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Kniha obsahuje úplná znění všech daňových zákonů účinná k 1. 1. 2019. Jednotlivé zákony jsou doprovázeny komen-
tovaným přehledem změn. V komentáři k zákonu o daních z příjmů je upozorněno na změny, které je nutné uplatnit 
při zdanění mezd od ledna 2019 a také na změny, jež je nutné zohlednit při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických 
či právnických osob za rok 2018.

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl pro zdaňovací období roku 2019 novelizován pouze dvěma drobnými 
novelami – jedna se týká zdanění investičních fondů, druhá uplatnění superhrubé mzdy u příjmů, ze kterých se odvody 
pojistného řídí předpisy jiného členského státu Evropské unie, popř. Evropského hospodářského prostoru či Švýcarské 
konfederace. Změnu v uplatnění superhrubé mzdy je nutné zohlednit již při výpočtu daně z mezd za leden 2019.

  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl naposledy zásadně novelizován k 1. 7. 2017 zákonem 
č. 170/2017 Sb., změny k 1. 1. 2018 a 13. 1. 2018 nebyly pro běžnou praxi příliš významné. K 1. 1. 2019 nabyla účinnosti 
pouze jedna drobná novela zákona o DPH, která doplňuje ustanovení o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, 
které bylo započato před 1. 1. 2019 a nebude ukončeno k 31. 12. 2019. Do tohoto vydání byla zapracována také novela, která 
přeřazuje do 10% sazby jízdné u hromadné pravidelné dopravy cestujících; tato sazbová novela byla schválena s účinností 
od 1. 1. 2019, ale protože bude ve Sbírce zákonů vyhlášena až na počátku roku 2019, nabude účinnosti až 15. dnem po vy-
hlášení ve Sbírce zákonů (např. dne 1. 2. 2019 při vyhlášení v polovině ledna 2019).

  Zákon o DPH a zákon o daních z příjmů bude v průběhu roku 2019 výrazně novelizován (bude-li dokončen legisla-
tivní proces) daňovým balíčkem 2019; protože daňový balíček bude Senát a prezident projednávat nejdříve v lednu, může 
nabýt účinnosti nejdříve od 1. 2. 2019 (pravděpodobně však až později) a bude tedy zapracován do dalšího vydání knihy. 

  Součástí knihy je také zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který byl zásadně pozměněn nálezem Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 z 12. 12. 2017. Nejdůležitější změny tímto nálezem Ústavního soudu nabyly účinnosti 1. 3. 2018, 
v tomto vydání jsou vyznačeny změny účinné od 1. 1. 2019.

  Do knihy jsou pochopitelně zapracovány i všechny další legislativní změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2018 
– především se jedná o změny daňového řádu od 5. 6. 2018, které jsou v tomto vydání komentovány. U předpisů, které 
se v průběhu roku 2018 ani k 1. 1. 2019 nezměnily, je upozorněno na změny souvisejících předpisů (např. u zákona o dani 
z nemovitých věcí) nebo na další očekávané změny v průběhu roku 2019 (týká se zákonného opatření Senátu o dani z na-
bytí nemovitých věcí).

  Součástí publikace jsou i všeobecné doplňující informace vycházející z údajů o průměrné mzdě (minimální výše 
záloh hrazená osobami samostatně výdělečně činnými, maximální vyměřovací základy pro pojistné na sociální pojiš-
tění atd.) a také sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2019.

  Kniha je nezbytným pomocníkem pro použití daňových zákonů v praxi ekonomů, účetních a dalších profesí pra-
cujících s daněmi. Praktický formát umožňuje práci s publikací i na cestách.
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Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon 
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Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

6

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie137) 
a upravuje
 a) daň z příjmů fyzických osob,
 b) daň z příjmů právnických osob.

 (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. 
Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými 
nerezidenty.
 (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud 
mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. 
Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která 
se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, 
tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
 (3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni 
v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví 
nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy 
plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří 
se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo 
léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která 
se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České re-
publiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
 (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky 
jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním 
roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se zapo-
čítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky 
se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt 
za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě 
zdržovat.

 (1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou
 a)  příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
 b)  příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
 c)  příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
 d)  příjmy z nájmu (§ 9),
 e)  ostatní příjmy (§ 10).
 (2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepe-
něžní dosažený i směnou.

 (3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob 
oceňuje
 a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,
 b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá 

v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující 
se nebo trvající plnění na dobu

 1. neurčitou,
 2. života člověka nebo
 3. delší než 5 let.
 (4) Předmětem daně nejsou
 a) příjmy získané
 1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího 

podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci 

majetku,
 b) úvěry nebo zápůjčky s výjimkou
 1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěru 

úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této 
zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi 
příjmem plynoucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, 
za kterou byla pohledávka postoupena,

 2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, 
z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka,

 c) příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění 
manželů,

 d) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného 
Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká re-
publika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání záležitosti před 
Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo jed-
nostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika 
zavázala uhradit,1c)

 e) příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, který vy-
pomáhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi uve-
denému v § 2 odst. 3, který vypomáhá s domácími pracemi v České 
republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování 
základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb 
(au-pair),

 f) příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvis-
losti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského 
podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podni-
katele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období 
následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti ze-
mědělského podnikatele převádějícího tento majetek s výjimkou 
nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této pod-
mínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, 
kdy k převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není 
v prodlení, pokud podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové 
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§ 1 – § 4

přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat 
daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil 
tuto podmínku, 

 g) příjem z
 1. vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci podle velikosti 

spoluvlastnických podílů,
 2. výměny pozemků při pozemkových úpravách podle zákona 

upravujícího pozemkové úpravy, s výjimkou části pozemku, 
který je stavbou,

 h) částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit 
regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle 
zvláštních právních předpisů upravujících limity regulačních po-
platků a doplatků na léčiva nebo potraviny,

 i) příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním 
trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě 
obdobným mezinárodním soudním orgánem, které splňují alespoň 
jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 zákona o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních.

 j) zrušeno

 (1) Od daně se osvobozuje
 a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo 

jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep 
nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající 
měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; 
příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která neza hrnuje ne-
bytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího 
pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně 
před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky 
na uspokojení vlastní bytové potřeby; pro osvobození příjmu ply-
noucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby pod-
mínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud 
majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen 
do obchodního majetku jednoho z manželů; osvobození se ne-
vztahuje na příjem z

 1. prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly za-
hrnuty do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení 
z obchodního majetku,

 2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného 
v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemo-
vitým věcem,

 3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného 
v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když 
kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí 
nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,

 b) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlast-
nictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), pře-
sáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým 
věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim 
dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto ne-
movité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde 
o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který 
byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o vypořádání 
spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od ta-
kového zůstavitele nebo o dobu, po kterou prodávající nebo spo-
luvlastník vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci 
pozemkových úprav, v případě prodeje nebo vypořádání spolu-
vlastnictví k pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, 
tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vymě-
něného pozemku z obchodního majetku; osvobození se nevztahuje 
na příjem z

 1. prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let 
před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku, nebo 
vypořádání spoluvlastnictví k takovým nemovitým věcem,

 2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného 
do 5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým 
věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech 
od tohoto nabytí,

 3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného 
do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní 
smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,

 4. prodeje práva stavby nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu 
stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby,

 c) příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje
 1. cenného papíru,
 2. motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba 

mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku,
 3. movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla 

zahrnuta do obchodního majetku,
 d) přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z po-

jištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění 
z cestovního pojištění; osvobození se nevztahuje na

 1. náhradu za ztrátu příjmu,
 2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut 

do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne 
příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,

 3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době 
vzniku škody k nájmu,

 4. plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvis-
losti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 
poplatníka,

