátci dan� jsou povinni vést pro poplatníky, z jejichž mezd sráží zálohy, mzdové listy, 
rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby dan� za každý kalendá�ní 
m�síc i za celé zda�ovací období. 
  
 (2) Mzdový list musí pro ú�ely dan� obsahovat 
  
a) poplatníkovo jméno a p�íjmení, též d�ív�jší, 
  
b) rodné �íslo a u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 datum narození, �íslo pasu nebo jiného dokladu 
prokazujícího jeho totožnost, kód státu, jehož je rezidentem a bylo-li mu tímto státem p�id�leno, i 
da�ové identifika�ní �íslo a rodné �íslo, 
  
c) bydlišt�, 
  
d) jméno, p�íjmení a rodné �íslo osoby, na kterou poplatník uplat�uje nezdanitelnou �ást základu dan� 
a da�ové zvýhodn�ní a dále výši jednotlivých nezdanitelných �ástek a da�ového zvýhodn�ní s 
uvedením d�vodu jejich uznání, 
  



e) za každý kalendá�ní m�síc 
1. úhrn zú�tovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v pen�zích nebo v naturáliích, 
2. �ástky osvobozené od dan� z úhrnu zú�tovaných mezd uvedeného v bod� 1, 
3. pojistné, 
4. základ pro výpo�et zálohy na da� nebo dan� podle zvláštní sazby, 
5. nezdanitelné �ástky základu dan�, 
6. zdanitelnou mzdu, 
7. zálohu na da� nebo da� podle zvláštní sazby dan�, 
8. výši m�sí�ního da�ového zvýhodn�ní, m�sí�ní slevy na dani, m�sí�ního da�ového bonusu a 
zálohy po slev�. 
 Údaje v bodech 4 až 7 se uvedou podle zp�sobu výpo�tu zálohy na da� nebo výpo�tu dan� 
zvláštní sazbou dan� z p�íjm� ze závislé �innosti, 
  
f) sou�et údaj� za zda�ovací období uvedených v písmenu e) bodech 1 až 4, 7 a 8. 
  
 (3) Na žádost poplatníka je plátce dan� povinen za období, za které byla vyplácena nebo 
zú�tována mzda, vystavit nejpozd�ji do deseti dn� od podání žádosti doklad o souhrnných údajích 
uvedených ve mzdovém list�, které jsou rozhodné pro výpo�et zdanitelné mzdy, dan�, záloh a pro 
poskytnutí da�ového zvýhodn�ní. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová. 
  
 (4) Plátce dan� nebo plátcova pokladna uvede v p�íloze k vyú�tování dan� z p�íjm� ze závislé 
�innosti a z funk�ních požitk� podávanému podle zvláštního právního p�edpis 40a)  
a) po�et zam�stnanc� k 1. prosinci vykazovaného zda�ovacího období podle místa výkonu práce v 
obci uvedené v pracovní smlouv�, 
  
b) p�ehled obsahující souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech vykazovaného zda�ovacího 
období, které jsou rozhodující pro výpo�et zdanitelné mzdy, dan� a záloh v �len�ní podle jednotlivých 
poplatník� uvedených v § 2 odst. 3. 
  

§ 38k 
Uplatn�ní nezdanitelných �ástek ze základu dan� p�i výpo�tu záloh na da� z p�íjm� fyzických osob ze 
závislé �innosti a z funk�ních požitk� a da�ového zvýhodn�ní 
 
 (1) Poplatník je povinen prokázat plátci dan� skute�nosti rozhodné pro uznání nezdanitelných 
�ástek ze základu dan� p�i výpo�tu záloh a spln�ní podmínek pro poskytnutí da�ového zvýhodn�ní 
nejpozd�ji do konce kalendá�ního m�síce, v n�mž tyto okolnosti nastaly. K p�edloženým doklad�m 
p�ihlédne plátce dan� po�ínaje kalendá�ním m�sícem následujícím po m�síci, v n�mž budou tyto 
skute�nosti plátci dan� prokázány, nejd�íve však po�ínaje kalendá�ním m�sícem, na jehož po�átku 
byly skute�nosti rozhodné pro uznání nezdanitelných �ástek ze základu pro výpo�et zálohy na da� 
nebo na da�ové zvýhodn�ní spln�ny, podepíše-li poplatník sou�asn� prohlášení podle odstavce 4 
anebo tyto skute�nosti v již podepsaném prohlášení sou�asn� uvede. K p�edloženým doklad�m 
potvrzujícím skute�nost, že poplatník nebo vyživované dít� je studentem nebo žákem soustavn� se 
p�ipravujícím na budoucí povolání studiem nebo p�edepsaným výcvikem, však plátce dan� p�ihlédne 
již po�ínaje kalendá�ním m�sícem, v n�mž budou tyto skute�nosti plátci dan� prokázány. P�i nástupu 
do zam�stnání je lh�ta dodržena, prokáže-li poplatník tyto skute�nosti do 30 dn� ode dne nástupu do 
zam�stnání. 
  
 (2) Narodí-li se však poplatníkovi dít�, plátce dan� k této skute�nosti p�ihlédne již v 
kalendá�ním m�síci, v n�mž se narodilo, prokáže-li poplatník jeho narození plátci dan� do 30 dn� po 
narození dít�te. 
  
 (3) Pobírá-li poplatník za stejný kalendá�ní m�síc mzdu sou�asn� nebo postupn� od více 
plátc� dan�, p�ihlédne k nezdanitelným �ástkám ze základu dan� a k m�sí�nímu da�ovému 
zvýhodn�ní pouze jeden plátce dan�, u kterého uplatní poplatník nárok podle odstavce 1 a podepíše 
prohlášení podle odstavce 4. 
  
 (4) Plátce dan� srazí zálohu podle § 38h odst. 2 a p�ihlédne k nezdanitelným �ástkám ze 
základu dan� a k da�ovému zvýhodn�ní, podepíše-li poplatník do 30 dn� po vstupu do zam�stnání a 
každoro�n� nejpozd�ji do 15. února na p�íslušné zda�ovací období prohlášení o tom, 
  



a) jaké skute�nosti jsou u n�ho dány pro p�iznání nezdanitelných �ástek ze základu dan�, pop�. kdy a 
jak se zm�nily, 
  
b) že za stejné zda�ovací období i za stejný kalendá�ní m�síc zda�ovacího období neuplat�uje 
sou�asn� nárok na nezdanitelné �ástky ze základu dan� ani ze základu pro výpo�et zálohy na da� u 
jiného plátce dan� a že sou�asn� na stejné období kalendá�ního roku nepodepsal u jiného plátce 
prohlášení k dani, 
  
c) zda je poživatelem starobního d�chodu, 
  
d) že jsou placeny m�sí�n� splátky úv�ru na financování bytových pot�eb ve výši stanovené stavební 
spo�itelnou nebo bankou, 
  
e) zda a v jaké výši uplat�uje sou�asn� jiná osoba nárok na odpo�et úrok� ze základu dan� nebo ze 
základu pro výpo�et zálohy na da� zaplacených ve zda�ovacím období z úv�ru ze stavebního 
spo�ení, z hypote�ního úv�ru nebo z jiného úv�ru poskytnutého stavební spo�itelnou nebo bankou v 
souvislosti s úv�rem ze stavebního spo�ení nebo hypote�ním úv�rem, 
  
f) že p�edm�t bytové pot�eby, na které uplat�uje odpo�et úrok� z poskytnutého úv�ru, je užíván v 
souladu s § 15 odst. 8, 
  
g) že �ástka úrok�, o kterou se snižuje základ dan� podle § 15 odst. 7 zákona v úhrnu u všech 
ú�astník� smluv o úv�rech žijících v jeho domácnosti, nep�ekro�ila v uplynulém kalendá�ním roce 300 
000 K�, 
  
h) jaké skute�nosti jsou u n�ho dány pro p�iznání da�ového zvýhodn�ní na vyživované dít� (§ 35c), 
pop�ípad� kdy a jak se zm�nily a jedná-li se o zletilé studující dít�, že nepobírá plný invalidní d�chod, 
  
i) že sou�asn� za stejné zda�ovací období ani za stejný kalendá�ní m�síc zda�ovacího období 
neuplat�uje da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít� u jiného plátce dan� a že da�ové zvýhodn�ní na 
to samé vyživované dít� za stejné zda�ovací období ani za stejný kalendá�ní m�síc zda�ovacího 
období neuplat�uje jiná osoba. 
  
 (5) Plátce dan�, u kterého poplatník podepsal prohlášení podle odstavce 4, provede výpo�et 
dan�, ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní a sou�asn� p�ihlédne k nezdanitelným �ástkám 
ze základu dan� podle § 15 odst. 1 písm. b) a podle § 15 odst. 2, 5, 9 až 11 za bezprost�edn� 
uplynulé zda�ovací období, podepíše-li poplatník do 15. února za toto období písemné prohlášení o 
tom,  
a) že nepobíral v uplynulém zda�ovacím období krom� mzdy od jednoho plátce nebo postupn� od 
více plátc� v�etn� mezd dodate�n� vyplacených nebo zú�tovaných t�mito plátci v dob�, kdy pro n� již 
nevykonával závislou �innost nebo funkci, p�íjm� zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby dan� a 
krom� p�íjm�, které nejsou p�edm�tem dan� nebo jsou od dan� osvobozeny, jiné p�íjmy podléhající 
dani z p�íjm� fyzických osob vyšší než 6000 K�, 
  
b) zda pobíral v uplynulém zda�ovacím období postupn� od dalších plátc� dan� v�etn� mezd 
dodate�n� vyplacených nebo zú�tovaných t�mito plátci v dob�, kdy pro n� již nevykonával závislou 
�innost nebo funkci, krom� p�íjm� zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby dan� a krom� p�íjm�, 
které nejsou p�edm�tem dan� nebo jsou od dan� osvobozeny, p�íjmy podléhající dani z p�íjm� 
fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�, 
  
c) že manželka (manžel) žijící v domácnosti, na kterou uplat�uje nezdanitelné �ástky ze základu dan�, 
nem�la v uplynulém zda�ovacím období vlastní p�íjem p�esahující ro�n� hranici 38 040 K�, 
  
d) jaká byla výše jeho starobního d�chodu, pokud v uplynulém zda�ovacím období nep�esáhla 38 040 
K�, 
  
e) v jaké hodnot� poskytl dar (dary) podle § 15 odst. 5, 
  
f) v jaké výši zaplatil ve zda�ovacím období úroky z úv�ru poskytnutého ze stavebního spo�ení anebo 
z jiného úv�ru poskytnutého v souvislosti s úv�rem ze stavebního spo�ení podle § 15 odst. 7 a 8, 



  
g) v jaké výši zaplatil p�ísp�vky na své penzijní p�ipojišt�ní podle § 15 odst. 9, 
  
h) v jaké výši zaplatil pojistné na své soukromé životní pojišt�ní podle § 15 odst. 10, 
  
i) v jaké výši zaplatil jako �len odborové organizace ve zda�ovacím období �lenské p�ísp�vky podle § 
15 odst. 11, 
  
j) zda ve zda�ovacím období uplat�oval m�sí�ní da�ové zvýhodn�ní postupn� u dalších plátc�. 
  
 (6) Poplatník m�že podepsat prohlášení podle odstavce 4 na stejné období kalendá�ního roku 
pouze u jednoho plátce. 
  
 (7) Neprokáže-li poplatník skute�nosti rozhodné pro uznání nezdanitelných �ástek ze základu 
pro výpo�et zálohy na da� nebo na da�ové zvýhodn�ní podle § 35d anebo nepodepíše-li prohlášení 
podle odstavce 4 ve stanovené lh�t�, p�ihlédne k nim plátce po�ínaje m�sícem následujícím po 
m�síci, v n�mž tyto rozhodné skute�nosti poplatník prokáže a sou�asn� podepíše prohlášení podle 
odstavce 4. Dodate�n� p�ihlédne plátce k uvedeným skute�nostem p�i ro�ním zú�tování záloh, a to i v 
p�ípad�, byla-li da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� vybrána srážkou 
podle zvláštní sazby dan�, prokáže-li poplatník rozhodné skute�nosti pro uznání nezdanitelných 
�ástek ze základu dan� nebo pro da�ové zvýhodn�ní a podepíše-li sou�asn� prohlášení podle 
odstavc� 4 a 5 nejpozd�ji do 15. února roku následujícího po uplynutí zda�ovacího období. 
  
 (8) Dojde-li b�hem roku ke zm�n� skute�ností rozhodných pro výpo�et záloh na da� a dan� 
nebo ke zm�n� podmínek pro da�ové zvýhodn�ní, je poplatník povinen oznámit je písemn� (nap�. 
zm�nou v prohlášení) plátci dan� nejpozd�ji poslední den kalendá�ního m�síce, v n�mž zm�na 
nastala. Plátce dan� zaeviduje zm�nu ve mzdovém list�. 
  

§ 38l 
Zp�sob prokazování nezdanitelných �ástek ze základu dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé 
�innosti a z funk�ních požitk� a da�ového zvýhodn�ní 
 
 (1) Nárok na uznání nezdanitelných �ástek ze základu dan� a na da�ové zvýhodn�ní 
prokazuje poplatník plátci dan� 
  
a) platným ob�anským pr�kazem, a to vlastním, druhého z manžel�, pop�ípad� ob�anskými pr�kazy 
d�tí starších 15 let, jde-li o prokázání existence manželky (manžela) a nezletilých d�tí (vlastních, 
osvojených, d�tí v pé�i, která nahrazuje pé�i rodi��, a d�tí druhého z manžel� a vnuk�). Nejsou-li 
uvedené skute�nosti z�ejmé z ob�anského pr�kazu, je nutné prokázat je jiným ú�edním dokladem. 
Uplat�uje-li poplatník nárok na da�ové zvýhodn�ní, p�edloží plátci potvrzení od zam�stnavatele 
manželky (manžela), že nárok na da�ové zvýhodn�ní sou�asn� neuplat�uje manželka (manžel), 
  
b) potvrzením školy a u žák� u�iliš� potvrzením u�ilišt�, že1. zletilé dít� žijící s poplatníkem v 
domácnosti se soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání studiem nebo p�edepsaným výcvikem, 
2. poplatník se soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání studiem nebo p�edepsaným výcvikem, 
  
c) rozhodnutím o p�iznání plného nebo �áste�ného invalidního d�chodu a dokladem o výplat� 
d�chodu, uplat�uje-li poplatník nárok na snížení dan� z titulu nezdanitelné �ástky ze základu dan� z 
d�vodu, že pobírá plný invalidní nebo �áste�ný invalidní d�chod, 
 
  
d) p�edložením pr�kazu ZTP-P, pokud je poplatník, jeho manželka (manžel) nebo vyživované dít� jeho 
držitelem, 
  
e) rozhodnutím o p�iznání starobního d�chodu a dokladem o výplat� d�chodu, je-li poplatník jeho 
p�íjemcem, pokud d�chod nep�esahuje ro�n� hranici stanovenou v § 15 odst. 2, 
  
f) potvrzením správce dan� p�íslušného podle místa bydlišt� poplatníka o tom, že 
1. vyživuje v domácnosti zletilé dít� až do dovršení 26 let v�ku, které nepobírá plný invalidní d�chod a 
nem�že se soustavn� p�ipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výd�le�nou �innost pro nemoc 



nebo úraz, anebo z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 
soustavnou výd�le�nou �innost, 
2. pobírá jiný d�chod, jehož jednou z podmínek je, že je pln� invalidní, nebo jehož žádost o plný 
invalidní d�chod byla zamítnuta z jiných d�vod� než z d�vod�, že je pln� invalidní, a p�i soub�hu 
nároku na starobní, plný invalidní d�chod a �áste�ný invalidní d�chod, 
  
g) potvrzením p�íjemce daru nebo po�adatele ve�ejné sbírky 14e) o jeho výši a ú�elu podle § 15 odst. 
5, 
  
h)1. smlouvou o úv�ru podle § 15 odst. 7, 
2. výpisem z listu vlastnictví v p�ípad� úv�ru poskytnutého na ú�ely uvedené v § 15 odst. 7 písm. b) a 
c) a v p�ípad� úv�ru poskytnutého na ú�ely uvedené v § 15 odst. 7 písm. a) stavebním povolením a 
po kolaudaci výpisem z listu vlastnictví, 
3. výpisem z listu vlastnictví, jde-li o bytový d�m, rodinný d�m nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního 
právního p�edpisu, 60) anebo nájemní smlouvou, jde-li o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém 
pobytu (ob�anský pr�kaz), jde-li o byt v užívání, v p�ípad� úv�ru poskytnutého na ú�ely uvedené v § 
15 odst. 7 písm. e), 
4. potvrzením právnické osoby, že je jejím �lenem nebo spole�níkem v p�ípad� úv�ru poskytnutého na 
ú�el uvedený v § 15 odst. 7 písm. d) a g), 
5. výpisem z listu vlastnictví, jde-li o bytový d�m, rodinný d�m nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního 
právního p�edpisu, 60) anebo potvrzením právnické osoby o �lenství, jde-li o podíl nebo vklad spojený 
s právem užívání bytu, v p�ípad� úv�ru poskytnutého na ú�el uvedený v § 15 odst. 7 písm. f), 
6. k prokázání užívání bytové pot�eby v p�ípadech uvedených v § 15 odst. 8 pravomocným 
kolauda�ním rozhodnutím, 
  
ch) smlouvou o penzijním p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem a potvrzením penzijního fondu o 
p�ísp�vcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem na uplynulé 
zda�ovací období, 
  
i) smlouvou o soukromém životním pojišt�ní nebo pojistkou 101) a potvrzením pojiš�ovny o pojistném 
zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojišt�ní na uplynulé zda�ovací období, 
  
j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného �lenského p�ísp�vku podle § 15 odst. 11. 
  