 5. náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti 
s nájmem,

 e) výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu 
v bance podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu 
daně z příjmů, stane-li se příjmem zvláštního vázaného účtu,

 f) příjem v podobě
 1. ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí, 

pokud je v plné výši darována příjemcem na účely uvedené 
v § 15 odst. 1,

 2. ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,
 3. ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního 

slosování, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze spor-
tovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost pod-
nikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,

 4. ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci 
tržeb,

 g) příjem v podobě
 1. náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majet-

kových křivd,
 2. úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých 

majetkových křivd podle právních předpisů o restituci ma-
jetku; toto osvobození se uplatní i v případě, jestliže v době 
mezi nabytím a prodejem nemovité věci došlo k vypořádání 
mezi spoluvlastníky rozdělením věci podle velikosti jejich 
podílů nebo jestliže v nemovité věci vznikly jednotky; osvo-
bození se neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let před 
prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,

 3. příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních 
předpisů,

 4. úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti s rehabili-
tačním řízením o nápravách křivd,

 h) příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského 
pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího dů-
chodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle 
zákona upravujícího poskytnutí peněž   ní pomoci obětem trestné 
činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní 
politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění 
z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího 
důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění 
stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vyplá-
ceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu ta-
kových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, 
která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, 
do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k dů-
chodu podle jiných právních předpisů,

 i) dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné 
nouzi, sociální služba, dávka státní sociální podpory, dávka pěs-
tounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvek z veřejného 
rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních 
předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem 
plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok 
na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, 
a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána 
fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona 
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upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než 
osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně 
částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle 
zákona upravujícího sociální služby,

 j) příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vy-
naložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích 
složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se tato náhrada poskytuje 
podle jiných právních předpisů,

 k) příjem v podobě
 1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu 

kraje, z prostředků vysoké školy, veřejné výzkumné in-
stituce nebo právnické osoby, která vykonává činnost střední 
školy nebo vyšší odborné školy,

 2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, 
s výjimkou rodinné fundace, pokud se nejedná o poplatníka, 
který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, 
nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o poplatníka, 
který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, 
nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi, příjem v podobě 
podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kom-
penzaci zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,

 3. podpory nebo příspěvku z prostředků odborové orga nizace,
 4. nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované za-

městnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nej-
bližším pozůstalým nebo sociální výpomoci nejbližším pozůs-
talým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého 
se tento fond nezřizuje,

 l) příjem z
 1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním pří-

spěvkem, penze z doplňkového penzijního spoření, penze 
z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití 
s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ 
smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vy-
mezeno období jejich pobírání nebo činí nejméně 10 let,

 2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním pří-
spěvkem na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu 
a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona upravujícího 
doplňkové penzijní spoření,

 3. vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření 
při ukončení důchodového spoření podle zákona o ukončení 
důchodového spoření,

 4. jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, 
odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění 
a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, 
pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z do-
plňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období 
jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, 
který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné 
smlouvy,

 m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami žákům škol, kteří nejsou 
vojáky v činné službě3), vojákům v záloze povolaným k výkonu vo-
jenské činné služby s výjimkou služného a zvláštního příplatku 
podle zvláštních právních předpisů3a),

 n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bez-
pečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),

 o) výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků 
z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů 
podle zvláštních právních předpisů3),

 p) naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných 
právních předpisů a bývalému prezidentu republiky podle zákona 
upravujícího zabezpečení prezidenta republiky po skončení 
funkce,

 q) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby 
podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu,

 r) plnění z vyživovací povinnosti,
 s) příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s vý-

jimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li 
doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let; doba 
5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, 
po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před pře-
měnou obchodní korporace, nebo o dobu, po kterou byl tento podíl 
prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný 
převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl pří-
buzným v řadě přímé nebo manželem; jsou-li splněny podmínky 

uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a úplatným 
převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně 
obchodní korporace; v případě rozdělení podílu v souvislosti s jeho 
úplatným převodem se doba 5 let mezi nabytím a úplatným pře-
vodem podílu v obchodní korporaci u téhož poplatníka nepře-
rušuje, je-li rozdělením zachována celková výše podílu; osvobození 
se nevztahuje na

 1. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, 
pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to 
do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze sa-
mostatné činnosti,

 2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného 
převodu podílu v obchodní korporaci v době do 5 let od jeho 
nabytí, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena 
až po 5 letech od jeho nabytí,

 3. příjem z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní 
korporaci pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, 
pokud příjem z tohoto úplatného převodu plyne v době do 5 let 
od ukončení činnosti poplatníka, ze které mu plyne příjem 
ze samostatné činnosti, i když smlouva o úplatném převodu 
bude uzavřena až po 5 letech od nabytí tohoto podílu nebo 
od ukončení této činnosti,

 4. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci od-
povídající zvýšení nabývací ceny podílu člena nepeněžitým 
plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace 
nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému 
převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu,

 t) příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího 
stavební spoření a státní podporu stavebního spoření,

 u) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního 
fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, 
podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek 
ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle 
zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a pří-
spěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, 
na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků ži-
velní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány 
do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví,

 v) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která neza-
hrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, jako 
náhrady za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje ne-
bytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a dále náhrada 
(odstupné) za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje ne-
bytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, vyplacená uži-
vateli této jednotky nebo bytu za podmínky, že poplatník náhradu 
(odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové po-
třeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž náhradu 
(odstupné) přijal; tento příjem je osvobozen i v případě, že částku 
odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání vlastní 
bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením; přijetí ná-
hrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce 
zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo; nedojde-li 
ke splnění podmínek pro osvobození náhrady (odstupného), je 
tento příjem příjmem podle § 10 v posledním zdaňovacím období, 
ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny; obdobně 
se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spo-
jených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem 
bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané 
prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby; obdobně se po-
stupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, jednotky, která 
nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, 
včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl byd-
liště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li 
získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby,

 w) příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů při-
padajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, pokud 
jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 
částku 100 000 Kč; osvobození se nevztahuje na příjmy z kapitá-
lového majetku a na příjmy z úplatného převodu cenných papírů 
nebo z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového 
fondu, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to 
do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné 
činnosti; jedná-li se o kmenový list, činí doba 5 let,

 x) příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi 
nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho 



13

§ 7

příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé ži-
votní pojištění zanikl,

 r) naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů6g) 
představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům,

 s)  náhrada prokázaných výdajů poskytovaná podle zvláštních 
právních předpisů6g) představitelům státní moci a některých 
státních orgánů a soudcům, jde-li o

 1. výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách spojených 
s výkonem funkce (dále jen „tuzemská cesta“),

 2. výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s vý-
konem funkce (dále jen „zahraniční cesta“),

 3.  výdaje na stravování při tuzemských cestách,
 4.  výdaje na stravování a některé další výdaje př  i zahraničních 

cestách,
 5.  výdaje na ubytování při tuzemských cestách,
 6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách,
 7.  výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž 

vykonává funkci,
 8.  výdaje na odborné a administrativní práce,
 9.  výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
 10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními pro-

středky soudci při tu  zemských cestách,
 t) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo 

sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény podle zvláštních právních před-
pisů47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním 
předpisem upravujícím pracovně právní vztahy47b),

 u)  částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených 
s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením 
příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance, 
jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spo-
jených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci,

 v) příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě 
majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše 
jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček; majetkový prospěch z bez-
úročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený 
za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle odstavce 3 a za-
hrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to 
nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

 (10) Funkčními požitky jsou
 a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo 

dřívějším výkonem funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona 
upravujícího platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce 
představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců138), 
s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spo-
jených s výkonem jeho funkce,

 b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se sou-
časným nebo dřívějším výkonem funkce v

 1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,
 2. státních orgánech,
 3. spolcích a zájmových sdruženích,
 4. odborových organizacích,
 5. komorách,
 6. jiných orgánech a institucích.
 (11) Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, 
zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykoná-
vanou podle zvláštních předpisů.
 (12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé 
činnosti, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku 
odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, 
které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů21) povinen 
platit zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“); částka odpoví-
dající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte 
k příjmu ze závislé činnosti i u zaměstnance, u kterého povinnost 
platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Zaměstnancem, u kterého 
povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí za-
městnanec, u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními 
předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, na kterého se zcela 
nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu. 
Za zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné za-
městnavatel nemá, se nepovažuje zaměstnanec, je-li prokázáno, 
že se na něho zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční 
pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného 

členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hos-
podářský prostor než Česká republika nebo Švýcarské konfederace; 
v takovém případě jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti 
zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto 
povinné zahraniční pojištění a tyto zahraniční příspěvky se po-
važují pro účely daní z příjmů za povinné pojistné. Povinné pojistné 
se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při výpočtu základu 
daně podle věty první se při stanovení částky povinného pojistného 
nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u za-
městnavatele a ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje 
odvody povinného pojistného.
 (13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u po-
platníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze zá-
vislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela 
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné 
podle odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v za-
hraničí. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, vyko-
návaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení 
dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem 
daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě, zvýšený 
o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň za-
placenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela 
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém 
nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bez-
prostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat 
o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně.
 (14) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi 
uvedenému v § 2 odst. 3 ze zdrojů na území České republiky (§ 22), 
z něhož se daň vybírá srážkou sazbou daně podle § 36, postupuje 
se při stanovení samostatného základu daně podle odstavce 12.
 (15) Příjmy ze závislé činnosti zúčtované zaměstnavatelem ve pro-
spěch zaměstnance ve zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci 
nebo jím obdržené až po 31. lednu po uplynutí tohoto zdaňovacího 
období, se při zahrnutí do základu daně podle § 5 odst. 4 zvyšují  
o povinné pojistné, které byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování 
povinen platit zaměstnavatel.
 (16) Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí 
poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního 
pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je
 a) provozován na principu fondového hospodaření,
 b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný 

důchodový systém136) na základě smlouvy nebo na základě jinak 
sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho 
vyplývající a

 c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské 
unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a podléhá 
dohledu příslušných orgánů v tomto státě.

 (1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uve-
dených v § 6, je
 a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 b) příjem ze živnostenského podnikání,
 c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), 

ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře 

komanditní společnosti na zisku.
 (2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uve-
dených v § 6, je dále
 a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, 

autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to 
včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních 
a jiných děl vlastním nákladem,

 b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 c) příjem z výkonu nezávislého povolání.
 (3) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené 
v odstavci 1 a 2 s výjimkou uvedenou v odstavci 6. Tyto příjmy se snižují 
o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení s výjimkou 
příjmů uvedených v odstavcích 1 písm. d). Pro zjištění základu daně 
(dílčího základu daně) se použijí ustanovení § 23 až 33.
 (4) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společ-
nosti, je součástí základu daně (dílčího základu daně) poměrná část 
základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento 
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 (1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je
 a) právnická osoba,
 b) organizační složka státu,
 c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a in-

vestiční fondy,
 d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
 e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí 

fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravu-
jícího doplňkové penzijní spoření,

 f) svěřenský fond podle občanského zákoníku,
 g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je za-

ložena nebo zřízena, poplatníkem,
 h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona 

upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
 (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo da-
ňovými nerezidenty.
 (3) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud 
mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, 
kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen 
„sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, 
která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České 
republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zah raničí. Pokud je 
poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle 
právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České 
republiky sídlo.
 (4) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území 
České republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. 
Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze 
na příjmy ze zdrojů na území České r epubliky.

 (1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu 
se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, 
zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní 
činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
 (2) Veřejně prospěšným poplatníkem není
 a) obchodní korporace,
 b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
 c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany 

a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou 
členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace 
zaměstnavatelů,

 d) zdravotní pojišťovna,
 e) společenství vlastníků jednotek a
 f) rodinná fundace, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí nadace 

nebo nadační fond,
 1. které podle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře 

zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo
 2. jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob 

blízkých zakladateli.

 (1) Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona 
rozumí
 a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti 

a investiční fondy, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na ev-
ropském regulovaném trhu, pokud

  1. žádný poplatník daně z příjmů právnických osob s vý-
jimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, 
Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční 
organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby 
jimi ovládané nemá podíl na základním kapitálu tohoto 
investičního fondu 10 % nebo více; podíly spojených osob, 
které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, 
se pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíly 
jednoho poplatníka; tato podmínka se považuje za splněnou 

i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na zá-
kladním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího 
období nebo období, za které se podává daňové přiznání, 
nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období 
delší než 12 měsíců, a

 2. neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stano-
vených živnostenským zákonem139),

 b) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a in-
vestiční fondy,

 c) investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným zá-
kladním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společ-
nosti a investiční fondy investující v souladu se svým statutem více 
než 90 % hodnoty svého majetku do

 1. investičních cenných papírů,
 2. cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahra-

ničním investičním fondem,
 3. účastí v kapitálových obchodních společnostech,
 4. nástrojů peněžního trhu,
 5. finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční spo-

lečnosti a investiční fondy,
 6. práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech 1 až 5 

v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo 
nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako 
oprávněný držitel,

 7. pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,
 8. úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem,
 d) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v pís-

menech a) až c) pokud
 1. je jeho domovským státem podle zákona upravujícího inves-

tiční společnosti a investiční fondy členský stát Evropské unie 
nebo stát tvořící Evropský hospodářský prostor,

 2. prokáže, že je obhospodařován na základě oprávnění srovna-
telného s oprávněním k obhospodařování investičního fondu 
vydávaného Českou národní bankou a obhospodařovatel 
podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní 
banky,

 3. má statut nebo dokument srovnatelný se statutem, ze kterého 
lze zjistit, že se jedná o zahraniční fond srovnatelný s fondem 
uvedeným v písmenech a) až c), a

 4. prokáže, že se podle práva jeho domovského státu jeho příjmy 
ani z části nepřičítají jiným osobám.

 (1) Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 
s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak.
 (2) Předmětem daně nejsou
 a)  příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky 

převodu majetku státu na jiné osoby,
 b)  u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě 

zvláštního zákona,15b) příjmy získané s vydáním pohledávky, a to 
do výše náhrad podle zvláštních zákonů,2) do výše nároků na vydání 
základního podílu,13) a dále příjmy z vydání dalšího podílu13) v ne-
peněžní formě,

 c) příjmy z vlastní činnosti Správy uložišť radioaktivních odpadů19e) 
s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané 
srážkou podle § 36 tohoto zákona,

 d) příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného 
Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká re-
publika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání záležitosti před 
Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo jed-
nostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika 
zavázala uhradit,1c)

 e) příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě
 1. pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 2. pokuty uložené pojištěnci nebo plátci pojistného,
 3. penále uloženého plátci pojistného,
 4. přirážky k pojistnému vyměřené zaměstnavateli,
 5. náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby, které zdravotní 

pojišťovna vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního 
jednání třetí osoby vůči pojištěnci,

 6. úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a speci-
fické zdravotní péče od zaměstnavatele,



45

§ 30 – § 32

následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpi-
sování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího 
období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací 
období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 (4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 
nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.
 (5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle 
odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhod-
nocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný ma-
jetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako 
hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.