 (2) Doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) a písm. c) až i) platí trvale, nebyla-li jejich platnost 
�asov� omezena. Platnost dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. c) a e) je podmín�na tím, že 
poplatník p�edloží každoro�n� nejpozd�ji do 15. února doklad o výplat� d�chodu. Platnost dokladu 
uvedeného v odstavci 1 písm. h) bodu 1 je podmín�na tím, že poplatník každoro�n� ve stejné lh�t� 
p�edloží potvrzení stavební spo�itelny o �ástce úrok� zaplacených v uplynulém kalendá�ním roce z 
úv�ru ze stavebního spo�ení, pop�. z jiného úv�ru poskytnutého stavební spo�itelnou v souvislosti s 
úv�rem ze stavebního spo�ení a pro ú�ely snížení zdanitelné mzdy podle § 38h odst. 1 písm. d), 
p�edloží-li poplatník každoro�n� ve stejné lh�t� a p�i každé zm�n� výše stanovených úrok� provedené 
stavební spo�itelnou nebo bankou potvrzení stavební spo�itelny nebo banky o p�edpokládané �ástce 
úrok� z úv�ru ze stavebního spo�ení nebo z hypote�ního úv�ru na b�žný kalendá�ní rok snížených o 
státní p�ísp�vek, 55) pop�. z jiného úv�ru poskytnutého stavební spo�itelnou nebo bankou v souvislosti 
s úv�rem ze stavebního spo�ení nebo s hypote�ním úv�rem. Platnost smlouvy uvedené v odstavci 1 
písm. ch) a i) nebo pojistky 101) je podmín�na tím, že poplatník p�edloží každoro�n� ve stejné lh�t� 
potvrzení penzijního fondu nebo pojiš�ovny o p�ísp�vku na jeho penzijní p�ipojišt�ní se státním 
p�ísp�vkem zaplaceném na uplynulé zda�ovací období nebo o pojistném na jeho soukromé životní 
pojišt�ní zaplaceném poplatníkem na uplynulé zda�ovací období. 
  
 (3) Úkony podle odstavce 1 písm. f) jsou osvobozeny od správních poplatk�. 
  

§ 38m 
Da�ové p�iznání k dani z p�íjm� právnických osob 

 
 (1) Da�ové p�iznání se podává i v p�ípad�, kdy je vykázán základ dan� ve výši nula nebo je 
vykázána da�ová ztráta. 
  
 (2) Da�ové p�iznání se podává  



a) v pr�b�hu konkursu 19a) ve lh�tách podle zvláštního právního p�edpisu, 28b) 
  
b) ke dni, ke kterému správce konkursní podstaty sestavuje kone�nou zprávu, 102) nejpozd�ji v den 
p�edložení kone�né zprávy soudu za uplynulou �ást zda�ovacího období, za kterou nebylo da�ové 
p�iznání podáno. P�iznaná da� se zahrne do kone�né zprávy. P�i stanovení základu dan� se vychází 
z výsledku hospoda�ení zjišt�ného z �ádné nebo mimo�ádné ú�etní záv�rky, 20) kterou je správce 
konkursní podstaty povinen sestavit ke stejnému dni, ke kterému sestavuje kone�nou zprávu, 
  
c) ke dni zrušení konkursu nejpozd�ji do konce m�síce následujícího po zrušení konkursu za 
uplynulou �ást zda�ovacího období, za kterou nebylo da�ové p�iznání podáno. 
  
 (3) Da�ové p�iznání se krom� p�ípad� stanovených zvláštním právním p�edpisem 28b) 
podává také 
  
a) za období p�edcházející rozhodnému dni fúze nebo p�evodu jm�ní na spole�níka anebo rozd�lení 
spole�nosti nebo družstva, za které nebylo dosud da�ové p�iznání podáno, není-li tento rozhodný den 
prvním dnem kalendá�ního roku nebo hospodá�ského roku, 
  
b) za období p�edcházející dni zápisu zm�ny právní formy komanditní spole�nosti na jinou obchodní 
spole�nost nebo družstvo a zm�ny právní formy akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením 
omezeným anebo družstva na ve�ejnou obchodní spole�nost nebo komanditní spole�nost, za které 
nebylo dosud da�ové p�iznání podáno, 
  
c) za období p�edcházející zm�n� zda�ovacího období z kalendá�ního roku na hospodá�ský rok nebo 
naopak, za které nebylo dosud da�ové p�iznání podáno, 
  
d) za období p�edcházející dni p�emíst�ní sídla evropské spole�nosti 35f) zapsaného do obchodního 
rejst�íku (dále jen "zapsané sídlo") z území �eské republiky. P�i stanovení základu dan� se vychází z 
výsledku hospoda�ení zjišt�ného z �ádné nebo mimo�ádné ú�etní záv�rky, 20) kterou je evropská 
spole�nost povinna sestavit ke dni p�edcházejícímu dni p�emíst�ní zapsaného sídla z území �eské 
republiky. 
  
 (4) Da�ové p�iznání podle odstavce 3 se podává nejpozd�ji do konce m�síce následujícího po 
m�síci, do n�hož spadá den 
  
a) rozhodnutí valné hromady nebo spole�ník� anebo �lenské sch�ze družstva o fúzi nebo p�evodu 
jm�ní na spole�níka anebo rozd�lení spole�nosti nebo družstva, není-li rozhodný den fúze nebo 
p�evodu jm�ní na spole�níka anebo rozd�lení spole�nosti nebo družstva prvním dnem kalendá�ního 
roku nebo hospodá�ského roku, 
  
b) p�edcházející dni zápisu zm�ny právní formy komanditní spole�nosti na jinou obchodní spole�nost 
nebo družstvo a zm�ny právní formy akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením omezeným 
anebo družstva na ve�ejnou obchodní spole�nost nebo komanditní spole�nost, 
  
c) p�edcházející prvnímu dni hospodá�ského roku nebo kalendá�ního roku, a to p�i zm�n� ú�etního 
období, 
  
d) p�edcházející dni p�emíst�ní zapsaného sídla evropské spole�nosti 35f) z území �eské republiky. 
  
 (5) Podáním da�ového p�iznání podle odstavce 3 písm. a) není povinnost podat da�ové 
p�iznání podle zvláštního právního p�edpisu spln�na, 28b) pokud nedojde k zapsání p�em�ny 
spole�nosti nebo družstva do obchodního rejst�íku. 
  
 (6) Investi�ní spole�nost vytvá�ející podílové fondy je povinna podat jako nedílnou sou�ást 
da�ového p�iznání i da�ová p�iznání za jednotlivé podílové fondy, a to i v p�ípad�, že podílový fond 
vykáže základ dan� ve výši nula nebo jeho výdaje (náklady) upravené podle § 23 p�evyšují jeho p�íjmy 
upravené podle § 23. Pro ú�ely stanovení celkové dan� nelze kompenzovat základ dan� nebo 
da�ovou ztrátu za investi�ní spole�nost se základy dan� nebo s rozdíly, o které výdaje (náklady) 
upravené podle § 23 p�evyšují p�íjmy upravené podle § 23, vykázanými jednotlivými podílovými fondy 
ani mezi jednotlivými fondy navzájem, a to v žádném zda�ovacím období. 



  
 (7) P�i podávání da�ového p�iznání za zda�ovací období kratší než dvanáct m�síc� neplatí 
lh�ta 25 dn� pro podání da�ového p�iznání stanovená zvláštním právním p�edpisem. 28b) 
  
 (8) Povinnost podat da�ové p�iznání podle zvláštního právního p�edpisu 28b) nemá  
a) poplatník uvedený v § 18 odst. 3, pokud nemá p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan�, nebo má pouze 
p�íjmy od dan� osvobozené (§ 19) a p�íjmy, z nichž je da� vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan� 
(§ 36 odst. 2), a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9, 
  
b) ve�ejná obchodní spole�nost, 
  
c) zanikající obchodní spole�nost nebo družstvo za období od rozhodného dne p�em�ny 70) do dne 
zápisu p�em�ny 70) do obchodního rejst�íku. 
  

§ 38n 
Da�ová ztráta 

 
 (1) Pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 p�evyšují p�íjmy upravené podle § 23, je 
rozdíl da�ovou ztrátou. U investi�ní spole�nosti vytvá�ející podílové fondy je da�ovou ztrátou pouze 
rozdíl, o který výdaje (náklady) upravené podle § 23 p�evyšují p�íjmy upravené podle § 23, stanovený 
samostatn� za investi�ní spole�nost (bez podílových fond�). 
  
 (2) P�i správ� da�ové ztráty se postupuje obdobn� jako p�i správ� da�ové povinnosti, avšak 
da�ová ztráta vzniklá a vym��ená poplatníkovi zaniklému bez provedení likvidace nep�echází na jeho 
právního nástupce s výjimkami uvedenými v § 23a odst. 5 písm. b) a § 23c odst. 8 písm. b). Da�ová 
ztráta se vym��uje. P�i snižování da�ové ztráty se postupuje obdobn� jako p�i zvyšování da�ové 
povinnosti. P�i zvyšování da�ové ztráty se postupuje obdobn� jako p�i snižování da�ové povinnosti. 
Da�ová ztráta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
  
 (3) Ustanovení p�edchozích odstavc� platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není v § 5 
stanoveno jinak. 
  
 (4) Ustanovení první v�ty odstavce 1 platí i pro stanovení da�ové ztráty komanditní 
spole�nosti p�ipadající komplementá��m (komplementá�i). 
  
§ 38na 
  
 (1) Vym��enou a neuplatn�nou da�ovou ztrátu nelze od�ítat od základu dan� za podmínek 
uvedených v § 34 odst. 1, došlo-li u poplatníka k podstatné zm�n� ve složení osob, které se p�ímo 
ú�astní na kapitálu �i kontrole (dále jen "podstatná zm�na"). Zm�nou ve složení osob se rozumí 
zm�na spole�ník� nebo zm�na jejich podílu na kapitálu �i kontrole poplatníka. Podstatnou zm�nou se 
vždy rozumí zm�na, která se v úhrnu týká více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv 
nebo kterou získá spole�ník rozhodující vliv. 
  
 (2) U akciové spole�nosti, která vydala akcie na majitele, a to jak v období, za které byla 
da�ová ztráta vym��ena, tak v období, za které má být da�ová ztráta uplatn�na nebo v obou t�chto 
obdobích, má se za to, že došlo k podstatné zm�n�, pokud bylo v období, za které má být da�ová 
ztráta uplatn�na, vytvo�eno stejnou �inností, jakou v rámci svého p�edm�tu podnikání provozoval 
poplatník, mén� než 80 % p�íjm� zaú�tovaných do výnos� podle zvláštního právního p�edpisu 20) 
oproti období, za n�ž byla da�ová ztráta vym��ena. K mimo�ádným výnos�m 20) se p�itom nep�ihlíží. 
Toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník prokáže správci dan�, že ve zda�ovacím období, za 
n�ž má být uplatn�na da�ová ztráta, nedošlo ke zm�n� ve složení spole�ník� nebo ke zm�n� jejich 
podílu na kapitálu �i kontrole, která se v úhrnu týká více než 25 % základního kapitálu nebo 
hlasovacích práv, nebo kterou získá spole�ník rozhodující vliv, oproti zda�ovacímu období, za n�ž mu 
byla da�ová ztráta vym��ena. 
  
 (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník, u n�jž k podstatné zm�n� došlo, 
prokáže správci dan�, že nejmén� 80 % p�íjm� zaú�tovaných do výnos� podle zvláštního právního 
p�edpisu 20) v období, kdy došlo k podstatné zm�n�, a v následujících obdobích, v nichž má být 
uplatn�na da�ová ztráta vzniklá za období p�ed podstatnou zm�nou, bylo vytvo�eno stejnou �inností, 



jakou v rámci svého p�edm�tu podnikání provozoval poplatník v období, za které byla da�ová ztráta 
vym��ena. K mimo�ádným výnos�m 20) se p�itom nep�ihlíží. 
  
 (4) Zaniká-li p�i p�em�n� obchodní spole�nosti 70) da�ový poplatník, jemuž byla vym��ena 
da�ová ztráta, která byla v souladu s tímto zákonem p�evzata právním nástupcem, m�že právní 
nástupce p�evzatou da�ovou ztrátu od�ítat od základu dan� maximáln� do výše �ásti základu dan�, 
p�ipadající na stejné �innosti vykonávané poplatníkem, který zanikl, a to v období, za které byla 
da�ová ztráta vym��ena. 
  
 (5) Obchodní spole�nost nebo družstvo, které p�i p�em�n� slou�ením nebo rozd�lením 
slou�ením nezaniká, m�že od�ítat da�ovou ztrátu, která jí byla vym��ena p�ed p�em�nou, maximáln� 
do výše �ásti základu dan� p�ipadající na �innosti, které vykonávala v období, za které byla da�ová 
ztráta vym��ena. 
  
 (6) P�i p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti, lze da�ovou ztrátu nebo �ást da�ové 
ztráty, vym��ené p�evád�jící spole�nosti a p�evzaté podle § 23a odst. 5 písm. b), od�ítat od základu 
dan� p�ijímající spole�nosti v jednotlivých obdobích maximáln� do výše základu dan� stanoveného u 
p�ijímající spole�nosti z �innosti vykonávané prost�ednictvím p�evedeného podniku nebo jeho 
samostatné �ásti, která byla prost�ednictvím p�evedeného podniku nebo jeho samostatné �ásti 
vykonávána v období, za které byla uplat�ovaná da�ová ztráta vym��ena. 
  
 (7) Vzniknou-li poplatníkovi pochybnosti, zda jsou spln�ny podmínky stanovené v odstavcích 1 
až 3, m�že požádat správce dan� o závazné posouzení 39i) skute�nosti, zda da�ovou ztrátu vzniklou 
p�ed podstatnou zm�nou lze uplatnit jako položku od�itatelnou od základu dan� po podstatné zm�n�. 
K posouzení podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 je poplatník povinen spolu se žádostí sd�lit 
správci dan�  
a) p�ehled veškerých p�íjm� (výnos�) v �len�ní podle �inností vykonávaných poplatníkem, jemuž 
da�ová ztráta vznikla, dosažených v období, za které byla da�ová ztráta, která má být uplatn�na jako 
položka od�itatelná od základu dan�, vym��ena, 
  
b) p�ehled veškerých p�íjm� (výnos�) v �len�ní podle �inností vykonávaných poplatníkem, který 
da�ovou ztrátu uplat�uje, dosažených v období, za které má být da�ová ztráta uplatn�na jako položka 
od�itatelná od základu dan�. 
  
 (8) Obsahuje-li žádost údaje uvedené v odstavci 7 písm. a) a b), je ú�inn� podána, pokud je 
správci dan� doru�ena nejpozd�ji do konce m�síce následujícího po skon�ení období, za které má být 
da�ová ztráta uplatn�na jako položka od�itatelná od základu dan�. Nevydá-li správce dan� závazné 
posouzení nejpozd�ji patnáctý den p�ed uplynutím lh�ty pro podání da�ového p�iznání, má se za to, 
že posoudil možnost uplatn�ní da�ové ztráty jako položky od�itatelné od základu dan� shodn� s 
poplatníkem. 
  
 (9) Obdobím podle p�edchozích odstavc� se rozumí zda�ovací období i období, za n�ž se 
podává da�ové p�iznání. 
  

§ 38nb 
Rozhodnutí o p�iznání osvobození p�íjm� z licen�ních poplatk� a úrok� z úv�r� a p�j�ek 
 
 (1) Poplatník, který spl�uje podmínky pro osvobození podle § 19 odst. 1 písm. zj) a zk), 
požádá svého místn� p�íslušného správce dan� o vydání rozhodnutí o p�iznání osvobození p�íjm� z 
licen�ních poplatk� a úrok� z úv�r� a p�j�ek. Žádost lze podat i prost�ednictvím plátce, avšak 
rozhodnutí vydá vždy správce dan� místn� p�íslušný poplatníkovi. 
  
 (2) Povinnými náležitostmi žádosti o vydání rozhodnutí o p�iznání osvobození jsou  
a) potvrzení o da�ovém rezidentství p�íjemce licen�ních poplatk� nebo úrok� z úv�r� a p�j�ek vydané 
zahrani�ním správcem dan�, 
  
b) informace prokazující, že p�íjemce licen�ních poplatk� nebo úrok� z úv�r� a p�j�ek je jejich 
skute�ným vlastníkem, 
  



c) potvrzení zahrani�ního správce dan�, že p�íjemce licen�ních poplatk� nebo úrok� z úv�r� a p�j�ek 
podléhá n�které z daní uvedených v p�íslušném právním p�edpisu Evropských spole�enství, 93) které 
mají stejný nebo podobný charakter jako da� z p�íjm� [§ 19 odst. 3 písm. a) bod 3], 
  
d) informace prokazující, že p�íjemce licen�ních poplatk� nebo úrok� z úv�r� a p�j�ek má právní 
formu uvedenou v p�íslušném právním p�edpisu Evropských spole�enství, 93) 
  
e) informace prokazující, že p�íjemce a plátce licen�ních poplatk� nebo úrok� z úv�r� a p�j�ek jsou 
osobami p�ímo kapitálov� spojenými a po jak dlouhou dobu, 
  
f) právní titul pro výplatu licen�ních poplatk� nebo úrok�. 
  
 (3) Informace obsažené v žádosti a jejích povinných náležitostech musí platit nejmén� po 
dobu jednoho roku a nesmí být starší 3 let. Dojde-li ke zm�n�, která m�že mít vliv na spln�ní 
podmínek pro osvobození podle § 19 odst. 1 písm. zj) a zk), poplatník je povinen informovat o tom bez 
zbyte�ného odkladu plátce a svého místn� p�íslušného správce dan�. 
  