 (1) Hmotný majetek v klasifikaci produkce CZ-CPA označený 
kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 
využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slu-
nečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 
240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. 
 (2) Odpisy podle odstavce 1 se stanoví s přesností na celé měsíce; 
přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje násle-
dujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro od-
pisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňo-
vacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto 
zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 (3) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle 
odstavce 1 zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování 
hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné 
odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhod-
nocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu 
odpisování stanovenou v odstavci 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.

 (1) Pokud dojde ke zvýšení spoluvlastnického podílu u poplatníka, 
slučuje se nově nabývaný spoluvlastnický podíl s dosavadním spolu-
vlastnickým podílem a poplatník pokračuje ve způsobu odpisování 
dosavadního hmotného majetku ze změněné vstupní ceny.
 (2) Pokud dochází ke zvýšení spoluvlastnického podílu způsoby 
uvedenými v § 30 odst. 10, lze odpisy uplatnit jen do výše součtu zů-
statkových cen. Do úhrnu zůstatkových cen se přitom nezahrnuje zů-
statková cena majetku u spoluvlastnického podílu, který byl vyloučen 
z odpisování.
 (3) Pokud nelze určit, který spoluvlastnický podíl je dosavadní, 
způsob odpisování si zvolí poplatník jako při pořízení nového majetku.

 (1) Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpi-
sovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:
 a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle 

písmen b) až d)

Odpisová  
skupina 

v prvním roce 
odpisování

v dalších letech 
odpisování

pro zvýšenou 
vstupní cenu

 1  20  40  33,3
 2  11  22,25  20
 3  5,5  10,5  10
 4  2,15  5,15  5,0
 5  1,4  3,4  3,4
 6  1,02  2,02  2,
  b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpi- 

sování o 20 %

Odpisová  
skupina 

v prvním roce 
odpisování

v dalších letech 
odpisování

pro zvýšenou 
vstupní cenu

 1  40  30  33,3
 2  31  17,25  20
 3  24,4  8,4  10,
 c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování 

o 15 %

Odpisová  
skupina 

v prvním roce 
odpisování

v dalších letech 
odpisování

pro zvýšenou 
vstupní cenu

 1  35  32,5  33,3
 2  26  18,5  20

Odpisová  
skupina 

v prvním roce 
odpisování

v dalších letech 
odpisování

pro zvýšenou 
vstupní cenu

 3  19  9  10,
 d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování 

o 10 %

Odpisová  
skupina 

v prvním roce 
odpisování

v dalších letech 
odpisování

pro zvýšenou 
vstupní cenu

 1  30  35  33,3
 2  21  19,75  20
 3  15,4  9,4  10.

 (2) Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) může 
použít poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou,7) který je 
prvním odpisovatelem stroje pro zemědělství a lesnictví, v klasifikaci 
produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3. Za poplatníka s převážně 
zemědělskou a lesní výrobou se pro účely tohoto zákona považuje po-
platník, u něhož příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňo-
vacím období více než 50 % z celkových příjmů; přitom u poplatníka, 
jemuž vznikla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období, je 
rozhodný poměr skutečně dosažených příjmů. 
 (3)  Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. c) může 
použít poplatník, který je prvním odpisovatelem zařízení pro čištění 
a úpravu vod v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 
28.29.12 využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace sta-
vebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem99) do pod-
třídy 125113, pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení 
druhotných surovin zahrnutých v oddílu 28, pomocí něhož jsou zpra-
covány druhotné suroviny specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32. 
 (4)  Roční odpisovou sazbu uvedenou v odstavci 1 písm. d) může 
použít poplatník, který je prvním odpisovatelem hmotného majetku 
zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s vý-
jimkou hmotného majetku uvedeného v odstavcích 2, 3 a 5.
 (5)  Roční odpisovou sazbu podle odstavce 1 písm. b) až d) nelze 
uplatnit u letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké do-
pravy a leteckých prací na základě vydané koncese a provozovateli 
leteckých škol, u motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou 
využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli 
taxislužby na základě vydané koncese a provozovateli autoškol nebo 
pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo 
podskupiny sanitní a pohřební podle zvláštního právního předpisu,78) 
hmotného majetku v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného 
kódem 27.5 (spotřebiče převážně pro domácnost) a kódem 30.12 (re-
kreační a sportovní čluny).
 (6)  Za prvního odpisovatele hmotného movitého majetku 
se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, který si jako první 
pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k ur-
čenému účelu a u předchozího odpisovatele byl zbožím. Za prvního 
odpisovatele hmotného movitého majetku se považuje i poplatník, 
který tento majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.
 (7) Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného 
majetku za dané zdaňo vací období ve výši jedné setiny součinu jeho 
vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. Poplatník může na zá-
kladě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maxi mální sazby 
uvedené v odstavci 1. Sazby nižší než maximální sazby uvedené v od-
stavci 1 nemůže použít poplatník uvedený v § 2, který uplatňuje výdaje 
podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a je povinen vést odpisy pouze evi-
denčně podle § 26 odst. 8 anebo používá hmotný majetek pouze zčásti 
k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů k zajištění zdanitelného 
příjmu zahrnuje poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6.
 (8) Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny 
hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací 
období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a při-
řazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.
 (9) Odpisy stanovené podle odstavců 7 a 8 se zaokrouhlují na celé 
koruny nahoru.

 (1) Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým 
skupinám přiřazeny tyto koeficienty pro zrychlené odpisování:
Koeficient pro zrychlené odpisování

Odpisová 
skupina 

v prvním roce 
odpisování

v dalších letech 
odpisování

pro zvýšenou 
vstupní cenu

 1  3  4   3
 2  5  6   5
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 zákon č. 203/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 17. května 2006, 
 zákon č. 223/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 1. června 2006, 
  s výjimkou změny ustanovení  
    v § 19 odst. 1 písm. l) 26. května 2006, 
 zákon č. 245/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 31. května 2006,
 zákon č. 264/2006 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2007,
 zákon č. 29/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  20. února 2007,
 zákon č. 67/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  4. dubna 2007,
 zákon č. 159/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  2. července 2007,
 zákon č. 261/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2008, 
  s výjimkou čl. I bodu 65, který 
    nabyl účinnosti dne 1. ledna 2009, 
  a čl. I bodu 66, který nabyl účinnosti dne 1.  ledna 2010,
 zákon č. 296/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2008,
 zákon č. 362/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2008,
 zákon č. 126/2008 Sb. nabyl účinnosti dne  1. července 2008,
 zákon č. 306/2008 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2010,
 zákon č. 482/2008 Sb. nabyl účinnosti dne  31. prosince 2008,
 zákon č. 2/2009 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2009,
 zákon č.  87/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. dubna 2009,
 zákon č.  216/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 20. července 2009,
 zákon č.  221/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. srpna 2009,
 zákon č.  227/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. července 2010,
 zákon č. 281/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011,
 zákon č. 289/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. října 2009,
 zákon č.  303/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne      
   prvním dnem volebního období Evropského parlamentu  

 začínající v roce 2009,
 zákon č.  304/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010,
 zákon č. 326/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. července 2009, 
  s výjimkou části první čl. I bodů 1 až 5  
  a části první čl. II, které nabyly účinnosti dne 24. září 2009,
 zákon č.  362/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010,
 zákon č.  199/2010 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011, 
  s výjimkou čl. I bodů 1 až 6, 8 a 9, které 
    nabyly účinnosti dne 16. června 2009,
 zákon č. 346/2010 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011, 
  s výjimkou čl. I 
  bodů 69 a 72, které  nabyly účinnosti dne 1. května 2011, 
  a bodů 6 a 81, které  nabyly účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 348/2010 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011,
 zákon č. 73/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2011,
 nález Ústavního  
  soudu č. 119/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 6. května 2011,
 zákon č. 188/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 15. července 2011,
 zákon č. 329/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 353/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 355/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 370/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 375/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2012,
 zákon č. 420/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012, 
 zákon č. 428/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, 
 zákon č. 458/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2015, 
   s výjimkou čl. I bodů 17, 40, 41, 43, 76, 78 a 85,  
  čl. II bodů 6 a 7, které nabyly účinnosti dne 1. ledna 2012, 
  a čl. I bodů 154 a 155, pokud nejde o část šestou, které  
    nabyly účinnosti dne 1. ledna 2013, 
  a ustanovení čl. I bodů 2, 5 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29,  
  35 až 39, 44, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 
  84, 86 až 94, 98 až 101,103 až 111, 113, 116, 118 až 120, 123, 
  125 až 127, 130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156,  
  a čl. II bodů 2, 5, 8, 10, které  
    nabyly účinnosti dne 1. ledna 2014, 