 (4) Správce dan� je povinen na základ� žádosti, jejíž povinné náležitosti jsou vymezeny v 
odstavci 2, vydat rozhodnutí o p�iznání osvobození, jsou-li spln�ny podmínky uvedené v § 19 odst. 1 
písm. zj) a zk) a odst. 5 a § 23 odst. 7. Správce dan� je povinen toto rozhodnutí vydat do t�í m�síc� od 
okamžiku, kdy poplatník poskytl všechny informace a d�kazy nutné pro prokázání, že podmínky pro 
osvobození jsou spln�ny. Rozhodnutí je závazné i pro plátce dan�. 
  
 (5) Rozhodnutí o p�iznání osvobození musí krom� základních náležitostí rozhodnutí podle 
zvláštního právního p�edpisu obsahovat  
a) údaje, na jejichž základ� bylo rozhodováno, 
  
b) �asový rozsah závaznosti rozhodnutí, p�itom rozhodnutí musí být vydáno nejmén� pro jedno 
zda�ovací období a nejvýše pro t�i zda�ovací období bezprost�edn� po sob� jdoucí. 
  

§ 38o 
Stanovení dan� z p�íjm� právnických osob u investi�ních spole�ností vytvá�ejících podílové fondy 
 
 U investi�ní spole�nosti vytvá�ející podílové fondy se celková da� stanoví jako úhrn 
jednotlivých daní vypo�tených samostatn� ze základu dan� za investi�ní spole�nost a odd�len� ze 
základ� dan� za jednotlivé podílové fondy; p�itom základ dan� za investi�ní spole�nost nelze upravit o 
rozdíly, o které výdaje (náklady) upravené podle § 23 p�evyšují p�íjmy upravené podle § 23, vykázané 
odd�len� za jednotlivé podílové fondy. Pokud investi�ní spole�nost vykáže da�ovou ztrátu (§ 38n 
odst. 1), nelze tuto ztrátu upravit o základy dan� vykázané odd�len� za jednotlivé podílové fondy. 
  

§ 38p 
  
 (1) Vyšší �ástky od�itatelných položek podle § 34 a položek snižujících základ dan� podle § 
20 odst. 7 a 8 m�že uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodate�ném p�iznání k dani 
z p�íjm� právnických osob na vyšší da�ovou povinnost, a to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nov� 
stanoveným základem dan� sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé tisícikoruny dol� a 
základem dan� sníženým o od�itatelné položky podle § 34 a položky snižující základ dan� podle § 20 
odst. 7 a 8 zaokrouhleným na celé tisícikoruny dol�, z n�hož byla da� pravomocn� vym��ena 
(dom��ena), �inil alespo� 1 000 K�. Investi�ní spole�nost vytvá�ející podílové fondy m�že za stejných 
podmínek uplatnit i vyšší položky snižující základ dan� podle § 20 odst. 3 u jednotlivých podílových 
fond�. 
  
 (2) Vyšší �ástky od�itatelných položek podle § 34 a položek snižujících základ dan� podle § 
15 odst. 5 m�že uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodate�ném p�iznání k dani z 
p�íjm� fyzických osob na vyšší da�ovou povinnost, a to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nov� 
stanoveným základem dan� sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé stokoruny dol� a 
základem dan� sníženým o od�itatelné položky podle § 34 a položky snižující základ dan� podle § 15 
odst. 5 zaokrouhleným na celé stokoruny dol�, z n�hož byla da� pravomocn� vym��ena (dom��ena), 
�inil alespo� 100 K�. 
  



§ 38r 
  
 (1) Byla-li poskytnuta investi�ní pobídka formou slevy na dani, lh�ta pro vym��ení 39c) jak pro 
zda�ovací období, ve kterém nárok na slevu vznikl, tak i pro všechna zda�ovací období, za která lze 
tuto slevu uplatnit, kon�í sou�asn� se lh�tou pro vym��ení za zda�ovací období, v n�mž uplynula 
lh�ta pro uplatn�ní nároku na slevu na dani. 
  
 (2) Lze-li uplatnit da�ovou ztrátu nebo její �ást ve zda�ovacích obdobích následujících po 
zda�ovacím období, v n�mž da�ová ztráta vznikla, jako položku od�itatelnou od základu dan�, lh�ta 
pro vym��ení 39c) jak pro zda�ovací období, v n�mž da�ová ztráta vznikla, tak i pro všechna 
zda�ovací období, za která lze tuto da�ovou ztrátu nebo její �ást uplatnit, kon�í sou�asn� se lh�tou 
pro vym��ení za poslední zda�ovací období, za které lze da�ovou ztrátu nebo její �ást uplatnit. 
Obdobn� se postupuje p�i uplatn�ní da�ové ztráty (§ 38n odst. 1) p�i p�evedení podílového fondu do 
jiné investi�ní spole�nosti nebo p�i p�em�n� investi�ního fondu zaniklého bez provedení likvidace na 
otev�ený podílový fond a dále p�i uplatn�ní ztráty po p�evodu podniku nebo jeho samostatné �ásti, fúzi 
spole�ností nebo rozd�lení spole�nosti. 
  
 (3) Lh�ty pro dom��ení dan� 39c) z d�vod� nespln�ní podmínek pro uplatn�ní nájemného u 
finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jako výdaje po�ínají b�žet od 
konce kalendá�ního roku, v n�mž bylo možno poprvé ov��it spln�ní t�chto zákonných podmínek. 
  

§ 38s 
  
 Pokud povinnost vybrat nebo srazit da� v�etn� záloh podle § 38d nebyla ve stanovené výši 
plátcem dan� spln�na, a to ani dodate�n�, je základem pro výpo�et této �ástky vybírané nebo 
sražené dan� v�etn� záloh �ástka, z níž by po vybrání nebo sražení zbyla �ástka, která byla plátcem 
dan� poplatníkovi skute�n� vyplacena. 

 
�ÁST PÁTÁ 

 
§ 39 

 
Ministerstvo financí m�že 

a) ve vztahu k zahrani�í �init opat�ení k zajišt�ní vzájemnosti nebo odvetná opat�ení za ú�elem 
vzájemného vyrovnání zdan�ní, 
  
b) �init opat�ení k odstran�ní tvrdostí a nesrovnalostí a rozhodnout ve sporných p�ípadech o da�ovém 
rezidentství (domicilu) poplatníka, o zp�sobu zdan�ní, pokud jde o subjekty se sídlem nebo bydlišt�m 
v zahrani�í nebo o zam�stnance rozpo�tových a n�kterých dalších organizací 36) vyslané do 
zahrani�í za ú�elem výkonu práce nebo o poplatníky uvedené v § 2 odst. 2, kte�í m�li nejmén� 10 let 
bydlišt� v zahrani�í a plynou jim p�íjmy ze zdroj� v zahrani�í, 
  
c) snížit da� až na polovinu pro poplatníky uvedené v § 2 v�etn� spole�ník� ve�ejné obchodní 
spole�nosti a komplementá�� komanditní spole�nosti a v § 17, jsou-li spole�níky ve�ejné obchodní 
spole�nosti nebo komplementá�i komanditní spole�nosti, zam�stnávající nejmén� 25 zam�stnanc�, u 
nichž podíl zam�stnanc�, kte�í jsou osobami se zdravotním postižením 33) �iní více než 50 % 
pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu zam�stnanc�, pop�ípad� poskytováním t�chto úlev pov��it 
správce dan�, 
  
d) obecn� závazným právním p�edpisem stanovit podrobnosti k jednotlivým ustanovením tohoto 
zákona. 
  

§ 39a 
  
 Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo vále�ného stavu m�že vláda �eské republiky na dobu 
trvání stavu ohrožení nebo vále�ného stavu svým na�ízením v nezbytném rozsahu pro zajišt�ní 
nouzového nebo vále�ného státního rozpo�tu 36b)  
a) provést úpravy sazeb dan�, 
  



b) osvobodit od dan� p�íjmy ze služebního pom�ru p�íslušník� ozbrojených sil a ozbrojených 
bezpe�nostních sbor� a p�íjmy zam�stnanc� hasi�ských záchranných sbor� a havarijních služeb za 
�innost v t�chto složkách, 
  
c) osvobodit od dan� z p�íjm� právnických osob ozbrojené síly, ozbrojené bezpe�nostní sbory a 
havarijní služby. 

 
�ÁST ŠESTÁ 

 
P�echodná a záv�re�ná ustanovení 

 
§ 40 

 
 (1) Pro odvodové a da�ové povinnosti za rok 1992 a p�edchozí léta a p�i zdan�ní mezd 
zú�tovaných do prosince 1992 v�etn� se použijí dosavadní p�edpisy. 
  
 (2) P�i zdan�ní p�íjm� daní z p�íjm� fyzických osob se od základu dan� ode�te též pom�rná 
�ást ztráty z podnikatelské a jiné výd�le�né �innosti podle § 28 odst. 5 zákona �. 389/1990 Sb. , o 
dani z p�íjm� obyvatelstva. 
  
 (3) Osvobození p�íjm� z provozu malých vodních elektráren, v�trných elektráren, solárních a 
geotermálních zdroj� energie a za�ízení na výrobu bioplynu od dan� z p�íjm� obyvatelstva, p�iznaná 
podle právních úprav platných p�ed nabytím ú�innosti tohoto zákona, z�stávají v platnosti až do 
uplynutí lh�ty, po kterou se na tyto p�íjmy osvobození vztahuje; dojde-li p�i provozu malých vodních 
elektráren, u nichž jsou p�íjmy osvobozeny, 36a) k p�ekro�ení hranice 200 tisíc kWh vyrobené energie 
ro�n�, jsou p�edm�tem dan� pouze p�íjmy z energie vyrobené nad tento limit. Pokud byly na základ� 
zákona �. 145/1961 Sb. , o dani z p�íjmu obyvatelstva, a podle zákona �. 389/1990 Sb. , o dani z 
p�íjm� obyvatelstva, osvobozeny p�íjmy z provozu t�chto za�ízení, nemohou již být tyto p�íjmy znovu 
osvobozeny podle § 4 odst. 1 písm. e). 
  
 (4) Ustanovení § 36 odst. 2 písm. a) bod 8 a písm. c) se nepoužije na pom�rnou �ást úrok� a 
jiných výnos� z vklad� na vkladních knížkách a vkladních listech a z vklad� jim na rove� postavených 
v�etn� úrok� z vkladových ú�t�, které p�ipadají na tyto vklady do 31. prosince 1992. Nepoužije se též 
na pom�rnou �ást základu dan� vztahujícího se k p�íjm�m podle § 8 odst. 1 písm. f) zjišt�nou podle 
pom�ru doby od uzav�ení pojistné smlouvy p�ed nabytím ú�innosti tohoto zákona do 31. prosince 
1992 k celkové dob� od uzav�ení pojistné smlouvy do okamžiku, kdy se pojistné pln�ní za�ne 
poskytovat poprvé. 
  
 (5) Zákon �. 389/1990 Sb. , o dani z p�íjm� obyvatelstva, se použije i po nabytí ú�innosti 
tohoto zákona pro odklad placení dan� uplatn�ný podle § 28 odst. 7 zákona �. 389/1990 Sb. a pro 
odpisování základních prost�edk�, které p�ed nabytím ú�innosti tohoto zákona již poplatník odpisoval 
podle § 28 odst. 4 zákona �. 389/1990 Sb. Po uplynutí dvou let od konce roku, v n�mž se toto 
odpisování uplatnilo poprvé, se postupuje obdobn� podle odstavce 7 s výjimkou základních 
prost�edk�, jejichž z�statková cena je nižší než 10 000 K� a zahrne se p�ímo do výdaj� (náklad�). 
Dojde-li u uvedených základních prost�edk� (hmotného majetku) k technickému zhodnocení, zvyšuje 
se o n�j cena, ze které byly odpisy provád�ny (vstupní cena). V p�ípad�, že dojde v pr�b�hu roku k 
vy�azení uvedeného odpisovaného základního prost�edku (hmotného majetku), lze jako výdaj (náklad) 
uplatnit odpisy v polovi�ní výši. 
  
 (6) Osvobození, úlevy a výjimky p�iznané podle § 22 odst. 3 zákona �. 76/1952 Sb. , o dani ze 
mzdy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, § 16 odst. 2 zákona �. 36/1965 Sb. , o dani z p�íjm� z literární a 
um�lecké �innosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a § 27 zákona �. 389/1990 Sb. , o dani z p�íjm� 
obyvatelstva, pozbývají platnosti dnem ú�innosti tohoto zákona. 
  
 (7) Pro zda�ovací období roku 1993 se p�i p�echodu na odpisování hmotného majetku a 
nehmotného majetku podle tohoto zákona postupuje takto:  
a) hmotný majetek se za�adí do odpisových skupin podle p�ílohy k tomuto zákonu, 
  
b) u rovnom�rného odpisování se vstupní cenou (§ 29) rozumí cena, ze které byly provád�ny odpisy 
p�ed 1. lednem 1993 podle zvláštních p�edpis�, 37) 



  
c) u hmotného majetku již odpisovaného k 31. prosinci 1992 se pro rok 1993 postupuje p�i výpo�tu 
odpis� podle údaj� sloupce "v dalších letech odpisování" tabulky uvedené v § 31 odst. 1, 
  
d) úplatn� po�ízený nehmotný majetek odpisovaný jako nehmotná aktiva k 31. prosinci 1992 m�že 
poplatník doodepsat, a to rovnom�rn�, nejdéle však do p�ti let od zahájení odpisování. 
  
 (8) U smluv o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, které byly sjednány p�ed 1. 
lednem 1993, se p�i odpisování použije vyhláška �. 586/1990 Sb. , o odpisování základních 
prost�edk�, až do skon�ení platnosti uvedených nájemních smluv. Obdobn� se postupuje i u 
odpisování investi�ních prací zaplacených nájemcem v najatém stavebním objektu. 
  
 (9) Pro odpisování rozdíl� mezi vyvolávací cenou a cenou dosaženou vydražením se použije 
až do ukon�ení jeho odpisování sd�lení Federálního ministerstva financí 38) i po nabytí ú�innosti 
tohoto zákona. 
  
 (10) U základních prost�edk� odpisovaných p�ed nabytím ú�innosti tohoto zákona, u nichž 
po�izovací cena �inila 10 000 K� a mén�, m�že se z�statková cena zahrnout pln� do náklad� (výdaj�) 
v roce 1993 nebo se m�že pokra�ovat v odpisování obdobn� jako u hmotného majetku (odst. 7). 
  
 (11) U smluv o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, které byly sjednány p�ed 1. 
lednem 1993, se pro posouzení zahrnování nájemného do náklad� (výdaj�) nepoužije ustanovení § 
24 odst. 4. 
  
 (12) D�lní díla provozovaná p�ed 1. lednem 1993 lze odepisovat jako celý soubor jednotnou 
ro�ní sazbou ve výši 4 % ze vstupní ceny souboru. 
  
 (13) Ustanovení § 25 písm. w) se nepoužije pro zda�ovací období roku 1993. 
  
 (14) Pro zda�ovací období 1993 p�íjmy plynoucí poplatníkovi neú�tujícímu v soustav� 
podvojného ú�etnictví nejdéle do 15 dn� po skon�ení roku 1992, které hospodá�sky souvisí s 
p�edchozím zda�ovacím obdobím, se považují za p�íjmy zda�ovacího období 1993. P�i posuzování 
výdaj� se postupuje obdobn�. 
  
 (15) Za �ástky, které již byly u téhož poplatníka zdan�ny podle tohoto zákona [§ 23 odst. 4 
písm. d)], se pro zda�ovací období roku 1993 považují i �ástky zda�ované podle p�edpis� platných do 
konce roku 1992. 
  
 (16) Pro výnosy z vklad� na vkladních listech a z vklad� jim na rove� postavených, 
uskute�n�ných p�ed nabytím ú�innosti tohoto zákona, se použijí dosavadní p�edpisy. 
  
 (17) Podnikatelská odm�na podle § 7 odst. 2 a 3 zákona �. 389/1990 Sb. , o dani z p�íjm� 
obyvatelstva, ve zn�ní zákona �. 578/1991 Sb. , zaú�tovaná jako náklad v roce 1992 a vyplacená v 
roce 1993 je p�íjmem podle § 10. 
  
 (18) Náhrada za ztrátu na výd�lku náležející podle zákoníku práce za období p�ed 1. lednem 
1993, která je vyplacena po tomto datu, je osvobozena od této dan�. 
  
 (19) Ustanovení § 25 písm. k) se nepoužije pro podnikové bytové hospodá�ství do doby 
zrušení regulace cen nájemného. 
  
 (20) U rozpo�tových a p�ísp�vkových organizací a obcí nejsou ve zda�ovacím období roku 
1993 p�edm�tem dan� rovn�ž p�íjmy z �inností, vymezených ve statutu nebo z�izovací listin� jako 
hlavní �innost i v p�ípad�, že nespl�ují kritéria § 18 odst. 3, pokud je poplatník nevykazuje jako 
hospodá�skou �innost 38a) a jsou prokazateln� zohledn�ny za celé zda�ovací období ve finan�ním 
vztahu k rozpo�tu z�izovatele nebo v rozpo�tu obce. 
  
 (21) zrušen 
  
 (22) Ustanovení § 35 odst. 3 se nepoužije pro zda�ovací období roku 1994. 



  
 (23) �ástky zú�tované do výnos�, 20) které souvisejí s rozpoušt�ním rezerv vytvo�ených na 
vrub náklad� p�ed nabytím ú�innosti tohoto zákona a které nejsou podle § 24 odst. 1 písm. i) výdajem 
(nákladem) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, se zahrnují do základu dan�. 
  
 (24) Výjimka ve vztahu k pojiš�ovnám uvedená v § 36 odst. 2 písm. a) bod 8 se nepoužije za 
zda�ovací období roku 1994. 
  