 zákon č. 466/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 30. prosince 2011, 
 zákon č. 470/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 192/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 12. července 2012, 
  s výjimkou čl. III bodů 6 a 11  
  a čl. IV bodu 2, které  nabyly účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 399/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 401/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 403/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 428/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 500/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, 
 zákon č. 503/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 44/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2013,
 zákon č. 80/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 3. dubna 2013,
 zákon č. 241/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 19. srpna 2013,
 zákon č. 105/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014,
 zákon č. 160/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014,
 zákon č. 215/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014,
 zákonné opatření Senátu  
          č. 344/2013 Sb. nabylo účinnosti dne 1. ledna 2014,
 nález Ústavního  
  soudu č.  162/2014 Sb. nabyl účinnosti dne 4. srpna 2014,
 zákon č. 247/2014 Sb. nabyl účinnosti dne 1. září 2014,
 zákon č. 267/2014 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2015,
 zákon č. 332/2014 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2015,
 zákon č. 84/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 1. května 2015,
 zákon č. 127/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 4. června 2015,
 zákon č. 221/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016,
 zákon č. 375/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016,
 zákon č. 377/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016, 
  s výjimkou části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, které  
    nabyly účinnosti dne 1. ledna 2017,
 zákon č. 47/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2016,
 zákon č. 105/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 6. dubna 2016,
 zákon č. 113/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. prosince 2016,
 zákon č. 125/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. května 2016,
 zákon č. 148/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. června 2016,
 zákon č. 188/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017,
 nález Ústavního  
  soudu č.  271/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 29. srpna 2016,
 zákon č. 321/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. prosince 2016,
 zákon č. 454/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017,
 zákon č.  170/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2017,
 zákon č. 200/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018,
 zákon č. 225/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018,
 zákon č. 246/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 18. srpna 2017,
 zákon č. 254/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. září 2017,
 zákon č. 293/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018,
 zákon č.  92/2018 Sb. nabyl účinnosti dne 31. května 2018,
 zákon č.  174/2018 Sb. nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019,
 zákon č.  306/2018 Sb. nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.

* * *

Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.

Položka+) CZ-CPA++) Název++++)
(1-1) 01.4 Jen: skot plemenný
(1-2) 01.4 Jen: skot chovný
(1-3) 01.43.10 Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
(1-4) 01.45.11 Jen: ovce chovné a plemenné
(1-5) 01.45.12 Jen: kozy chovné a plemenné
(1-6) 01.46.10 Jen: prasata plemenná
(1-7) 01.46.10 Jen: prasata chovná
(1-8) 01.47.13 Jen: hejna husí plemenná
(1-9) 01.47.13 Jen: hejna husí chovná
(1-10) 22.29.25 Plastové kancelářské nebo školní potřeby
(1-11) 23.19.23 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické 

a farmaceutické účely; skleněné ampule
(1-12) 23.44.11 Keramické výrobky pro laboratorní, 

chemické nebo jiné technické účely, 
z porcelánu

(1-13) 23.91.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné 
kotouče a podobné výrobky a jejich 

díly, bez rámů, z přírodního kamene, 
aglomerovaných přírodních nebo umělých 
brusiv nebo z keramiky

(1 -14) 25.73 Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena 
v jiné položce této přílohy

(1-15) 26.20 Počítače a periferní zařízení
(1-16) 26.30.11 Vysílací přístroje obsahující přijímací 

zařízení občanských radiostanic pokud 
nejsou uvedena v jiné položce této přílohy

(1-17) 26.30.12 Vysílací přístroje neobsahující přijímací 
zařízení pokud nejsou uvedena v jiné 
položce této přílohy

(1-18) 26.30.13 Televizní kamery
(1-19) 26.30.2 Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; 

videotelefony vč. mobilních telefonů
(1-20) 26.40.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo 

radiotelegrafii j. n.
(1-21) 26.51 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné 

přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena 
v jiné položce této přílohy
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 *)  Red. pozn.: Zákon č. .../2019 Sb. (Senátní tisk č. 16) nebyl v době redakční uzávěrky knihy zveřejněn ve Sbírce zákonů. V textu jsou změny pro orientaci uvedeny rastrem 
a do vydání zákona jsou pouze informativní.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upra-
vuje daň z přidané hodnoty.

 (1) Předmětem daně je
 a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskuteč-

ňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
 b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci usku-

tečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
 c) pořízení
 1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tu-

zemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování eko-
nomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,

 2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu 
za úplatu osobou nepovinnou k dani,

 d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
 (2) Zdanitelné plnění je plnění, které
 a) je předmětem daně a 
 b) není osvobozené od daně.

 (1) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, 
jestliže dodání tohoto zboží
 a) by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10, 

nebo
 b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží 

předmětem daně s použitím
 1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, umě-

leckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
 2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo
 3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.
 (2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, 
pokud
 a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila 

v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním 
roce 326 000 Kč a

 b) pořízení zboží je uskutečněno
 1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není 

plátcem,
 2. osvobozenou osobou, která není plátcem,
 3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvo-

bozená od daně bez nároku na odpočet daně,
 4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě 

vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce, 
nebo

 5. právnickou osobou nepovinnou k dani.

 (3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) 
se nezahrnuje hodnota pořízeného
 a) nového dopravního prostředku,
 b) zboží, které je předmětem spotřební daně,
 c) zboží uvedeného v odstavci 1.
 (4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je před-
mětem spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku.

Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, 
které není předmětem daně podle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, 
že toto pořízení je předmětem daně. Na pořízení zboží z jiného člen-
ského státu uskutečněné touto osobou do konce kalendářního roku 
bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto 
rozhodla, se nevztahuje § 2a odst. 2.

 (1)  Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
 a)  tuzemskem území České republiky,
 b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou 

jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii 
a Smlouva o fungování Evropské unie,

 c) jiným členským státem členský stát s výjimkou tuzemska,
 d)  třetí zemí území mimo území Evropské unie,
 e)  územím Evropské unie souhrn území členských států.
 (2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu 
Evropské unie nepovažuje
 a) hora Athos,
 b) Kanárské ostrovy,
 c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Ev-

ropské unie,
 d) landy,
 e) Normanské ostrovy,
 f) ostrov Helgoland,
 g) území Büsingen,
 h) Ceuta,
 i) Melilla,
 j) Livigno,
 k) Campione d‘ Italia,
 l) italské vody jezera Lugano.
 (3) Území Monackého knížectví se pro účely daně z přidané 
hodnoty považuje za území Francouzské republiky a území ostrova 
Man se považuje za území Spojeného království Velké Británie a Se-
verního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru.

 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
 a) úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeně-

žitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem 
daně,

 b) jednotkovou cenou cena za jednotku množství zboží nebo cena 
za službu,

 c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle 
§ 13 až 20 nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění,

 d) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na vý-
stupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň 
na výstupu je nižší než odpočet daně,
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56  Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud 
se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabáko-
vých výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
86 Zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle § 58.
86  Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena 

od daně podle § 58.
87 Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
88.10,88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
90  Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva 

dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
90, 91, 93  Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických 

a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb 
a obdobných turistických zajímavostí).