 (25) U poplatník�, kte�í mají povinnost vypo�ádat majetkové podíly podle zákona �. 42/1992 
Sb. , o úprav� majetkových vztah� a vypo�ádání majetkových nárok� v družstvech, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, nebo které poplatník vypo�ádal oprávn�ným osobám za jejich postoupené 
pohledávky, je výše vypo�ádaných podíl� po�ínaje zda�ovacím obdobím roku 2005 odpo�itatelnou 
položkou od základu dan� z p�íjm�. 
  

§ 41 
  
 Zrušují se: 
  
 1. zákon �. 76/1952 Sb. , o dani ze mzdy, ve zn�ní vládního na�ízení �. 43/1953 Sb. , vládního 
na�ízení �. 112/1953 Sb. , zákona �. 71/1957 Sb. , zákona �. 101/1964 Sb. , zákona �. 90/1968 Sb. a 
zákona �. 578/1991 Sb. , 
 
 2. § 8 zákona �. 88/1952 Sb. , o materiálním zabezpe�ení p�íslušník� ozbrojených sil, 
 
 3. zákon �. 36/1965 Sb. , o dani z p�íjm� z literární a um�lecké �innosti, ve zn�ní zákona �. 
160/1968 Sb. a zákona �. 578/1991 Sb. , 
 
 4. § 51 zákona �. 100/1970 Sb. , o služebním pom�ru p�íslušník� Sboru národní bezpe�nosti, 
 
 5. zákon �. 172/1988 Sb. , o zem�d�lské dani, ve zn�ní zákona �. 157/1989 Sb. , zákona �. 
574/1990 Sb. a zákona �. 578/1991 Sb. , 
 
 6. zákon �. 156/1989 Sb. , o odvodech do státního rozpo�tu, ve zn�ní zákona �. 574/1990 Sb. 
a zákona �. 578/1991 Sb. , 
 
 7. zákon �. 157/1989 Sb. , o d�chodové dani, ve zn�ní zákona �. 108/1990 Sb. , zákona �. 
574/1990 Sb. a zákona �. 578/1991 Sb. , 
 
 8. zákon �. 389/1990 Sb. , o dani z p�íjm� obyvatelstva, ve zn�ní zákona �. 578/1991 Sb. , 
 
 9. na�ízení vlády �eské socialistické republiky �. 207/1989 Sb. , o provád�ní odvodu ze zisku 
na základ� finan�ního plánu, 
 
 10. na�ízení vlády �eské republiky �. 554/1991 Sb. , o osvobození n�kterých p�íjm� od dan� z 
p�íjm� obyvatelstva a da�ových úlevách pro za�ínající samostatn� hospoda�ící rolníky, 
 
 11. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí �eské socialistické 
republiky a Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky �. 161/1976 Sb. , kterou se provádí 
zákon o dani ze mzdy, ve zn�ní vyhlášky �. 14/1982 Sb. , vyhlášky �. 86/1984 Sb. , vyhlášky �. 
311/1990 Sb. , vyhlášky �. 72/1991 Sb. , zákona �. 578/1991 Sb. a vyhlášky �. 49/1992 Sb. , 
 
 12. vyhláška Ministerstva financí �. 184/1968 Sb. , k provedení zákona o dani z p�íjm� z 
literární a um�lecké �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 151/1980 Sb. , vyhlášky �. 14/1982 Sb. , vyhlášky �. 
86/1984 Sb. a vyhlášky �. 7/1991 Sb. , 
 
 13. vyhláška Federálního ministerstva financí �. 215/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o 
zem�d�lské dani, ve zn�ní vyhlášky �. 559/1990 Sb. , 
 
 14. vyhláška Federálního ministerstva financí �. 192/1989 Sb. , kterou se provádí zákon o 
odvodech do státního rozpo�tu, 



 
 15. vyhláška Federálního ministerstva financí �. 193/1989 Sb. , kterou se provádí zákon o 
d�chodové dani, ve zn�ní vyhlášky �. 214/1990 Sb. , 
 
 16. vyhláška Federálního ministerstva financí �. 211/1989 Sb. , o financování n�kterých 
za�ízení spole�enské spot�eby a n�kterých �inností, 
 
 17. vyhláška Federálního ministerstva financí �. 586/1990 Sb. , o odpisování základních 
prost�edk�, ve zn�ní vyhlášky �. 345/1991 Sb. , 
 
 18. výnos Ministerstva financí �eské socialistické republiky �.j. 153/39 337/71 o p�edkládání 
pr�kaz� pro slevu na vyživované osoby u dan� z p�íjm� z literární a um�lecké �innosti a promíjení 
zmeškaných lh�t, registrovaný v �ástce 1/1972 Sb., 
 
 19. výnos Ministerstva financí �eské socialistické republiky �.j. 153/20 148/1972 , kterým se 
vydává p�edpis "3 % da� z p�íjm� z literární a um�lecké �innosti - postup p�i p�edkládání potvrzení", 
registrovaný v �ástce 26/1972 Sb., 
 
 20. výnos Ministerstva financí �eské socialistické republiky �.j. 153/15 101/1974 o dani z 
p�íjm� z literární a um�lecké �innosti u ro�ních p�íjm� pod 25 tis. K�s, registrovaný v �ástce 14/1974 
Sb., 
 
 21. výnos Ministerstva financí �eské socialistické republiky �.j. 153/25 508/1974 o postupu p�i 
p�edkládání potvrzení na 3 % da� z p�íjm� z literární a um�lecké �innosti, registrovaný v �ástce 
3/1975 Sb., 
 
 22. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-7 718/1976 o výjime�ném uznávání osob, 
u nichž došlo k zvýšení d�chod� podle zákona �. 121/1975 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, za 
vyživované osoby pro ú�ely dan� ze mzdy, registrovaný v �ástce 10/1976 Sb., 
 
 23. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-2 017/77 o zda�ování mezd vyplácených 
subjekty se sídlem v cizin� za práci vykonávanou v �SSR osobám, které se zde zdržují pouze 
do�asn�, registrovaný v �ástce 9/1977 Sb., 
 
 24. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-27 067/77 o posuzování hospodá�ského 
zabezpe�ení poskytovaného studujícím p�i cyklickém studiu na st�edních školách pro pracující u dan� 
ze mzdy, registrovaný v �ástce 1/1978 Sb., 
 
 25. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-8 762/78 "Odm�ny poskytované p�i 
ud�lení cen za v�deckou, technickou, um�leckou, publicistickou a jinou �innost; da� ze mzdy", 
registrovaný v �ástce 15/1978 Sb., 
 
 26. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-26 711/1978 o zda�ování náborových 
p�ísp�vk� poskytovaných pracovník�m v souvislosti s provád�ním racionaliza�ních a organiza�ních 
opat�ení, registrovaný v �ástce 5/1979 Sb., 
 
 27. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-4 537/79 - "Da�ové posuzování hodnoty 
stravování a ubytování poskytovaného pracovník�m pionýrských tábor�", registrovaný v �ástce 
11/1979 Sb., 
 
 28. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-421/1981 o zda�ování odstupného 
vypláceného horník�m, registrovaný v �ástce 10/1981 Sb., 
 
 29. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-584/82 o zvýšení hranice vlastního p�íjmu 
pro uznávání osob za vyživované podle výnosu o výjime�ném uznávání osob, u nichž došlo ke 
zvýšení d�chodu podle zákona �. 121/1975 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, za vyživované pro ú�ely 
dan� ze mzdy, registrovaný v �ástce 8/1982 Sb., 
 



 30. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-12 836/82 o poskytování slev dan� ze 
mzdy na zletilé d�ti, které se staly pln� invalidní p�ed dovršením v�ku rozhodného pro skon�ení 
povinné školní docházky, registrovaný v �ástce 3/1983 Sb., 
 
 31. výnos Federálního ministerstva financí �.j. VI/1-13 318/82 o zda�ování odm�n za 
fotografické práce provád�né na základ� dohod o pracích konaných mimo pracovní pom�r, 
registrovaný v �ástce 3/1983 Sb., 
 
 32. výnos Federálního ministerstva financí �.j. V/1-3 776/83 o zda�ování odstupného 
poskytovaného horník�m, registrovaný v �ástce 14/1983 Sb., 
 
 33. výnos Federálního ministerstva financí �.j. V/1-21 317/84 o výjime�ném uznávání vdov po 
ú�astnících odboje a rodi�� ú�astníka odboje, u nichž došlo ke zvýšení d�chodu podle zákona �. 
108/1984 Sb. , o zvýšení n�kterých nízkých d�chod� a o dalších zm�nách v sociálním zabezpe�ení, 
za vyživované osoby pro ú�ely dan� ze mzdy, registrovaný v �ástce 3/1985 Sb., 
 
 34. výnos Federálního ministerstva financí �.j. V/1-21 171/84 o da�ovém posuzování 
zahrani�ních ob�an� zam�stnaných v �eskoslovenských organizacích na základ� mezivládních 
dohod, registrovaný v �ástce 4/1985 Sb., 
 
 35. výnos Federálního ministerstva financí �.j. V/1-1 895/85 o da�ovém posuzování p�ísp�vk� 
na úhradu za užívání družstevních byt� poskytovaných pracovník�m zem�d�lských organizací, 
registrovaný v �ástce 8/1985 Sb., 
 
 36. výnos Federálního ministerstva financí �.j. V/1-13 669/85 o zda�ování odm�n za odb�r a 
sb�r biologického materiálu z lidského organismu na výrobu sér, o�kovacích látek a lé�iv a za odb�r 
orgán� pro transplantaci, registrovaný v �ástce 26/1985 Sb., 
 
 37. ustanovení § 7 odst. 8 výnosu Federálního ministerstva financí �.j. III/3-10 780/86 a 
výnosu Ministerstva financí �SR �.j. 122/11 735/86 o poskytování p�ísp�vk� na úhradu za užívání 
družstevních byt� ve vymezeném území p�i západní hranici �eskoslovenské socialistické republiky, 
registrovaného v �ástce 16/1986 Sb., 
 
 38. výnos Federálního ministerstva financí �.j. V/1-7 393/87 ze dne 15. 5. 1987 o prominutí 
d�sledk� opožd�ného p�edložení pr�kazu o po�tu vyživovaných osob pro ú�ely dan� ze mzdy, 
registrovaný v �ástce 16/1987 Sb., 
 
 39. výnos Federálního ministerstva financí �.j. V/1-5 614/88 ze dne 29. dubna 1988 o 
da�ovém posuzování zahrani�ních ob�an� v �s. organizacích, registrovaný v �ástce 12/1988 Sb., 
 
 40. výnos Federálního ministerstva financí �.j. II/4-19 752/88 ze dne 8. 12. 1988, kterým se 
osvobozují od dan� ze mzdy v�cné odm�ny poskytované pracovník�m v oblasti civilní obrany a 
branné výchovy, registrovaný v �ástce 47/1988 Sb., 
 
 41. výnos Federálního ministerstva financí �.j. II/4-22 067/89 ze dne 29. 12. 1989 o da�ovém 
posuzování cestovních náhrad znalc� za znalecké posudky o cen� staveb, pozemk�, trvalých porost� 
a úhradách za z�ízení práva osobního užívání pozemk�, registrovaný v �ástce 40/1989 Sb., 
 
 42. výnos Federálního ministerstva financí �.j. II/1-18 039/1989 , Ministerstva financí, cen a 
mezd �SR �.j. 152/16 309/1989 a Ministerstva financí, cen a mezd SSR �.j. 71/1 644/1989 o 
vymezení oprávn�ní finan�ních správ a národních výbor� k povolování úlev na zem�d�lské dani a 
penále, registrovaný v �ástce 36/1989 Sb., 
 
 43. výnos Federálního ministerstva financí �.j. II/1-18 795/89 , Ministerstva financí, cen a 
mezd �SR �.j. 152/23 286/89 a Ministerstva financí, cen a mezd SSR �.j. 72/2 220/89 o vymezení 
oprávn�ní finan�ních správ a národních výbor� k povolování úlev na odvodu ze zisku, d�chodové dani 
a penále, registrovaný v �ástce 40/1989 Sb. 
 

§ 42 
Ú�innost 



  
Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 1993. 

 
Uhde v.r 
Klaus v.r. 
 
 
P�íl.2 
Postup p�i p�echodu z vedení ú�etnictví na da�ovou evidenci z hlediska dan� z p�íjm� fyzických osob 
 
 P�i p�echodu z vedení ú�etnictví na da�ovou evidenci, je v návaznosti na zvláštní právní 
p�edpisy 20) postup pro ú�ely zákona tento: 
 
 1. Pohledávky a závazky za kalendá�ní (hospodá�ský) rok, v n�mž poplatník vedl ú�etnictví, 
které budou proplaceny v kalendá�ním roce, ve kterém poplatník vede da�ovou evidenci, se vylou�í ze 
základu dan� kalendá�ního roku, ve kterém poplatník vede da�ovou evidenci, a to  
a) závazky zvýší základ dan�, 
  
b) pohledávky sníží základ dan�. 
 Tento postup se nevztahuje na p�íjmy, které jsou od dan� osvobozeny nebo se nezahrnují do základu 
dan� nebo nejsou p�edm�tem dan�, a na výdaje, které nejsou výdaji na dosažení, zajišt�ní a udržení 
p�íjm�. 
  
 2. Stav zásob a cenin za kalendá�ní (hospodá�ský) rok, ve kterém poplatník vedl ú�etnictví, 
sníží základ dan� z p�íjm� v kalendá�ním roce, ve kterém poplatník vede da�ovou evidenci. 
  
P�íl.3 
Postup p�i p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví z hlediska dan� z p�íjm� fyzických osob 
 
 P�i p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví, je v návaznosti na zvláštní právní 
p�edpisy 20) postup pro ú�ely tohoto zákona tento: 
 
 1. Základ dan� se ve zda�ovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení ú�etnictví, zvýší o 
hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek, hodnotu 
pohledávek, které by p�i úhrad� byly zdanitelným p�íjmem. Základ dan� se nezvýší o hodnotu zásob 
vytvo�ených vlastní �inností u poplatník� s p�evážn� zem�d�lskou a lesní výrobou. Za poplatníky s 
p�evážn� zem�d�lskou a lesní výrobou se pro ú�ely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž p�íjmy 
z této �innosti �inily v p�edcházejícím zda�ovacím období více než 50 % celkových p�íjm�. 
  
 2. Základ dan� se ve zda�ovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení ú�etnictví, sníží o 
hodnotu p�ijatých záloh, hodnotu závazk�, které by p�i úhrad� byly výdajem na dosažení, zajišt�ní a 
udržení p�íjm�. 
  
 Jedná-li se o plátce dan� z p�idané hodnoty, rozumí se pro ú�ely tohoto postupu hodnotou 
závazku hodnota bez dan� z p�idané hodnoty; byl-li uplatn�n odpo�et dan� z p�idané hodnoty, 
hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez dan� z p�idané hodnoty, byla-li spln�na da�ová 
povinnost na výstupu. 
Vybraná ustanovení novel 
 
�l.II zák. 492/2000 Sb. 
 
 1. Pro da�ové povinnosti za léta 1993 až 2000 platí dosavadní právní p�edpisy. Ustanovení 
�lánku I tohoto zákona se použijí poprvé pro zda�ovací období roku 2001, vyjma bod� 90 ( § 15 odst. 
12 ), 148 [ § 24 odst. 2 písm. zj) ], 238, 247, 253 a 254, které, pokud upravují uplatn�ní nároku na 
odpo�et p�ísp�vk� na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem ze základu dan�, se poprvé použijí 
pro zda�ovací období roku 2000, s výjimkou dále uvedenou. 
  
 2. Pro nehmotný majetek evidovaný v majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije 
zákon �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní platném do 31. prosince 2000, a to až do doby 
vy�azení z majetku poplatníka. 



  
 3. U smlouvy o pronájmu movitých a nemovitých v�cí zárove�, sjednané p�ed 1. lednem 2001, 
podle které za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve 
zn�ní platném do 31. prosince 2000, uplat�uje da�ové odpisy nájemce, m�že nájemce v odpisování 
pokra�ovat za stejných podmínek až do sjednaného termínu ukon�ení smlouvy, nejpozd�ji do 31. 
prosince 2005. U nájemce, který m�l rozdíl závazk� a hodnoty vráceného majetku státnímu podniku 
zem�d�lské prvovýroby osvobozen od dan� z p�íjm� podle § 19 odst. 1 písm. p) zákona �. 586/1992 
Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní platném do 31. prosince 2000, z�stává osvobození zachováno p�i 
spln�ní podmínek pro odpisování, až do sjednaného termínu ukon�ení smlouvy, nejpozd�ji do 31. 
prosince 2005. 
  
 4. Objekty hrazení a úpravy byst�in, lesnicko-technické meliorace, ložiska nerostných surovin 
evidovaná v majetku poplatníka p�ed 1. lednem 1997, m��ické zna�ky, signály a jiná za�ízení 
vybraných geodetických bod� a tiskové podklady státních mapových d�l evidované v majetku 
poplatníka p�ed 1. lednem 2001 jsou vylou�eny z odpisování až do jejich vy�azení z majetku 
poplatníka. 
  
 5. P�i prodeji majetkových podíl� na zahrani�ních právnických osobách nabytých poplatníky 
se sídlem na území �eské republiky (bývalými podniky zahrani�ního obchodu) do konce roku 1990 je 
ve zda�ovacím období 2001 a 2002 cena po�ízení t�chto majetkových podíl� nákladem bez ohledu na 
výši p�íjmu z jejich prodeje. 
  
 6. Pro poplatníky vzniklé do 31. prosince 2000 se použije ustanovení § 25 odst. 2 zákona �. 
586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní platném do 31. prosince 2000. 
  
 7. Poplatník ú�tující v soustav� podvojného ú�etnictví m�že po�ínaje zda�ovacím obdobím 
1995 uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� ro�n� nejvýše 10 %, ve 
zda�ovacích obdobích 1998 až 2000 v�etn� ro�n� nejvýše 20 % a po�ínaje rokem 2001 za zda�ovací 
období nejvýše 20 % z neuhrazené �ásti hodnoty pohledávky nebo ceny po�ízení u pohledávky 
nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek 
uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) bodech 1 a 2 a po�ínaje zda�ovacím obdobím 1998 též s výjimkou 
pohledávek uvedených v p�edposlední v�t� § 24 odst. 2 písm. y) . Celkov� lze uplatnit jako výdaj 
(náklad) nejvýše neuhrazenou �ást hodnoty pohledávky nebo cenu po�ízení pohledávky nabyté 
postoupením. Obdobn� lze postupovat i u celého souboru t�chto pohledávek. Toto ustanovení nelze 
uplatnit u pohledávek vzniklých  
a) za spole�níky, akcioná�i, �leny družstev za upsaný vlastní kapitál, 
  
b) mezi ekonomicky nebo personáln� spojenými osobami. Ekonomicky nebo personáln� spojenými 
osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba podílí p�ímo nebo nep�ímo na vedení, kontrole nebo jm�ní 
druhé osoby nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby p�ímo nebo nep�ímo podílejí na 
vedení, kontrole nebo jm�ní obou osob. Ú�astí na kontrole �i jm�ní se rozumí vlastnictví více než 25 
% podílu na základním kapitálu nebo podílu s hlasovacím právem; podíl na základním kapitálu nebo 
podíl s hlasovacím právem ve zda�ovacím období se stanoví jako podíl sou�tu stav� k poslednímu dni 
každého m�síce a po�tu m�síc� ve zda�ovacím období, 
  
c) mezi osobami blízkými, 20c) 
  
d) z titulu úv�r� a p�j�ek nebo ru�ení za n� a z titulu záloh, nebo 
  
e) podle zvláštního právního p�edpisu. 15b) 
 Poplatník, u n�hož došlo k p�echodu z ú�tování v soustav� jednoduchého ú�etnictví na ú�tování v 
soustav� podvojného ú�etnictví, m�že ve zda�ovacím období, ve kterém ú�tuje v soustav� 
podvojného ú�etnictví, uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� podle tohoto 
ustanovení násobek 10 % neuhrazené �ásti hodnoty pohledávky nebo ceny po�ízení pohledávky 
nabyté postoupením a po�tu let, které uplynuly od roku 1995 v�etn� do konce roku 1997, a po�ínaje 
zda�ovacím obdobím 1998 nejvýše násobek 20 % neuhrazené �ásti hodnoty pohledávky nebo ceny 
po�ízení pohledávky nabyté postoupením a po�tu let, které uplynuly od roku 1998 v�etn� do konce 
roku p�edcházejícího roku, v n�mž došlo k p�echodu na ú�tování v soustav� podvojného ú�etnictví. 
Obdobn� postupuje poplatník p�i ukon�ení podnikatelské a jiné samostatné výd�le�né �innosti a p�i 



ukon�ení pronájmu. Toto ustanovení se nevztahuje na neuhrazenou �ást hodnoty pohledávky, která 
byla odepsána na vrub hospodá�ského výsledku. 
  
 8. Pro odpisování technického zhodnocení dokon�eného na drobném hmotném investi�ním 
majetku do 31. prosince 2000 se použije zákon �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní platném 
do 31. prosince 2000, a to až do doby jeho vy�azení z majetku poplatníka. 
  
 9. Ustanovení �l. I bodu 106 ( § 20 odst. 3 ) lze uplatnit již pro zda�ovací období roku 2000. 
  
 10. Sazbu dan� podle ustanovení �l. I bodu 110 ( § 21 odst. 2 ) lze uplatnit již pro zda�ovací 
období roku 2000. 
  
 11. Plátce dan�, pop�. plátcova pokladna uvede ve zvláštní p�íloze k vyú�tování dan� z p�íjm� 
ze závislé �innosti a funk�ních požitk� za rok 2000 podávanému podle § 69 zákona �. 337/1992 Sb. , 
o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, údaje pro rozpo�tové ur�ení dan� podle 
po�tu poplatník� pracujících v obci. Toto vyú�tování dan� za rok 2000 se zvláštní p�ílohou je plátce 
dan� povinen podat do 20. února 2001 na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. 
  
 12. Na úrokové p�íjmy ze sm�nky vystavené bankou k zajišt�ní pohledávky vzniklé z vkladu 
v��itele emitované do 31. prosince 2000 se použije zákon �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve 
zn�ní platném do 31. prosince 2000. 
  
 13. Ustanovení �l. I bodu 220 ( § 38a odst. 2 až 6 ) se použije poprvé pro zálohové období 
za�ínající po lh�t� pro podání da�ového p�iznání za zda�ovací období roku 2000. 
  
§ 34 zák. 117/2001 Sb. 
 
 U poplatník� uvedených v § 17 odst. 3 , u kterých byl konkurs prohlášen do 31. prosince 2000 
a nebyl do tohoto data zrušen, jsou p�íjmy plynoucí ze zpen�žování konkursní podstaty uskute�n�né 
do 31. prosince 2000 osvobozeny od dan�. P�i stanovení základu dan� za období od prohlášení 
konkursu do 31. prosince 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v pr�b�hu roku 
2001, se vychází z hospodá�ského výsledku vykázaného za období od prohlášení konkursu do 31. 
prosince 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v pr�b�hu roku 2001. Da�ová 
povinnost se stanoví a da�ové p�iznání podává za období od prohlášení konkursu do 31. prosince 
2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v pr�b�hu roku 2001. 
  
�l.IV zákona �. 453/2001 Sb. 
 
P�echodná ustanovení k �ásti druhé 
 
 Ustanovení § 35a odst. 6 a § 35b odst. 7 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, se 
použijí i pro poplatníky, kte�í uplatnili nárok na slevu na dani p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto 
zákona. Ustanovení § 35a odst. 4 a 35b odst. 5 zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní 
tohoto zákona, se použijí i pro poplatníky, kterým bylo vydáno rozhodnutí o p�íslibu investi�ních 
pobídek podle zvláštního právního p�edpisu 67) p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona. 
  
�l.V zákona �. 260/2002 
 
P�echodná ustanovení 
  
 1. Pro da�ové povinnosti za léta 1993 až 2001 platí dosavadní právní p�edpisy. Ustanovení 
�lánku IV se použijí poprvé pro zda�ovací období roku 2002. 
  
 2. Rozdíl, o který úhrn hodnot prodaných cenných papír� p�evýšil úhrn p�íjm� z jejich prodeje 
podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní platném do 31. 
prosince 2001, který nebyl uplatn�n jako výdaj (náklad) nejdéle za zda�ovací období 2001, lze ode�íst 
od základu dan�, a to nejdéle ve 3 zda�ovacích obdobích bezprost�edn� následujících po vykázání 
tohoto rozdílu. Obdobn� m�že tento rozdíl nebo jeho �ást, který neuplatnil poplatník zaniklý bez 
provedení likvidace, ode�íst od základu dan� nástupnická spole�nost (družstvo) p�i p�em�n� 70) nebo 
právní nástupce. 



  
 3. P�i prodeji majetkových podíl� na zahrani�ních právnických osobách nabytých poplatníky 
se sídlem na území �eské republiky (bývalými podniky zahrani�ního obchodu) do konce roku 1990 je 
ve zda�ovacím období 2002 po�izovací cena t�chto majetkových podíl� nákladem bez ohledu na výši 
p�íjmu z jejich prodeje. 
  
�l.XVI zákona �. 308/2002 Sb. 
 
P�echodná ustanovení 
  
 1. Ustanovení �l. XV lze použít již ve zda�ovacím období za�ínajícím v kalendá�ním roce 
2001. 
  
 2. Ustanovení �l. XV lze p�im��en� použít pro nehmotný majetek evidovaný v majetku do 31. 
prosince 2000. 
  
�l.II zákona �. 575/2002 Sb. 
 
P�echodná ustanovení 
  
 1. Ustanovení �l. I lze použít poprvé za zda�ovací období, které zapo�alo v roce 2002. 
  
 2. Základ dan� z p�íjm� fyzických osob za zda�ovací období 2002 a 2003 snížený podle § 15 
odst. 8 zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní zákona �. 35/1993 Sb. , zákona �. 
157/1993 Sb. , zákona �. 323/1993 Sb. , zákona �. 259/1994 Sb. , zákona �. 340/2000 Sb. , zákona �. 
117/2001 Sb. a zákona �. 483/2001 Sb. , lze v p�ípad� poskytnutí dar� na financování odstra�ování 
následk� povodní a záplav, ke kterým došlo v roce 2002 na území �eské republiky, snížit o dalších 10 
%. V úhrnu lze snížit základ dan� za jednotlivé zda�ovací období o hodnotu dar� nejvýše o 20 % p�i 
spln�ní podmínek uvedených v § 15 odst. 8 zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
 3. Základ dan� z p�íjm� právnických osob za zda�ovací období zapo�até v roce 2002 a 2003 
snížený podle § 20 odst. 8 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 259/1994 Sb. , zákona �. 
333/1998 Sb. , zákona �. 340/2000 Sb. , zákona �. 492/2000 Sb. a zákona �. 483/2001 Sb. , lze v 
p�ípad� poskytnutí dar� na financování odstra�ování následk� povodní a záplav, ke kterým došlo v 
roce 2002 na území �eské republiky, snížit o dalších 5 %. V úhrnu lze snížit základ dan� za jednotlivé 
zda�ovací období o hodnotu dar� nejvýše o 10 % p�i spln�ní podmínek uvedených v § 20 odst. 8 
zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
�l.II zákona �. 438/2003 Sb. 
 
P�echodná ustanovení 
  
 1. Pro da�ové povinnosti za léta 1993 až 2003 a zda�ovací období, které zapo�alo v roce 
2003, platí dosavadní právní p�edpisy, nestanoví-li tento zákon jinak. Ustanovení �l. I se použijí 
poprvé pro zda�ovací období, které zapo�alo v roce 2004, s výjimkou ustanovení bod� 10, 15, 72, 
139, 189, 214, 232, 251, 269, 272, 283, 288, která se použijí poprvé pro zda�ovací období, které 
zapo�ne v roce, v n�mž vstoupí smlouva o p�istoupení �eské republiky k Evropské unii v platnost, a s 
výjimkou bod� 104, 105 a 106, které se použijí v souladu s § 21 odst. 5 zákona �. 586/1992 Sb. , ve 
zn�ní zákona �. 492/2000 Sb. a ve zn�ní tohoto zákona. 
  
 2. Ustanovení § 3 odst. 4 písm. d) a § 18 odst. 2 písm. d) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní 
tohoto zákona, se použije poprvé za zda�ovací období, které zapo�alo v roce 2003. 
  
 3. Poplatník uvedený v § 2 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 157/1993 Sb. , 
zákona �. 323/1993 Sb. , zákona �. 259/1994 Sb. , zákona �. 87/1995 Sb. , zákona �. 149/1995 Sb. , 
zákona �. 248/1995 Sb. , zákona �. 151/1997 Sb. , zákona �. 209/1997 Sb. , zákona �. 210/1997 Sb. , 
zákona �. 227/1997 Sb. , zákona �. 132/2000 Sb. , zákona �. 241/2000 Sb. , zákona �. 340/2000 Sb. 
a zákona �. 492/2000 Sb. , který do konce roku 2003 ú�toval v soustav� jednoduchého ú�etnictví a od 



roku 2004 vede ú�etnictví, bude postupovat podle § 23 odst. 14 a p�ílohy �. 3 zákona �. 586/1992 Sb. 
, ve zn�ní tohoto zákona, a podle bodu 5 obdobn�. 
  
 4. Poplatník uvedený v § 2 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 157/1993 Sb. , 
zákona �. 323/1993 Sb. , zákona �. 259/1994 Sb. , zákona �. 87/1995 Sb. , zákona �. 149/1995 Sb. , 
zákona �. 248/1995 Sb. , zákona �. 151/1997 Sb. , zákona �. 209/1997 Sb. , zákona �. 210/1997 Sb. , 
zákona �. 227/1997 Sb. , zákona �. 132/2000 Sb , zákona �. 241/2000 Sb., zákona �. 340/2000 Sb. a 
zákona �. 492/2000 Sb. , který do konce roku 2003 ú�toval v soustav� jednoduchého ú�etnictví a od 
roku 2004 nepovede ú�etnictví, bude postupovat podle § 7b zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto 
zákona. 
  
 5. Poplatník, který vede ú�etnictví, m�že po�ínaje zda�ovacím obdobím 1995 uplatnit jako 
výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� ro�n� nejvýše 10 %, ve zda�ovacích obdobích 
1998 až 2000 v�etn� ro�n� nejvýše 20 % a po�ínaje rokem 2001 za zda�ovací období nejvýše 20 % z 
neuhrazené �ásti hodnoty pohledávky nebo ceny po�ízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž 
termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) 
bodech 1 a 2 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní ú�inném pro zda�ovací období 1994, a po�ínaje 
zda�ovacím obdobím 1998 též s výjimkou pohledávek uvedených v p�edposlední v�t� § 24 odst. 2 
písm. y) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní ú�inném pro zda�ovací období 1998. Celkov� lze uplatnit 
jako výdaj (náklad) nejvýše neuhrazenou �ást hodnoty pohledávky nebo cenu po�ízení pohledávky 
nabyté postoupením. Obdobn� lze postupovat i u celého souboru t�chto pohledávek. Toto ustanovení 
nelze uplatnit u pohledávek vzniklých  
a) za spole�níky, akcioná�i, �leny družstev za upsaný vlastní kapitál, 
  
b) mezi ekonomicky nebo personáln� spojenými osobami. Ekonomicky nebo personáln� spojenými 
osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba podílí p�ímo nebo nep�ímo na vedení, kontrole nebo jm�ní 
druhé osoby nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby p�ímo nebo nep�ímo podílejí na 
vedení, kontrole nebo jm�ní obou osob. Ú�astí na kontrole �i jm�ní se rozumí vlastnictví více než 25 
% podílu na základním kapitálu nebo podílu s hlasovacím právem; podíl na základním kapitálu nebo 
podíl s hlasovacím právem ve zda�ovacím období se stanoví jako podíl sou�tu stav� k poslednímu dni 
každého m�síce a po�tu m�síc� ve zda�ovacím období, 
  
c) mezi osobami blízkými, 
  
d) z titulu úv�r� a p�j�ek nebo ru�ení za n� a z titulu záloh, nebo 
  
e) podle zvláštního právního p�edpisu. 
 Poplatník, u n�hož došlo k p�echodu z vedení da�ové evidence na vedení ú�etnictví, m�že ve 
zda�ovacím období, ve kterém vede ú�etnictví, uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a 
udržení p�íjm� podle tohoto ustanovení násobek 10 % neuhrazené �ásti hodnoty pohledávky nebo 
ceny po�ízení pohledávky nabyté postoupením a po�tu let, které uplynuly od roku 1995 v�etn� do 
konce roku 1997, a po�ínaje zda�ovacím obdobím 1998 nejvýše násobek 20 % neuhrazené �ásti 
hodnoty pohledávky nebo ceny po�ízení pohledávky nabyté postoupením a po�tu let, které uplynuly 
od roku 1998 v�etn� do konce roku p�edcházejícího roku, v n�mž došlo k p�echodu na ú�tování v 
soustav� ú�etnictví. Obdobn� postupuje poplatník p�i ukon�ení podnikatelské a jiné samostatné 
výd�le�né �innosti a p�i ukon�ení pronájmu. Toto ustanovení se nevztahuje na neuhrazenou �ást 
hodnoty pohledávky, která byla odepsána na vrub hospodá�ského výsledku. 
  
 6. Ustanovení § 7c zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, se použije poprvé za 
zda�ovací období 2004, s tím, že se bude postupovat podle všeobecného vym��ovacího základu a 
p�epo�ítacího koeficientu stanoveného na�ízením vlády pro ú�ely d�chodového pojišt�ní do 30. zá�í 
2003. 
  
 7. Poplatník uvedený v § 17 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 259/1994 Sb. a 
zákona �. 492/2000 Sb. , který není založen za ú�elem podnikání a který k 31. prosinci 2003 ú�toval v 
soustav� jednoduchého ú�etnictví a od roku 2004 vede ú�etnictví, zvýší výsledek hospoda�ení o 
hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný a nehmotný majetek, 
hodnotu pohledávek, které by p�i úhrad� byly zdanitelným p�íjmem, a sou�asn� sníží výsledek 
hospoda�ení o hodnotu p�ijatých záloh, hodnotu závazk�, které by p�i úhrad� byly výdajem na 



dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, zjišt�ných k 31. prosinci 2003, a to jednorázov� za zda�ovací 
období roku 2004 nebo postupn� v pr�b�hu nejvýše 3 zda�ovacích období. 
  
 8. Poplatník uvedený v § 17 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 259/1994 Sb. a 
zákona �. 492/2000 Sb. , který není založen za ú�elem podnikání a který k 31. prosinci 2004 bude 
ú�tovat v soustav� jednoduchého ú�etnictví podle p�edpis� platných do 31. prosince 2003 a od roku 
2005 povede ú�etnictví, zvýší výsledek hospoda�ení o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých 
záloh s výjimkou záloh na hmotný a nehmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by p�i úhrad� byly 
zdanitelným p�íjmem, a sou�asn� sníží výsledek hospoda�ení o hodnotu p�ijatých záloh, hodnotu 
závazk�, které by p�i úhrad� byly výdajem na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, zjišt�ných k 31. 
prosinci 2004, a to jednorázov� za zda�ovací období roku 2005 nebo postupn� v pr�b�hu nejvýše 3 
zda�ovacích období. Tento poplatník se pro zda�ovací období roku 2004 považuje pro ú�ely zákona o 
daních z p�íjm� za poplatníka, který nevede ú�etnictví. 
  