93.11, 93.12  Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
93.13 Služby posiloven a fitcenter.
93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
93.29.21  Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
96.03 Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 
a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).
Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem 
určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních 
řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.*)

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje 
úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných 
prostor bytového domu.
Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů v platném znění.
 *) Red. pozn.: Zákon č. …/2019 Sb. (Senátní tisk č. 16) nebyl v době redakční uzávěrky knihy zveřejněn ve Sbírce zákonů a jeho účinnost nastává až 15. dnem po vyhlášení.

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.*)

CZ-CPA Popis služby
49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky
50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 
a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem 
určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních 
řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.
 *) Red. pozn.: Zákon č. …/2019 Sb. (Senátní tisk č. 16) nebyl v době redakční uzávěrky knihy zveřejněn ve Sbírce zákonů a jeho účinnost nastává až 15. dnem po vyhlášení.

 Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Kód nomenklatury    Název zboží 
celního sazebníku
01-05, 07-23, 25 –  Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem70)) a  krmiva pro  zvířata; živá 

zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo 
náhražka potravin; voda.

   Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208 a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto 
v příloze č. 3a. 

06 –   Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.
07-12 – Rostliny a semena.
28-30 –  Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky – jen určené 

pro  zdravotní služby, prevenci nemocí a  léčbu pro  humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do  číselných 
kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.
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na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvo-
bození od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů.
 (7)  Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evi-
dencí o nákupu a spotřebě vedenou kupujícím. V případě, kdy práv-
nické a fyzické osoby použijí pro výrobu tepla topné oleje, které samy 
vyrobily nebo obarvily a označkovaly v daňovém skladu, prokazuje 
se nárok na vrácení daně interním dokladem.
 (8)  Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vy-
stavit nejpozději následující pracovní den po dni podání žádosti, musí 
být uvedeny tyto náležitosti:
 a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo 

prodávajícího,
 b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové iden-

tifikační číslo nebo datum narození kupujícího,
 c) množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní 

označení a kód nomenklatury,
 d) sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného 

daňového oběhu,
 e) výše spotřební daně celkem,
 f) datum vystavení dokladu o prodeji,
 g) číslo dokladu o prodeji.
 (9) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
 a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo 

výrobce,
 b) množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní 

označení a kód nomenklatury,
 c) sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného 

daňového oběhu,
 d) výše spotřební daně celkem,
 e) datum vystavení interního dokladu,
 f) číslo interního dokladu.
 (10)  Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé 
do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení 
daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být 
nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení 
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze pro-
dloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vymě-
řením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti 
do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.
 (11)  Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně 
lze podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení 
daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo doda-
tečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto 
lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
 (12)  Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu uplatňo-
vaného nároku na vrácení daně a způsob a podmínky vedení evidence 
o nákupu a spotřebě topných olejů podle odstavců 7 až 9.

 (1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, 
které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu 
nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně ostatní 
benziny a prokazatelně tyto benziny použily v rámci podnikatelské 
činnosti, a to jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla 
nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2. Toto ustanovení se ne-
vztahuje na osoby, kterým byla vrácena daň z ostatních benzinů podle 
§ 15 nebo 15a.
 (2) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení 
daně, mají pro tento účel postavení daňových subjektů bez povinnosti 
se registrovat.
 (3) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby ostatních benzinů 
pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba 
směsí uvedených v § 45 odst. 2.
 (4) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny ostatních 
benzinů nebo která odpovídá výši daně připadající na ostatní benziny 
vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně.
 (5) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evi-
dencí o nákupu a spotřebě. Při uplatnění nároku na vrácení daně je 
osoba povinna prokázat, že ostatní benziny, které byly použity podle 
odstavce 1, již nelze dále použít pro pohon motorů, výrobu tepla nebo 
výrobu směsí podle § 45 odst. 2. V případě, kdy právnické a fyzické 
osoby použijí pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba 

tepla nebo výroba směsí uvedených v § 45 odst. 2, ostatní benziny, 
které samy vyrobily nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození 
od daně, prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.
 (6) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vy-
stavit nejpozději následující pracovní den po dni podání žádosti, musí 
být uvedeny tyto náležitosti:
 a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo 

prodávajícího,
 b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové iden-

tifikační číslo nebo datum narození kupujícího,
 c) množství ostatních benzinů v objemových jednotkách, jejich ob-

chodní označení a kód nomenklatury,
 d) sazba spotřební daně platná v den uvedení ostatních benzinů 

do volného daňového oběhu,
 e) výše spotřební daně celkem,
 f) datum vystavení dokladu o prodeji,
 g) číslo dokladu o prodeji.
 (7) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
 a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo 

výrobce,
 b) množství ostatních benzinů v objemových jednotkách, jejich ob-

chodní označení a kód nomenklatury,
 c) sazba spotřební daně platná v den uvedení ostatních benzinů 

do volného daňového oběhu,
 d) výše spotřební daně celkem,
 e) datum vystavení interního dokladu,
 f) číslo interního dokladu.
 (8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé 
do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení 
daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být 
nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení 
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze pro-
dloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vymě-
řením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti 
do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.
 (9) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně 
lze podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení 
daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo doda-
tečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto 
lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

 (1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle 
zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou 
prvovýrobu, nebo osobě, která provádí hospodaření v lese podle 
lesního zákona. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato 
osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) 
a § 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje 
vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje proka-
zatelně použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění 
hospodaření v lese. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby 
těchto minerálních olejů pro stanovený účel.
 (2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se nevztahuje 
na toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů 
podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně rovněž nevzniká osobě, 
která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo 
která je povinna navrátit veřejnou podporu v návaznosti na roz-
hodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě 
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
 (3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní 
rozumí
 a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohrad-

nictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, lé-
čivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo 
propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných 
z jiného právního důvodu,

 b) chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem zís-
kávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo pro-
dukce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných 
podle plemenářského zákona,

 c) rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.
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do 5 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 30. června 2016 
nemusí být tyto minerální oleje odděleně skladovány, pokud jsou od-
děleně evidovány.

1. Nárok na vrácení daně osobě podnikající podle zákona upravu-
jícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle 
§ 57 odst. 3 písm. b) zákona č. 353/2003 b., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká ze spotřeby minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) a j) zá-
kona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spotřebovaných 
od 1. ledna 2016.

2. Pro nárok na vrácení daně osobě podnikající podle zákona 
upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu 
podle § 57 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede 
dnem 1. července 2017, který vznikl přede dnem 1. července 2017, jakož 
i práva a povinnosti s ním související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., 
ve znění účinném přede dnem 1. července 2017.

3. Pro nárok na vrácení daně osobě, která provádí hospodaření 
v lese, nebo osobě podnikající podle zákona upravujícího zeměděl-
ství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3 zá-
kona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2019, 
který vznikl přede dnem 1. ledna 2019, jakož i práva a povinnosti s ním 
související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede 
dnem 1. ledna 2019. 

 (1) Řízení a postupy podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.
 (2) Informování správce daně podle § 133 odst. 5 zákona 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se považuje za splnění povinnosti oznámit příležitostný prodej 
lihovin podle tohoto zákona.

1. Pro nárok na vrácení daně z minerálních olejů osobám užíva-
jícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění 
hospodaření v lese, který vznikl před 1. lednem 2019, se použije 
§ 57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2019.

2. Pro nárok na vrácení daně z minerálních olejů osobám užíva-
jícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění 
hospodaření v lese, který vznikl od 1. ledna 2019 do dne předchá-
zejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 57 zákona 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.

3. Ustanovení § 57 odst. 22 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije 
pro daňové povinnosti fyzických osob za zdaňovací období před 
1. lednem 2022.
 *)  Red. pozn.: Přechodná ustanovení zákona č. .../2019 Sb., kterým se mění zákon 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a který byl 
dne 27. 12. 2018 podepsán prezidentem, ale nebyl do redakční uzávěrky těchto 
Daňových zákonů ještě vydán ve Sbírce zákonů (Senátní tisk č. 6), jsou zde 
uvedena v rastru pouze orientačně.