 9. Osvobození p�íjm� podle § 19 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní 
tohoto zákona, lze použít i ve zda�ovacím období, které zapo�alo v roce 2003. 
  
 10. Osvobození p�íjm� podle § 19 odst. 1 písm. zf), zg) a zj) zákona �. 586/1992 Sb. , ve 
zn�ní tohoto zákona, se použije na p�íjmy, o jejichž výplat� rozhodla valná hromada nebo jiný orgán, 
který o výplat� t�chto p�íjm� rozhoduje, poté, kdy vstoupí smlouva o p�istoupení �eské republiky k 
Evropské unii v platnost. Osvobození p�íjm� podle § 19 odst. 1 písm. zh) a zi) zákona �. 586/1992 Sb. 
, ve zn�ní tohoto zákona, se použije pro zisk, jehož p�evod m�l být v souladu se smlouvou o p�evodu 
zisku proveden, nebo pro vyrovnání, na které vznikl mimo stojícímu spole�níkovi nárok poté, kdy 
vstoupí smlouva o p�istoupení �eské republiky k Evropské unii v platnost. 
  
 11. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní �l. I 
tohoto zákona, se použije poprvé za zda�ovací období nebo období, za n�ž se podává da�ové 
p�iznání, které zapo�alo v roce 2005. Pro zda�ovací období, které zapo�ne v roce 2004, se 
ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, použije ve zn�ní 
ú�inném k 31. prosinci 2003, a obsah legislativní zkratky "úv�ry a p�j�ky" v § 25 odst. 1 písm. w) 
zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 259/1994 Sb. , zákona �. 149/1995 Sb. , zákona �. 
168/1998 Sb. a zákona �. 492/2000 Sb. , se pro zda�ovací období, které zapo�ne v roce 2004, 
použije pouze pro ú�ely tohoto ustanovení. 
  
 12. Mimo�ádné náklady a výnosy vzniklé k prvnímu dni zda�ovacího období, které zapo�alo v 
roce 2004, z d�vodu zm�ny metody ú�tování o zm�n� reálné hodnoty (oce�ovacím rozdílu) cenného 
papíru a zm�ny ocen�ní ekvivalencí (protihodnotou) se nezahrnují do základu dan�. Toto se 
nevztahuje na zm�nu reálné hodnoty dluhopisu, podílového listu a cenného papíru p�edstavujícího 
ú�ast na základním kapitálu investi�ního fondu. 
  
 13. Mimo�ádné náklady a výnosy vzniklé k prvnímu dni zda�ovacího období, které zapo�alo v 
roce 2004, z d�vodu zm�ny metody ú�tování o zm�n� reálné hodnoty (oce�ovacím rozdílu) u 
pohledávek, které poplatník nabyl a ur�il k obchodování, se nezahrnují do základu dan�. 
  
 14. Pro aktivní i pasivní opravnou položku vytvo�enou do 31. prosince 2002 k souboru majetku 
nabytému koupí se použije až do jejího úplného odepsání zákon �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 
492/2000 Sb. a zákona �. 260/2002 Sb. 
  
 15. Pro aktivní a pasivní opravnou položku evidovanou do konce roku 2003 v majetku 
poplatníka uvedeného v § 2 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 157/1993 Sb. , zákona �. 
323/1993 Sb., zákona �. 259/1994 Sb. , zákona �. 87/1995 Sb. , zákona �. 149/1995 Sb., zákona �. 
248/1995 Sb. , zákona �. 151/1997 Sb. , zákona �. 209/1997 Sb. , zákona �. 210/1997 Sb. , zákona �. 
227/1997 Sb. , zákona �. 132/2000 Sb. , zákona �. 241/2000 Sb. , zákona �. 340/2000 Sb. a zákona 
�. 492/2000 Sb. , který byl do konce zda�ovacího období 2003 ú�etní jednotkou ú�tující v soustav� 
jednoduchého ú�etnictví, se použije zákon �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní platném do 31. prosince 2003, a 
to až do doby jejího zahrnutí do základu dan�. 
  
 16. Ustanovení § 23 odst. 15 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, se použije i na 
kladný nebo záporný rozdíl mezi ocen�ním podniku nebo �ásti podniku, tvo�ící samostatnou 
organiza�ní složku, nabytého koupí do 31. prosince 2003 a souhrnem jeho individuáln� p�ecen�ných 



složek majetku sníženým o p�evzaté závazky (goodwill), avšak tento kladný nebo záporný rozdíl se 
snižuje o ú�etní odpisy uplatn�né do 31. prosince 2003 a doba 180 m�síc� se snižuje o po�et m�síc�, 
po které byl tento rozdíl odpisován ve zda�ovacím období 2003 nebo ve zda�ovacím období 
zapo�atém v roce 2003 podle zvláštních právních p�edpis� upravujících ú�etnictví. 
  
 17. P�evzetí da�ové ztráty podle § 23a odst. 5 písm. b) a § 23c odst. 8 písm. b) zákona �. 
586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, lze provést poprvé u da�ové ztráty vym��ené za zda�ovací 
období, ve kterém vstoupí smlouva o p�istoupení �eské republiky k Evropské unii v platnost. 
  
 18. Poplatky, které nebyly podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní 
zákona �. 259/1994 Sb. , zákona �. 149/1995 Sb. a zákona �. 492/2000 Sb., výdajem (nákladem) na 
dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných p�íjm� v p�edchozích zda�ovacích obdobích z d�vodu jejich 
nezaplacení, jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných p�íjm� v tom 
zda�ovacím období, ve kterém jsou zaplaceny. 
  
 19. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, se 
použije poprvé pro pohledávky vzniklé po 31. prosinci 2003. Pro pohledávky vzniklé do 31. prosince 
2003 se použije ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní platném do 31. 
prosince 2003. 
  
 20. Náklady na deriváty a výnosy z derivát� podle § 24 odst. 2 písm. zg) zákona �. 586/1992 
Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, zahrnují také mimo�ádné náklady a výnosy vzniklé z d�vodu zm�ny 
metody ú�tování o derivátech, k níž došlo v ú�etním období, které zapo�alo v roce 2004. 
  
 21. Úroky z úv�r� a p�j�ek poskytnutých zahrani�ními v��iteli, které nebyly podle § 24 odst. 2 
písm. zi) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 492/2000 Sb. , výdajem (nákladem) na 
dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných p�íjm� poplatníka nebo jeho právního nástupce ve 
zda�ovacích obdobích 2001 až 2003 z d�vodu jejich nezaplacení, jsou výdajem (nákladem) na 
dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných p�íjm� poplatníka nebo jeho právního nástupce v tom 
zda�ovacím období, ve kterém budou zaplaceny. 
  
 22. Pro ú�ely odpisování a uplatn�ní nájemného u osobního automobilu kategorie M1, s 
výjimkou automobilu, který je využíván provozovatelem silni�ní motorové dopravy nebo 
provozovatelem taxislužby na základ� vydané koncese, a automobilu druh sanitní a druh poh�ební, 
který byl do dne p�edcházejícímu dni vyhlášení tohoto zákona evidován u poplatníka nebo najat podle 
smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí, se použije zákon �. 586/1992 Sb., ve zn�ní 
platném do 31. prosince 2003. 
  
 23. Ustanovení § 24 odst. 11 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, se poprvé 
použije u p�em�n, jejichž rozhodný den nastane po�ínaje 1. lednem 2004. 
  
 24. Pro poplatníky vzniklé do 31. prosince 2003 se použije ustanovení § 25 odst. 2 zákona �. 
586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 323/1993 Sb. 
  
 25. Ustanovení § 32a zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, se použije poprvé u 
nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka ve zda�ovacím období, které zapo�alo v 
roce 2004. 
  
 26. Nájemce movitých a nemovitých v�cí zárove�, který uplat�uje odpisy v základu dan� 
podle �l. II bodu 3 zákona �. 492/2000 Sb. , kterým se m�ní zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které další zákony, postupuje ve zda�ovacím období, které 
zapo�alo v roce 2004 a 2005 podle § 32b zákona �. 586/1992 Sb ., ve zn�ní tohoto zákona. 
  
 27. Pro uplatn�ní odpo�tu da�ové ztráty, která vznikla a byla vym��ena za zda�ovací období 
zapo�até v roce 2003 a p�edchozí zda�ovací období, se použije ustanovení § 34 odst. 1 zákona �. 
586/1992 Sb. , ve zn�ní platném do 31. prosince 2003. 
  
 28. Ustanovení �l. I bod� 23, 53, 122, 246, 250, 253, 262, 263 se použijí poprvé u úrokových 
p�íjm�, u nichž by povinnost srazit da� podle zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 210/1997 



Sb. , zákona �. 72/2000 Sb. , zákona �. 492/2000 Sb. a zákona �. 453/2001 Sb. , nastala po�ínaje 1. 
lednem 2004. 
  
 29. Slevu na dani podle § 35 odst. 3 zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní 
platném do 31. prosince 2003, lze uplatnit nejpozd�ji za zda�ovací období, které zapo�alo v roce 
2003, a za období, za n�ž se podává da�ové p�iznání a zapo�alo v roce 2003. 
  
 30. Da� z úrokových p�íjm� uvedených v § 36 odst. 6 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní 
zákona �. 492/2000 Sb. , u níž povinnost plátce srazit nastala v pr�b�hu roku 2003, se zapo�te na 
celkovou da�ovou povinnost za podmínek stanovených zákonem �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 
492/2000 Sb. , ve zda�ovacím období nebo v období, za které je povinnost podat da�ové p�iznání 
podle § 38m zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, které zapo�alo v roce 2003. Obdobn� 
se postupuje v p�ípad�, kdy nelze sraženou da� nebo její �ást zapo�íst na celkovou da�ovou 
povinnost proto, že poplatníkovi vznikla da�ová povinnost ve výši nula nebo vykázal da�ovou ztrátu 
anebo jeho celková da�ová povinnost je nižší než da� sražená. 
  
 31. Ustanovení § 38na zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, se použije poprvé u 
poplatníka, u n�hož došlo k podstatné zm�n� ve zda�ovacím období, které zapo�alo v roce 2004. 
  
 32. P�i stanovení základu dan� za zda�ovací období zapo�até v roce 2003 m�že poplatník, 
který je podnikatelem ú�tujícím podle vyhlášky �. 500/2002 Sb. , kterou se provád�jí n�která 
ustanovení zákona �. 563/1991 Sb. , o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, 
které jsou podnikateli ú�tujícími v soustav� ú�etnictví, nebo podle vyhlášky �. 502/2002 Sb. , kterou se 
provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb. , o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro 
ú�etní jednotky, které jsou pojiš�ovnami, vylou�it kladný rozdíl mezi výnosy a náklady vzniklými 
p�epo�tem dluhových cenných papír� se splatností delší než 12 m�síc� držených do splatnosti, 
závazk� a pohledávek vyjád�ených v cizí m�n� na �eskou m�nu ke konci rozvahového dne nebo k 
jinému okamžiku, k n�muž se ú�etní záv�rka sestavuje podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona �. 
563/1991 Sb. , o ú�etnictví, ve zn�ní zákona �. 353/2001 Sb. , (dále jen "nerealizované kursové 
zisky"). 
  
 33. Poplatník, který vylou�il podle p�edchozího bodu ze základu dan� nerealizované kursové 
zisky, je povinen zvýšit základ dan� ve t�ech zda�ovacích obdobích, nebo obdobích, za n�ž je 
podáváno da�ové p�iznání, bezprost�edn� následujících po období, ve kterém byly nerealizované 
kursové zisky podle p�edchozího bodu vylou�eny, a to v prvním období nejmén� o jednu t�etinu, ve 
druhém období nejmén� o polovinu zbývající �ástky a ve t�etím období o zbývající �ástku. Poplatník, 
kterému vznikla povinnost podat da�ové p�iznání p�i prohlášení konkurzu, zrušení, slou�ení, ukon�ení 
nebo p�erušení �innosti, zvýší základ dan� o zbývající �ást �ástky vylou�ené podle p�edchozího bodu. 
  
�l.VI zákona �. 47/2004 Sb. 
 
P�echodné ustanovení 
  
 Ustanovení § 15 odst. 13 a 15 , § 19 odst. 1 a § 21 odst. 2 a 3 zákona �. 586/1992 Sb. , o 
daních z p�íjm�, ve zn�ní tohoto zákona, se použije poprvé za zda�ovací období, které zapo�alo v 
roce 2004. 
  
�l.V zákona �. 280/2004 Sb. 
 
P�echodná ustanovení 
  
 1. Ustanovení �l. IV bod� 2, 4 až 27 se použijí poprvé za zda�ovací období, které zapo�alo v 
roce 2004. 
  
 2. Ustanovení § 35a odst. 1 písm. a) a § 35b odst. 2 písm. a) zákona �. 586/1992 Sb. , o 
daních z p�íjm�, ve zn�ní �l. I bod� 235 a 240 zákona �. 438/2003 Sb. , kterým se m�ní zákon �. 
586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které další zákony, se použijí již 
pro zda�ovací období, které zapo�alo v roce 2004. 
  



 3. Základ dan� z p�íjm� lze snížit za zda�ovací období, které zapo�alo v roce 2003, o 
prominutou �ástku splátek jistiny a úrok� z p�j�ek a úv�r� poskytnutých Podp�rným a garan�ním 
rolnickým a lesnickým fondem, a. s., k odstra�ování následk� povod�ové katastrofy v letech 1997 a 
2002. 
  
 4. Ustanovení § 35b odst. 4 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 72/2000 Sb. , 
zákona �. 453/2001 Sb. a zákona �. 19/2004 Sb. , se poprvé použije u poplatníka, kterému byl p�íslib 
investi�ní pobídky poskytnut  
a) na základ� zám�ru p�edloženého podle § 3 odst. 1 zákona �. 72/2000 Sb. , ve zn�ní zákona �. 
320/2002 Sb. , ke kterému Ministerstvo pr�myslu a obchodu nepodalo do dne nabytí ú�innosti zákona 
�. 19/2004 Sb. Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že žádost o povolení výjimky ze zákazu ve�ejné 
podpory, nebo 
  
b) na základ� zám�ru p�edloženého podle § 3 odst. 1 zákona �. 72/2000 Sb. po ú�innosti zákona �. 
19/2004 Sb. 
  
�l. XIII zákona �. 359/2004 Sb. 
 
 1. Ustanovení o neslu�itelnosti funkce poslance Evropského parlamentu podle § 53 odst. 2 
písm. c) a d) zákona �. 62/2003 Sb. , o volbách do Evropského parlamentu a o zm�n� n�kterých 
zákon�, se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2004. 
  
 2. Ustanovení �ástí druhé až jedenácté se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu 
zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. 
  
�l.II zákona �. 669/2004 Sb. 
 
P�echodná ustanovení 
  
 1. Pro da�ové povinnosti za léta 1993 až 2004 a zda�ovací období, které zapo�alo v roce 
2004, platí dosavadní právní p�edpisy, nestanoví-li tento zákon jinak. Ustanovení �l. I, s výjimkou bod� 
46, 47, 49 a 50, se použijí poprvé pro zda�ovací období, které zapo�alo v roce 2005. 
  
 2. Poplatník, uvedený v § 2 zákona �. 586/1992 Sb. , který do konce roku 2003 ú�toval v 
soustav� jednoduchého ú�etnictví a od roku 2004 vede ú�etnictví, bude postupovat podle § 23 odst. 
14 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona. 
  
 3. Ustanovení �l. I bod� 45 a 48 se použijí na osvobození p�íjm� podle § 19 odst. 1 písm. ze) , 
zf) a zi) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 47/2004 Sb. , o jejichž výplat� rozhodla valná 
hromada nebo jiný orgán, který o výplat� t�chto p�íjm� rozhoduje, v období od 1. ledna 2005 do 31. 
prosince 2006. 
  
 4. Ustanovení �l. I bod� 46 a 49 se použijí na osvobození p�íjm� podle § 19 odst. 1 písm. ze) , 
zf) a zi) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 47/2004 Sb. , o jejichž výplat� rozhodla valná 
hromada nebo jiný orgán, který o výplat� t�chto p�íjm� rozhoduje, v období od 1. ledna 2007 do 31. 
prosince 2008. 
  
 5. Ustanovení �l. I bod� 47 a 50 se použijí na osvobození p�íjm� podle § 19 odst. 1 písm. ze) , 
zf) a zi) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 47/2004 Sb. , o jejichž výplat� rozhodla valná 
hromada nebo jiný orgán, který o výplat� t�chto p�íjm� rozhoduje, po�ínaje 1. lednem 2009. 
  
 6. Ustanovení �l. I bodu 51 se použije poprvé na rozdíl, o který výdaje (náklady) upravené 
podle § 23 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní ú�inném ke dni nabytí ú�innosti tohoto zákona p�evyšují 
p�íjmy upravené podle § 23 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona vykázaný u jednotlivého 
podílového fondu za zda�ovací období, zapo�até v roce 2005. 
  
 7. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 438/2003 
Sb. se nepoužije na úroky z p�j�ek a úroky z úv�r� hrazené na základ� smluv uzav�ených p�ed 1. 
lednem 2004. 



  
 8. U nehmotného majetku nabytého vkladem nebo p�em�nou, 70) který byl vkladatelem nebo 
zanikající obchodní spole�ností nebo družstvem odpisován pouze ú�etn� a tyto odpisy bylo možné 
uplat�ovat podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 2 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 492/2000 
Sb. a zákona �. 438/2003 Sb. , pokra�uje nabyvatel v odpisování zapo�atém p�vodním vlastníkem. 
  
 9. Pro uplatn�ní nároku na odpo�et podle § 34 odst. 3 a následující zákona �. 586/1992 Sb. , 
ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 2004, který vznikl do konce zda�ovacího období, které zapo�alo v 
roce 2004, i pro zánik tohoto nároku na odpo�et, se použijí ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 a § 
34 odst. 3 až 10 a 12 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 2004. 
  