 1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřeb-
ních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/
EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/
ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.

  Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spo-
třební daně z tabákových výrobků.

  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury 
spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.

  Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební 
daně z alkoholu a alko holických nápojů.

  Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plyno-
vých olejů a petroleje.

  Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura 
rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elek-
třiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou 
se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských 
států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobo-
zení od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES 
ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde 
o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné 
osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.

 1a) Směrnice Rady 2008/118/ES.
 2) Zrušena
 3) Zrušena
 3b) Zrušena
 3c) Zrušena
 4) Zrušena
 5) Zrušena
 6a) Článek 12 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 

o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
 7) Nařízení vlády č. 480/2001 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým 

se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně 
rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

 8) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické 
nomenklatuře a o Společném celním sazebníku.

 9) § 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb. a zá-
kona č. 119/2000 Sb.

 10) Zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 10a) § 2 písm. d) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích sta-

nicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.

 13) Zrušena
 17a) Nařízení komise (ES) č. 31/96 o osvědčení o osvobození od spotřební daně.
 19) § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
 19a) Zrušena
 20) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.
 21) Zrušena
 22) Například vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeň-

ské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí 
č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odbor-
ných organizací, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Ví-
deňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí 
č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministra zahranič-
ních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě 
o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným 
shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon 
č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci 
v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Kon-
ference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních 
věcí č. 36/2001 Sb.m.s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace 
Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.

 23) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
 24) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
 24a) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České 

republiky.
 26) § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
 27) § 303 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
 27c) Článek 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES 

ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sle-
dování výrobků podléhajících spotřební dani.

 27d) Článek 23 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné 
úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.

 27e) Článek 12 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. pro-
since 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.

 28) Nařízení Komise č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí 
směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní.

 28a) Zrušena
 30) Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném 

průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které 
byly uvolněny ke spotřebě v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství.

 31) § 30 vyhlášky č. 247/2002 Sb., o osvobození zboží propuštěného do celního 
režimu volného oběhu od dovozního cla.

 31a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 32) Zrušena
 34) § 4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných re-

zerv, ve znění zákonů č. 272/1996 Sb., č. 189/1999 Sb., č. 256/2000 Sb. 
a č. 241/2000 Sb.

 35) § 13 odst. 3 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřeb-
ních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).

 35a) ČSN EN 228.



251

§ 11 – § 19; Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel;  
Poznámky k zákonu č. 16/1993 Sb.; Účinnosti

Pro daňové povinnosti za roky 1993 a 1994 se použijí dosavadní 
předpisy. Ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé ve zdaňovacím 
období roku 1995.

Zákon o dani silniční, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé 
za zdaňovací období roku 1996.

 1. Ustanovení čl. I bodů 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 se použijí poprvé ve zdaňo-
vacím období roku 1998 a lze je použít již při placení záloh na sil-
niční daň v průběhu roku 1998. 

 2. Ustanovení čl. I bodů 2 a 4 se použijí poprvé ve zdaňovacím období 
roku 1999. 

 3. Pro daňovou povinnost do roku 1997 se použijí dosavadní předpisy.

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění tohoto zákona, se po-
užije poprvé za zdaňovací období roku 2000.

 Změna zákona o dani silniční podle čl. XI se použije poprvé 
pro zdaňovací období roku 2000.

 1.  Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., 
zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona 
č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., 
zákona č. 492/2000 Sb. a čl. I tohoto zákona se použije, pokud není 
stanoveno jinak, poprvé za zdaňovací období roku 2002.

 2.  Pro účely zákona o dani silniční se fyzická nebo právnická osoba 
zapsaná v technickém průkazu vydaném v České republice jako dr-
žitel silničního vozidla považuje ode dne účinnosti tohoto zákona 
za provozovatele silničního vozidla a fyzická nebo právnická osoba, 
která se stala provozovatelem silničního vozidla registrovaného 
v registru silničních vozidel v České republice po 1. červenci 2001, 
se pro zdaňovací období roku 2001 považuje za držitele silničního 
vozidla podle § 4 zákona o dani silniční, ve znění platném do dne 
účinnosti tohoto zákona.

 3.  Pro účely zákona o dani silniční se povolené zatížení náprav za-
psané u návěsů v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti 
tohoto zákona za největší povolenou hmotnost na nápravy a nej-
větší povolená hmotnost na nápravy zapsaná u návěsů v technickém 
průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 po-
važuje za povolené zatížení náprav podle § 5 písm. b) zákona o dani 
silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.

 4.  Pro účely zákona o dani silniční se celková hmotnost silničního vo-
zidla zapsaná v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti 
tohoto zákona za největší povolenou hmotnost a největší povolená 
hmotnost zapsaná v technickém průkazu se od 1. července 2001 
pro zdaňovací období roku 2001 považuje za celkovou hmotnost 
podle § 5 písm. c) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne 
účinnosti tohoto zákona.

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, se ve znění tohoto zákona použije 
poprvé za zdaňovací období roku 2004 počínaje dnem 1. ledna 2004.

 Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení 
podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění poz-
dějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravo-
mocně skončeno, použije se pro daň silniční související s tímto řízením 
ustanovení § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění platném 
do účinnosti tohoto zákona.

Ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé za zdaňovací období 
roku 2009, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 6 a 7, která se použijí poprvé 
za zdaňovací období roku 2008.

 1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož 
i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon 
č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákonného opatření Senátu.

 2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, 
subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle 
právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
konného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného 
opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, 
předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních 
předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného 
opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

 1b) Zrušena
 1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.
 2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky 

č. 496/2001 Sb.
 2a) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpeč-

nostních sborů.
 3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona 

č. 27/1984 Sb.
 4a) § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

a o změně některých souvisejících zákonů.
 7b) § 31 a 32  zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

* * *
 Zákon č.  16/1993 Sb.  nabyl účinnosti dne 1.  ledna  1993, 
 zákon č.  302/1993 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1994, 
 zákon č.  243/1994 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1995, 
 zákon č.  143/1996 Sb.  nabyl účinnosti dne  30.  května  1996, 
 zákon č.  61/1998 Sb.  nabyl účinnosti dne  30.  března  1998, 
 zákon č.  241/2000 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2001, 
 zákon č.  303/2000 Sb.  nabyl účinnosti dne  7.  září  2000,
 zákon č. 492/2000 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001,
 zákon č. 493/2001 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002,
 zákon č. 207/2002 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2003,
 zákon č. 102/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 5. března 2004,
 zákon č. 635/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 16. ledna 2005,
 zákon č.  545/2005 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2006,
 zákon č.  270/2007 Sb.  nabyl účinnosti dne  31.  října  2007,
 zákon č.  296/2007 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2008,
 zákon č.  246/2008 Sb.  nabyl účinnosti dne  4.  července  2008,
 zákon č.  281/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2011,
 zákon č.  199/2010 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2011,
 zákon č.  30/2011 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  března  2011,
 zákon č.  375/2011 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  dubna  2012,
 zákonné opatření Senátu  
        č. 344/2013 Sb. nabylo účinnosti dne 1. ledna 2014,
 zákon č.  267/2014 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2015,
 zákon č. 63/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1.  června 2017.

* * *
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Zákon 

 
veškeré údaje získané 

 den ka  a k n r e k en a
„DAC“

„DAC “

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti 
daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
 (2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a sta-
novení daní a zabezpečení jejich úhrady.
 (3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové při-
znání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a do-
datečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování 
(dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) podané daňovým subjektem.

 (1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem ve-
řejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen 
„vratka“).
 (2) Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí
 a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond orga-

nizační složky státu,

 b) rozpočet územního samosprávného celku,
 c) rozpočet státního fondu nebo Národní fond,
 d) rozpočet Evropské unie, nebo
 e) rozpočet, o němž to stanoví zákon.
 (3) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
 a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek,
 b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě po-

stupuje podle tohoto zákona,
 c) peněžité plnění v rámci dělené správy.
 (4) Daň podle odstavce 3 zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou 
ztrátu nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně.
 (5) Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a ná-
klady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. 
Úroky, penále a pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně.

Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost 
zakládající.

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li 
jiný zákon správu daní jinak.
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 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost
 a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
 b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
 c) umístit informační oznámení, nebo
 d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci 

tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 (2) Za přestupek lze uložit pokutu do
 a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
 b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

 (1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný 
 a) finanční úřad a
 b) celní úřad.
 (2) K řízení je místně příslušný ten orgán, který provádí nebo 
provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.

 (1) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evi-
denci tržeb zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evi-
dované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité 
 a) uzavření provozovny nebo 
 b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb. 
 (2) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci 
tržeb zruší rozhodnutím opatření podle odstavce 1 bez zbytečného 
odkladu poté, co poplatník prokáže, že pominul důvod, pro který bylo 
toto opatření nařízeno. Proti rozhodnutí o zrušení opatření podle od-
stavce 1 se nelze odvolat. 
 (3) Výkon uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti 
provede orgán, který opatření uložil, vyvěšením rozhodnutí o tomto 
opatření na vhodném a zvenčí viditelném místě u přístupového místa 
do provozovny. Je-li více přístupových míst do provozovny, vyvěsí 
se rozhodnutí u všech těchto přístupových míst. 
 (4) Opatřením podle odstavce 1 nesmí být znemožněn výkon ve-
řejné moci. 

 (1) Správce daně vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném 
posouzení o určení evidované tržby. 
 (2) Předmětem závazného posouzení je určení, zda je platba evido-
vanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném 
režimu. 
 (3) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník 
uvede 
 a) popis platby, která má podléhat posouzení, a 
 b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. 

Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení a jiném 
postupu týkajícím se evidence tržeb podle daňového řádu s výjimkou 
přestupků. 

Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své působnosti porušení 
tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k prově-
řování plnění povinností. 

 (1) Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo 
peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky 
nebo údaje povinně uváděného na účtence. 
 (2) Příslušnou organizační složkou státu k pořádání účtenkové lo-
terie je Ministerstvo financí. 
 (3) Výdaje na pořádání účtenkové loterie, na peněžní ceny a na po-
řízení věcné ceny se hradí ze státního rozpočtu. 
 (4) Na účtenkovou loterii se nepoužije zákon upravující provo-
zování hazardních her. 

Evidovanou tržbou není také tržba poplatníka, který je povinen 
tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle práva státu, 
se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezi-
národní smlouvu o výměně informací, na základě které lze získávat 
srovnatelné informace o evidovaných tržbách. 

 (1) Evidovanými tržbami dočasně nejsou 
 a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třetího kalen-

dářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny 
tržby, s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb uvedených 
v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56, 

 b) od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou 

 1. ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci 
NACE pod kódy 55 a 56 a 

 2. velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE 
pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47, 

 (2) Klasifikací NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace 
ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí 
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým 
se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o speci-
fických statistických oblastech, v platném znění. 
 (3) Vláda může stanovit nařízením, že některé tržby nejsou ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně evidovanými tržbami. *)

 *) Red. pozn.: Text odst. 3 se ruší k 1. 1. 2019 nálezem Ústavního soudu č. 8/2018 Sb. 
(sp. zn. Pl. ÚS 26/16).

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalen-
dářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou usta-
novení § 10 až 17 a § 32, která nabývají účinnosti prvním dnem pátého 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení

* * *
 Zákon č.  112/2016 Sb. nabyl účinnosti dne  1. září  2016,
  s výjimkou ustanovení § 10 až § 17 a § 32, které
    nabyly účinnosti dne 1. prosince  2016,
 zákon č. 183/2017 Sb. nabyl účinnosti dne  1. července 2017,

nález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.  
   nabyl účinnosti dne 1. března 2018,
 s výjimkou ustanovení podle bodů II. a III.,  
  které  nabyly účinnosti dne 1. ledna 2019.

* * *

§ 29 – § 38; Účinnosti
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Všeobecné doplňující informace vycházející z průměrné mzdy

Nařízením vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19. září 2018 se od 1. 1. 2019 stanovuje:
• všeobecný vyměřovací základ v částce 30 156 Kč,
• přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0843.

Uvedené údaje ovlivní výši důchodů přiznávaných od 1. 1. 2019, ale např. i výši stropu vyměřovacího základu pro 
pojistné na sociální zabezpečení, minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, 
měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.  

Údaje o průměrné mzdě a maximální vyměřovací základ pro pojistné

Údaj 2018 2019

Všeobecný vyměřovací základ 28 250 Kč 30 156 Kč

Přepočítací koeficient pro účely 
důchodového zabezpečení 

1,0612 1,0843

Průměrná mzda  
(zaokrouhleno na celé Kč nahoru)

29 979 Kč (28 250 × 1,0612) 32 699 Kč (30 156 × 1,0843)

Maximální vyměřovací základ pro pojistné 
na sociální zabezpečení (48násobek 
průměrné mzdy)

1 438 992 Kč pro pojistné  
na sociální zabezpečení 

(48 × 29 979) 

1 569 552 Kč pro pojistné  
na sociální zabezpečení 

(48 × 32 699)  

Údaje k výpočtu solidárního zvýšení daně a solidárního zvýšení daně u zálohy

Údaj 2018 2019

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení 
daně

1 438 992 Kč 
(48 × 29 979) 

1 569 552 Kč
(48 × 32 699)

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení 
daně u zálohy

119 916 Kč 
(4 × 29 979) 

130 796 Kč
(4 × 32 699) 

Údaje týkající se zaměstnanců odvozované od průměrné mzdy

Údaj 2018 2019

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající 
účast na nemocenském a tím 
i na důchodovém pojištění  
(1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená 
na 500 Kč dolů) 

2 500 Kč  
(1/10 × 28 250 × 1,0612) 

3 000 Kč
(1/10 × 30 156 × 1,0843)

Údaje týkající se OSVČ odvozované od průměrné mzdy

Údaj 2018 2019

Roční zisk OSVČ odpovídající maximálnímu 
vyměřovacímu základu pro pojistné 
na důchodové pojištění 

2 877 984 Kč 
pro sociální pojištění  

(50 % z této částky  
= 1 438 992 Kč) 

3 139 104 Kč
pro sociální pojištění 

(50 % z této částky  
= 1 569 552 Kč)

Roční zisk zakládající u OSVČ s vedlejší 
činností povinnou účast na důchodovém 
zabezpečení (2,4násobek nezaokrouhlené 
průměrné mzdy, zaokrouhleno na Kč 
nahoru)

71 950 Kč 
(2,4 × 28 250 × 1,0612)

78 476 Kč
(2,4 × 30 156 × 1,0843)

Minimální měsíční vyměřovací základ 
pro platbu zálohy na pojistné na důchodové 
pojištění  
(1/4 průměrné mzdy zaokrouhleno na celé 
Kč nahoru) 

7 495 Kč 
(1/4 průměrné mzdy 29 979) 

8 175 Kč
(1/4 průměrné mzdy 32 699 Kč)

Minimální záloha na pojistné 
na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní 
činností  
(29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené 
na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč 
nahoru)

2 189 Kč 
(29,2 % × 7 495 Kč)

2 388 Kč
(29,2 % × 8 175 Kč)




	5753_DZ_Obálka_2019
	5753_DZ_Blok_2019
	5753_DZ_Obálka_2019