 10. Ustanovení �l. I bod� 155 až 162 se použijí i u hmotného majetku evidovaného u 
poplatníka p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona. 
  
 11. Odpisová skupina 6 uvedená v p�íloze �. 1 k zákonu �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, 
ve zn�ní zákona �. 438/2003 Sb. a tohoto zákona, se nepoužije pro hmotný majetek zaevidovaný u 
poplatníka do konce zda�ovacího období zapo�atého v roce 2003. 
  
 12. Ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) a § 39 písm. c) zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z 
p�íjm�, ve zn�ní zákona �. 438/2003 Sb. a zákona �. 436/2004 Sb. se použijí poprvé za zda�ovací 
období, které zapo�alo v roce 2005. 
  
 13. Ustanovení �l. I bod� 69, 73 a 154 lze použít i za zda�ovací období, které zapo�alo v roce 
2004. 
  
 14. Poplatník, který postupoval podle bodu 32. �l. II P�echodná ustanovení zákona �. 
438/2003 Sb. , kterým se m�ní zákon �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, a n�které další zákony a p�i stanovení základu dan� za zda�ovací období zapo�até v roce 
2003 vylou�il nerealizované kursové zisky, je povinen zvýšit výsledek hospoda�ení ve t�ech 
zda�ovacích obdobích, nebo obdobích, za n�ž je podáváno da�ové p�iznání, bezprost�edn� 
následujících po období, ve kterém byl základ dan� snížen o nerealizované kursové zisky a to v 
prvním období nejmén� o jednu t�etinu, ve druhém období nejmén� o polovinu zbývající �ástky a ve 
t�etím období o zbývající �ástku. Da�ový subjekt, 28b) kterému vznikla povinnost podat da�ové 
p�iznání p�i prohlášení konkurzu, fúzi, p�evodu jm�ní na spole�níka nebo rozd�lení obchodní 
spole�nosti nebo družstva, zm�n� právní formy komanditní spole�nosti na jinou obchodní spole�nost 
nebo družstvo a zm�n� právní formy akciové spole�nosti nebo spole�nosti s ru�ením omezeným 
anebo družstva na ve�ejnou obchodní spole�nost nebo komanditní spole�nost, zrušení s likvidací, 
zrušení bez likvidace a u fyzických osob i p�i ukon�ení nebo p�erušení podnikatelské �innosti nebo jiné 
samostatné výd�le�né �innosti nebo pronájmu, zvýší v tomto da�ovém p�iznání výsledek hospoda�ení 
o zbývající �ást �ástky vylou�ené podle bodu 32. �l. II P�echodná ustanovení zákona �. 438/2003 Sb. 
, kterým se m�ní zákon �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které 
další zákony. 
  
 15. Poplatník uvedený v § 17 zákona �. 586/1992 Sb., ve zn�ní zákona �. 259/1994 Sb. a 
zákona �. 492/2000 Sb., který není založen za ú�elem podnikání a který k 31. prosinci 2005 bude 
ú�tovat v soustav� jednoduchého ú�etnictví podle p�edpis� platných do 31. prosince 2003 a od roku 
2006 povede ú�etnictví, zvýší výsledek hospoda�ení o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých 
záloh s výjimkou záloh na hmotný a nehmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by p�i úhrad� byly 
zdanitelným p�íjmem, a sou�asn� sníží výsledek hospoda�ení o hodnotu p�ijatých záloh, hodnotu 
závazk�, které by p�i úhrad� byly výdajem na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, zjišt�ných k 31. 
prosinci 2005, a to jednorázov� za zda�ovací období roku 2006 nebo postupn� v pr�b�hu nejvýše 3 
zda�ovacích období. Tento poplatník se pro zda�ovací období roku 2005 považuje pro ú�ely zákona o 
daních z p�íjm� za poplatníka, který nevede ú�etnictví. 
  
 16. Poplatník uvedený v § 17 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 259/1994 Sb. a 
zákona �. 492/2000 Sb. , který není založen za ú�elem podnikání a který k 31. prosinci 2006 bude 
ú�tovat v soustav� jednoduchého ú�etnictví podle p�edpis� platných do 31. prosince 2003 a od roku 
2007 povede ú�etnictví, zvýší výsledek hospoda�ení o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých 
záloh s výjimkou záloh na hmotný a nehmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by p�i úhrad� byly 
zdanitelným p�íjmem, a sou�asn� sníží výsledek hospoda�ení o hodnotu p�ijatých záloh, hodnotu 



závazk�, které by p�i úhrad� byly výdajem na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, zjišt�ných k 31. 
prosinci 2006, a to jednorázov� za zda�ovací období roku 2007 nebo postupn� v pr�b�hu nejvýše 3 
zda�ovacích období. Tento poplatník se pro zda�ovací období roku 2006 považuje pro ú�ely zákona o 
daních z p�íjm� za poplatníka, který nevede ú�etnictví. 
  
 17. Ustanovení �l. I zákona bod� 5 a 38 se poprvé použijí pro zda�ovací období roku 2004. 
  
 18. Ustanovení § 15 odst. 5 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní tohoto zákona, se použije 
poprvé za zda�ovací období, které zapo�alo v roce 2004. 
  
�l.VII zákona �. 217/2005 Sb. 
 
 Od dan� z p�íjm� právnických osob je osvobozena podpora z Vina�ského fondu poskytnutá 
po�ínaje 1. lednem 2004 na po�ízení nebo technické zhodnocení hmotného majetku, jen pokud byla o 
poskytnutou podporu zárove� snížena jeho vstupní cena. 
  
____________________ 
  
*) Podle �l. II bodu 9. zákona �. 316/1996 Sb. se nové zn�ní ust. (2-23)použije poprvé za zda�ovací 
období roku 1996. 
  
1) Zákon �. 92/1991 Sb. , o podmínkách p�evodu majetku státu na jiné osoby, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
1a) Zákon �. 151/1997 Sb. , o oce�ování majetku a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o oce�ování 
majetku). 
  
1b) § 143a ob�anského zákoníku . 
  
1c) �lánek 37 odst. 1 a �lánky 39 a 41 Úmluvy o ochran� lidských práv a základních svobod, 
uve�ejn�né pod �. 209/1992 Sb. , ve zn�ní Protokolu �. 11 k Úmluv� o ochran� lidských práv a 
základních svobod, uve�ejn�ného pod �. 243/1998 Sb. 
  
1d) § 141 a 142 ob�anského zákoníku . 
  
2) Nap�. zákon �. 403/1990 Sb. , o zmírn�ní následk� n�kterých majetkových k�ivd, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, zákon �. 119/1990 Sb. , o soudní rehabilitaci, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
zákon �. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 
229/1991 Sb. , o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, zákon �. 42/1992 Sb. , o úprav� majetkových vztah� a vypo�ádání majetkových 
nárok� v družstvech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
2a) Nap�. vyhláška Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R �. 365/1990 Sb. , o poskytování 
stipendií na vysokých školách v p�sobnosti Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �eské 
republiky (stipendijní �ád), vyhláška Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R �. 400/1991 Sb. , 
o hmotném a finan�ním zabezpe�ení cizinc� studujících na školách v p�sobnosti Ministerstva školství, 
mládeže a t�lovýchovy �eské republiky, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R �. 
67/1991 Sb. , o poskytování stipendií student�m postgraduálního studia. 
  
2b) § 9 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí �. 310/1995 Sb. , o fondu kulturních a sociálních pot�eb. 
  
2c) Nap�íklad na�ízení vlády �. 622/2004 Sb. , o poskytování p�íplatku k d�chodu ke zmírn�ní 
n�kterých k�ivd zp�sobených komunistickým režimem v oblasti sociální, zákon �. 357/2005 Sb. , o 
ocen�ní ú�astník� národního boje za vznik a osvobození �eskoslovenska a n�kterých poz�stalých po 
nich, o zvláštním p�ísp�vku k d�chodu n�kterým osobám, o jednorázové pen�žní �ástce n�kterým 
ú�astník�m národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o zm�n� n�kterých zákon�. 
  
3) Zákon �. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání, ve zn�ní zákona �. 155/2000 Sb. , zákona �. 
129/2002 Sb. a zákona �. 254/2002 Sb. Sb. 
  



Zákon �. 361/2003 Sb. , o služebním pom�ru p�íslušník� bezpe�nostních sbor�. 
  
3a) Zákon �. 220/1999 Sb. , o pr�b�hu základní nebo náhradní služby a vojenských cvi�ení a o 
n�kterých právních pom�rech voják� v záloze, ve zn�ní zákona �. 128/2002 Sb. 
  
4) Zákon �. 18/1992 Sb. , o civilní služb�. 
  
4a) Zákon �. 96/1993 Sb. , o stavebním spo�ení a státní podpo�e stavebního spo�ení a o dopln�ní 
zákona �NR �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní zákona �NR �. 35/1993 Sb. 
  
4b) Nap�. § 260 odst. 2 zákoníku práce . 
  
4c) Nap�íklad zákon �. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
4d) Zákon �. 530/1990 Sb. , o dluhopisech, ve zn�ní zákona �NR �. 591/1992 Sb. 
  
4e) § 6 zákona �. 96/1993 Sb. 
  
4f) Rámcová dohoda mezi vládou �eské republiky a Evropskou komisí o ú�asti �eské republiky na 
programu pomoci Evropského spole�enství, publikovaná ve Sbírce zákon� pod �. 207/1997 Sb. 
  
4g) § 149 a násl. ob�anského zákoníku . 
  
4h) Zákon �. 198/2002 Sb. , o dobrovolnické služb� a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o 
dobrovolnické služb�), ve zn�ní zákona � 436/2004 Sb. 
  
4i) Zákon �. 162/2003 Sb. , o podmínkách provozování zoologických zahrad a o zm�n� n�kterých 
zákon� (zákon o zoologických zahradách). 
  
5) Nap�. zákon �. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve zn�ní zákona �. 44/1994 Sb. 
  
5a) Nap�. § 133 odst. 2 zákoníku práce . 
  
6) § 158 obchodního zákoníku . 
  
6a) Vyhláška �. 310/1995 Sb. , o fondu kulturních a sociálních pot�eb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
6a) Vyhláška �. 114/2002 Sb ., o fondu kulturních a sociálních pot�eb, ve zn�ní vyhlášky �. 510/2002 
Sb. 
  
6b) § 139 zákona �. 361/2003 Sb. 
  
6c) § 66 odst. 2 zákona �. 361/2003 Sb. 
  
6d) § 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních v�cí �. 19/1991 Sb. , o pracovním 
uplatn�ní a hmotném zabezpe�ení pracovník� v hornictví dlouhodob� nezp�sobilých k dosavadní 
práci. 
  
6e) § 11 odst. 2 zákona �. 143/1992 Sb. , o platu a odm�n� za pracovní pohotovost v rozpo�tových a 
v n�kterých dalších organizacích a orgánech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
6f) Zákon �. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
Zákon �. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumo�nících. 
  
Zákon �. 216/1994 Sb. , o rozhod�ím �ízení a o výkonu rozhod�ích nález�. 
  
§ 11 a § 13 odst. 1 až 4 zákona �. 2/1991 Sb. , o kolektivním vyjednávání, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  



§ 14 odst. 4 na�ízení vlády �. 108/1994 Sb. , kterým se provádí zákoník práce a n�které další zákony. 
  
Vyhláška �. 114/1991 Sb. , o odm�n� zprost�edkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis 
kolektivní smlouvy vyššího stupn� a výši a zp�sobu úhrady náklad� �ízení p�ed rozhodcem, ve zn�ní 
vyhlášky �. 210/1995 Sb. 
  
6g) Nap�íklad zákon �. 236/1995 Sb. , o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 
p�edstavitel� státní moci a n�kterých státních orgán� a soudc�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon 
�. 201/1997 Sb. , o platu a n�kterých dalších náležitostech státních zástupc� a o zm�n� a dopln�ní 
zákona �. 143/1992 Sb. , o platu a odm�n� za pracovní pohotovost v rozpo�tových a n�kterých 
dalších organizacích a orgánech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
7) § 2e zákona �. 252/1997 Sb. , o zem�d�lství, ve zn�ní zákona �. 85/2004 Sb. 
  
8) Zákon �. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 
  
9) Zákon �. 527/1990 Sb. , o vynálezech, pr�myslových vzorech a zlepšovacích návrzích.  
Zákon �. 35/1965 Sb. , o dílech literárních, v�deckých a um�leckých (autorský zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
9a) Zákon �. 42/1994 Sb. , o penzijním p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem a o zm�nách n�kterých 
zákon� souvisejících s jeho zavedením. 
  
9b) § 82 obchodního zákoníku . 
  
9c) § 100 obchodního zákoníku . 
  
9d) Zákon �. 588/1992 Sb. , o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
9e) § 12 zákona �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 255/1994 Sb. 
  
9f) Nap�íklad § 1 odst. 1 zákona �. 21/1992 Sb. , o bankách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a § 34 
odst. 1 zákona �. 6/1993 Sb. , o �eské národní bance. 
  
10) �ást II a �ást IV zákona �. 35/1965 Sb. 
  
11) Nap�. § 842 ob�anského zákoníku . 
  
12) Zákon �NR �. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách. 
  
13) Zákon �. 42/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
13a) § 69 a 256 obchodního zákoníku . 
  
13b) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona �. 591/1992 Sb. , o cenných papírech, ve 
zn�ní zákona �. 362/2000 Sb. 
  
13c) § 7 odst. 1 písm. o) zákona �. 218/2000 Sb. , o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� (rozpo�tová pravidla), ve zn�ní zákona �. 141/2001 Sb. 
  
14d) § 12 až 15 zákona �. 117/1995 Sb. 
  
14e) Zákon �. 117/2001 Sb. , o ve�ejných sbírkách a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o ve�ejných 
sbírkách). 
  
15a) Zákon �NR �. 283/1991 Sb. , o Policii �eské republiky.  
Zákon �NR �. 553/1991 Sb. , o obecní policii. 
  
15b) § 33a zákona �. 229/1991 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  



16) Zákon �. 248/1992 Sb ., o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech. 
  
17) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku . 
  
17a) Nap�. zákon �NR �. 483/1991 Sb. , o �eské televizi, zákon �NR �. 484/1991 Sb. , o �eském 
rozhlasu, zákon �NR �. 367/1990 Sb. , o obcích (obecní z�ízení), zákony o profesních komorách. 
  
17b) Zákon �. 218/2000 Sb. , o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� 
(rozpo�tová pravidla), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zákon �. 250/2000 Sb. , o rozpo�tových 
pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
17c) § 20f ob�anského zákoníku . 
  
17d) Zákon �. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
17d*) Zákon �. 561/2004 Sb. , o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném 
vzd�lávání (školský zákon). 
  
17e) Zákon �. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojiš�ovn� �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�.  
Zákon �. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojiš�ovnách, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
17f) Zákon �. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
17g) § 26 zákona �. 592/1992 Sb.  
§ 44 zákona �. 48/1997 Sb. , o ve�ejném zdravotním pojišt�ní a o zm�n� a dopln�ní n�kterých 
souvisejících zákon�. 
  
17h) § 18 zákona �. 592/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
17ch) § 45 zákona �. 48/1997 Sb. 
  
17i) § 55 zákona �. 48/1997 Sb. 
  
17j) § 4 písm. e) zákona �. 551/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �. 127/1998 Sb.  
§ 12 odst. 2 písm. a) zákona �. 280/1992 Sb. 
  
17k) § 4a zákona �. 280/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
17l) § 8 zákona �. 551/1991 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
§ 6 zákona �. 280/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
17m) Nap�íklad § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky �. 227/1998 Sb. , kterou se stanoví podrobn�jší 
vymezení okruhu a výše p�íjm� a výdaj� fond� ve�ejného zdravotního pojišt�ní zdravotních 
pojiš�oven, podmínky jejich tvorby, užití, p�ípustnosti vzájemných p�evod� finan�ních prost�edk� a 
hospoda�ení s nimi, limit náklad� na �innost zdravotních pojiš�oven krytých ze zdroj� základního 
fondu v�etn� postupu propo�tu tohoto limitu. 
  
17n) Nap�íklad § 20 odst. 4 písm. a) zákona �. 357/1992 Sb. 
  
17o) Zákon �. 483/1991 Sb. , o �eské televizi, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Zákon �. 484/1991 Sb. , o �eském rozhlasu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
17p) Zákon �. 20/1966 Sb. , o pé�i o zdraví lidu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
18) Zákon �NR �. 171/1991 Sb. , o p�sobnosti orgán� �eské republiky ve v�cech p�evod� majetku 
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  



18a) Nap�. zákon �NR �. 301/1992 Sb. , o Hospodá�ské komo�e �eské republiky a Agrární komo�e 
�eské republiky, ve zn�ní zákona �. 121/1993 Sb. 
  
18b) § 15 odst. 4 zákona �NR �. 569/1991 Sb. , o Pozemkovém fondu �eské republiky, ve zn�ní 
zákona �. 546/1992 Sb. 
  
18c) Zákon �. 87/1995 Sb. , o spo�itelních a úv�rních družstvech a n�kterých opat�eních s tím 
souvisejících a o dopln�ní zákona �NR �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
18d) § 3 a 4 zákona �. 526/1990 Sb. , o cenách. 
  
18e) Nap�. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí �SR, Ministerstva financí 
SSR a p�edsedy Státní banky �eskoslovenské �. 136/1985 Sb. , o finan�ní, úv�rové a jiné pomoci 
družstevní a individuální bytové výstavb� a modernizaci rodinných domk� v osobním vlastnictví, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
18f) Zákon �. 53/1954 Sb. , o lidových družstvech a o družstevních organizacích, ve zn�ní zákonného 
opat�ení P�edsednictva Národního shromážd�ní �. 20/1956 Sb. , a následující p�edpisy. 
  
19) Nap�. zákon �NR �. 388/1991 Sb. , o Státním fondu životního prost�edí �eské republiky. 
  
19a) Zákon �. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
19c) § 100 odst. 1 obchodního zákoníku . 
  
19d) § 35i zákona �. 248/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 151/1996 Sb. 
  
19e) § 26 odst. 8 zákona �. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá�ení 
(atomový zákon) a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�. 
  
19f) § 40 zákona �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
19g) § 829 a násl. ob�anského zákoníku . 
  
20) Zákon �. 563/1991 Sb. , o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
20c) § 116 a násl. ob�anského zákoníku . 
  
20d) § 657 a násl. ob�anského zákoníku . 
  
20e) § 13 odst. 5 zákona �. 42/1992 Sb. , o úprav� majetkových vztah� a vypo�ádání majetkových 
nárok� v družstvech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
20i) Vyhláška �. 500/2002 Sb. , kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb. , o 
ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, které jsou podnikateli ú�tujícími v 
soustav� podvojného ú�etnictví.  
Vyhláška �. 501/2002 Sb. , kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb. , o 
ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, které jsou bankami a jinými finan�ními 
institucemi. 
  
Vyhláška �. 502/2002 Sb. , kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb. , o 
ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, které jsou pojiš�ovnami. 
  
21) Zákon �NR �. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 
zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
Zákon �NR �. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  



22) Nap�. zákon �. 238/1991 Sb. , o odpadech, zákon �. 309/1991 Sb. , o ochran� ovzduší p�ed 
zne�iš�ujícími látkami (zákon o ovzduší), ve zn�ní zákona �. 218/1992 Sb. 
  
22a) Zákon �NR �. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjišt�ní základu dan� z p�íjm�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
22b) �l. V zákona �. 149/1995 Sb. , ve zn�ní zákona �. 248/1995 Sb . 
  
22c) § 69 obchodního zákoníku . 
  
22d) § 59 obchodního zákoníku . 
  
23) § 18a a 35a zákona �. 20/1966 Sb. , o pé�i o zdraví lidu, ve zn�ní zákona �NR �. 548/1991 Sb. 
  
23a) § 8 na�ízení vlády �R �. 216/1992 Sb. , kterým se vydává Zdravotní �ád a provád�jí n�která 
ustanovení zákona �eské národní rady �. 550/1991 Sb. , o všeobecném zdravotním pojišt�ní (úplné 
zn�ní �. 117/1993 Sb. ).  
Vyhláška ministerstva zdravotnictví �R �. 467/1992 Sb. , o zdravotní pé�i poskytované za úhradu, ve 
zn�ní vyhlášky �. 155/1993 Sb. 
  
23b) § 5 odst. 1 písm. a) zákona �. 119/1992 Sb. 
  
23d) § 1 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy �. 41/1984 Sb. , o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích (zrušeno vyhláškou Ministerstva dopravy �. 102/1995 Sb. ) 
  
23e) § 659 ob�anského zákoníku . 
  
24) Zákon �NR �. 133/1985 Sb. , o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
25) Na�ízení vlády �SFR �. 284/1992 Sb. , o opat�eních hospodá�ské mobilizace. 
  
25a) Zákon �. 360/2004 Sb. , o Evropském hospodá�ském zájmovém sdružení (EHZS) a o zm�n� 
zákona �. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákona �. 586/1992 Sb. , 
o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, (zákon o evropském hospodá�ském zájmovém 
sdružení). 
  
26b) Zákon �. 357/1992 Sb. , o dani d�dické, dani darovací a dani z p�evodu nemovitostí, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
26c) Nap�. na�ízení vlády �R �. 186/1993 Sb. , o regula�ním a sank�ním opat�ení ve mzdové oblasti. 
  
26d) § 7 odst. 2 zákona �NR �. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na 
státní politiku zam�stnanosti. 
  
26e) § 7 odst. 1 písm. a) zákona �NR �. 589/1992 Sb. 
  
26f) § 233 zákona �. 513/1991 Sb. 
  
26g) § 259 zákona �. 513/1991 Sb. 
  
26ch) § 8 odst. 1 písm. a) zákona �NR �. 357/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
26i) Zákon �. 328/1991 Sb. nebo obdobné právní normy odpovídající zákonu o konkurzu a vyrovnání 
platné v zahrani�í. 
  
26j) Zákon �. 26/2000 Sb. , o ve�ejných dražbách. 
  
26k) Zákon �. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exeku�ní �innosti (exeku�ní �ád) a o zm�n� 
dalších zákon�. 
  



27) Zákon �. 309/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �. 218/1992 Sb.  
Zákon �NR �. 389/1991 Sb. , o státní správ� ochrany ovzduší a poplatcích za jeho zne�iš�ování. 
  
28) Na�ízení vlády �SSR �. 35/1979 Sb. , o úplatách ve vodním hospodá�ství, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
28a) Zákon �. 214/1992 Sb. , o burze cenných papír�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
28b) Zákon �NR �. 337/1992 Sb. 
  
28c) Zákon �NR �. 13/1993 Sb. , celní zákon. 
  
28d) § 2 písm. f) zákona �. 72/1994 Sb. , kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k 
budovám a n�které vlastnické vztahy k byt�m a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony 
(zákon o vlastnictví byt�). 
  
28e) § 139b odst. 8 písm. a) zákona �. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním �ádu 
(stavební zákon), ve zn�ní zákona �. 83/1998 Sb. 
  
29) § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investi�ní rozvoj �. 85/1976 
Sb. , ve zn�ní vyhlášky �. 155/1980 Sb. 
  
29a) Zákon �. 427/1990 Sb. , o p�evodech vlastnictví státu k n�kterým v�cem na jiné právnické nebo 
fyzické osoby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Zákon �. 92/1991 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
29b) Nap�. zákon �. 44/1988 Sb. , o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
29c) § 553 ob�anského zákoníku . 
  
30) Zákon �. 35/1965 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
30b) Zákon �. 219/2000 Sb. , o majetku �eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
zn�ní zákona �. 492/2000 Sb. 
  
31) § 25 odst. 4 zákona �. 563/1991 Sb. 
  
31a) Zákon �. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a p�edpisy jej provád�jící. 
  
31b) § 13 vyhlášky Ministerstva financí �. 178/1994 Sb. , o oce�ování staveb, pozemk� a trvalých 
porost�. 
  
31c) Zákon �. 92/1991 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Zákon �. 172/1991 Sb. , o p�echodu n�kterých v�cí z majetku �eské republiky do vlastnictví obcí, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
31d) Zákon �. 111/1990 Sb. , o státním podniku.  
Zákon �. 9/1993 Sb. , o �eských dráhách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
31e) § 833 ob�anského zákoníku , ve zn�ní zákona �. 509/1991 Sb. 
  
32) § 139b zákona �. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve 
zn�ní zákona �. 83/1998 Sb. 
  
32a) § 445 obchodního zákoníku . 
  
33) § 67 zákona �. 435/2004 Sb. 
  



34) § 83 zákoníku práce. 
  
34a) § 46a zákona �. 337/1992 Sb. 
  
34b) Zákon �NR �. 185/1991 Sb. , o pojiš�ovnictví, ve zn�ní zákona �. 320/1993 Sb. 
  
34c) § 35d odst. 1 písm. a) a c) zákona �. 248/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 124/1998 Sb. 
  
34d) § 46 zákona �. 337/1992 Sb ., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
35a) § 4 odst. 4 zákona �NR �. 591/1992 Sb. , o cenných papírech, ve zn�ní zákona �. 152/1996 Sb. 
  
Zákon �. 530/1990 Sb. , o dluhopisech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
35c) § 786 , 787 a § 783 odst. 3 ob�anského zákoníku . 
  
35e) § 64 zákona �NR �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
35f) Zákon �. 627/2004 Sb. , o evropské spole�nosti. 
  
36) § 2 zákona �. 143/1992 Sb. , o platu a odm�n� za pracovní pohotovost v rozpo�tových a 
n�kterých dalších organizacích a orgánech. 
  
36a) Opat�ení Ministerstva financí �SR �.j. 153/7 409/1982 ze dne 27. 5. 1982. 
  
36b) § 31 a 32 zákona �. 218/2000 Sb. , o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon� (rozpo�tová pravidla). 
  
37) Vyhláška Federálního ministerstva financí �. 586/1990 Sb. , o odpisování základních prost�edk�, 
ve zn�ní vyhlášky �. 345/1991 Sb. 
  
38) Sd�lení k postupu p�i oce�ování, ú�tování a odpisování v�cí, které získají právnické a fyzické 
osoby p�i jejich p�evodu z vlastnictví státu, publikované ve Finan�ním zpravodaji �. 9/1991. 
  
38a) Vyhláška Ministerstva financí �R �. 205/1991 Sb. , o hospoda�ení s rozpo�tovými prost�edky 
státního rozpo�tu �eské republiky a o finan�ním hospoda�ení rozpo�tových a p�ísp�vkových 
organizací. 
  
39) § 6 zákona �NR �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
39a) § 41 odst. 1 zákona �NR �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
39b) § 67 odst. 4 zákona �NR �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
39c) § 40 zákona �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
39c) § 47 zákona �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 35/1993 Sb. 
  
39d) § 31 odst. 9 a § 43 zákona �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
39e) § 47 zákona �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
39f) § 3 zákona �. 219/2000 Sb. , o majetku �eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
  
39i) § 34b zákona �. 337/1992 Sb. , o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní zákona �. 438/2003 Sb . 
  
40a) § 69 zákona �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
41) § 33 zákona �NR �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  



41c) Zákon �. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
41d) § 40 zákona �. 337/1992 Sb. 
  
42) Zákon �. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojišt�ní zam�stnanc�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Zákon �. 32/1957 Sb. , o nemocenské pé�i v ozbrojených silách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
�ást šestá zákona �. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
43) Zákon �. 155/1995 Sb. , o d�chodovém pojišt�ní. 
  
44) Zákon �. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpo�e. 
  
44a) Zákon �. 209/1997 Sb. , o poskytnutí pen�žité pomoci ob�tem trestné �innosti a o zm�n� a 
dopln�ní n�kterých zákon�. 
  
45) Zákon �. 100/1988 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
46) Zákon �. 1/1991 Sb. , o zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
47) Zákon �NR �. 550/1991 Sb. , o všeobecném zdravotním pojišt�ní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
48) Zákon �. 83/1990 Sb. , o sdružování ob�an�. 
  
49) § 64 odst. 6 zákona �NR �. 337/1992 Sb. , o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
50) § 17 odst. 3 zákona �NR �. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na 
státní politiku zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
51) § 14 zákona �NR �. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
52) § 137 odst. 1 ob�anského zákoníku . 
  
53) § 14 odst. 2 zákona �. 530/1990 Sb. , o dluhopisech, ve zn�ní zákona �. 84/1995 Sb. 
  
55) Na�ízení vlády �. 244/1995 Sb. , kterým se stanoví podmínky státní finan�ní podpory hypote�ního 
úv�rování bytové výstavby, ve zn�ní na�ízení vlády �. 276/1996 Sb. 
  
56) § 2 zákona �. 96/1993 Sb. 
  
57) Zákon �. 227/1997 Sb. , o nadacích a nada�ních fondech a o zm�n� a dopln�ní n�kterých 
souvisejících zákon� (zákon o nadacích a nada�ních fondech). 
  
57a) § 18f odst. 1 zákona �. 115/1995 Sb. , o vinohradnictví a vina�ství a o zm�n� n�kterých 
souvisejících právních p�edpis�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
58) § 43 vyhlášky �. 83/1976 Sb. , o obecných požadavcích na výstavbu. 
  
59) § 44 odst. 1 vyhlášky �. 83/1976 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
60) Zákon �. 72/1994 Sb. , kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k budovám a n�které 
vlastnické vztahy k byt�m a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony (zákon o vlastnictví byt�), 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
61) § 86 zákona �. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon). 
  
62) § 8 odst. 2 ob�anského zákoníku , ve zn�ní zákona �. 509/1991 Sb. 
  



63) § 76 a násl. zákona �. 50/1976 Sb. 
  
64) Zákon �. 42/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Zákon �. 229/1991 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
64a) Zákon �. 37/1995 Sb. , o neperiodických publikacích, ve zn�ní zákona �. 320/2002 Sb. 
  
Zákon �. 257/2001 Sb. , o knihovnách a podmínkách provozování ve�ejných knihovnických a 
informa�ních služeb (knihovní zákon). 
  
Zákon �. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� 
n�kterých zákon� (autorský zákon). 
  
65) �l. 5 ústavního zákona �. 110/1998 Sb. , o bezpe�nosti �eské republiky. 
  
67) Zákon �. 72/2000 Sb. , o investi�ních pobídkách a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o 
investi�ních pobídkách). 
  
67a) § 3 písm. f) zákona �. 59/2000 Sb. , o ve�ejné podpo�e. 
  
68) § 2 odst. 2 písm. e) zákona �. 72/2000 Sb. 
  
69) § 7 odst. 1 písm. o) zákona �. 218/2000 Sb. , o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� (rozpo�tová pravidla). 
  
70) Obchodní zákoník . 
  
70a) Nap�íklad § 220a odst. 5 a § 220k odst. 1 obchodního zákoníku , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
71) § 8a odst. 1 zákona �. 591/1992 Sb. , o cenných papírech, ve zn�ní zákona �. 362/2000 Sb. 
  
72) Zákon �. 300/1992 Sb. , o státní podpo�e v�decké �innosti a vývoje technologií, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
73) § 449a ob�anského zákoníku. § 34 odst. 1 a § 44 odst. 4 zákona �. 37/2004 Sb. , o pojistné 
smlouv� a o zm�n� souvisejících zákon� (zákon o pojistné smlouv�). 
  
73a) § 2 odst. 1 zákona �. 130/2002 Sb. , o podpo�e výzkumu a vývoje z ve�ejných prost�edk� a o 
zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o podpo�e výzkumu a vývoje). 
  
74) § 7 odst. 3 zákona �. 29/1984 Sb. , o soustav� základních škol, st�edních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
75) § 17a zákona �. 29/1984 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
76) § 1 odst. 1 zákona �. 29/1984 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
77) § 20 odst. 3 zákona �. 29/1984 Sb. , ve zn�ní zákona �. 138/1995 Sb.  
Vyhláška �. 354/1991 Sb. , o st�edních školách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
78) Vyhláška �. 102/1995 Sb. , o schvalování technické zp�sobilosti a technických podmínkách 
provozu silni�ních vozidel na pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
80) § 81 zákona �. 435/2004 Sb. , o zam�stnanosti. 
  
81) Nap�íklad zákon �. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání autorizovaných architekt� a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
82) § 18 a násl. zákoníku práce . 
  



83) § 84 a 85 zákoníku práce . 
  
84) § 86 zákoníku práce . 
  
85) § 14 zákona �. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon). 
  
86) § 24 odst. 1 zákona �. 168/1999 Sb. , o pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou provozem 
vozidla a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla). 
  
87) Zákon �. 139/2002 Sb. , o pozemkových úpravách a pozemkových ú�adech a o zm�n� zákona �. 
229/1991 Sb. , o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, ve zn�ní zákona �. 309/2002 Sb. 
  
88) § 585 a násl. ob�anského zákoníku. 
  
89) Zákon �. 363/1999 Sb. , o pojiš�ovnictví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o 
pojiš�ovnictví), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
92) § 4 odst. 2 zákona �. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
93) Sm�rnice Rady 90/435/EHS ze dne 23.7.1990 o spole�ném systému zdan�ní mate�ských a 
dce�iných spole�ností z r�zných �lenských stát� a Sm�rnice Rady 90/434/EHS ze dne 23.7.1990 o 
spole�ném systému zdan�ní p�i fúzích, rozd�leních, p�evodech majetku a vým�nách podíl� a 
Sm�rnice Rady 2003/49/ES ze dne 3.6.2003 o spole�ném systému zdan�ní úrok� a licen�ních 
poplatk� mezi spojenými osobami. 
  
94) § 163a odst. 3 obchodního zákoníku. 
  
95) Zákon �. 591/1992 Sb. , o cenných papírech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
96) § 9a zákona �. 83/1990 Sb. , o sdružování ob�an�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
97) Vyhláška �. 341/2002 Sb. , o schvalování technické zp�sobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve zn�ní vyhlášky �. 100/2003 Sb. 
  
98) § 476 až 488 obchodního zákoníku. 
  
99) Sd�lení �eského statistického ú�adu �. 321/2003 Sb ., k zavedení Klasifikace stavebních d�l CZ-
CC. 
  
100) § 128 zákoníku práce.  
§ 21 na�ízení vlády �. 108/1994 Sb. , kterým se provádí zákoník práce a n�které další zákony, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
101) § 791 odst. 2 ob�anského zákoníku. 
  
102) § 29 zákona �. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
104) Sm�rnice Rady �. 2003/48/ES o zdan�ní p�íjm� z úspor ve form� úrokového charakteru. 
  
105) Zákon �. 253/2000 Sb ., o mezinárodní pomoci p�i správ� daní. 
  
106) § 1 zákona �. 273/1993 Sb. , o n�kterých podmínkách výroby, ší�ení a archivování 
audiovizuálních d�l, o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� a n�kterých dalších p�edpis�, ve zn�ní 
zákona �. 121/2000 Sb. 
  
108) § 115 ob�anského zákoníku. 
  



109) Zákon �. 21/1992 Sb. , o bankách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Zákon �. 6/1993 Sb. , o �eské národní bance, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
110) § 83 odst. 3 zákoníku práce. 
  
111) § 111 zákoníku práce. 
  
112) Zákon �. 79/1997 Sb. , o lé�ivech a o zm�nách a dopln�ní n�kterých souvisejících zákon�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 


