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S účinností od 1. 4. 2019 došlo k zásadním změnám daňové legislativy, především zákona o daních z příjmů, zákona o DPH 
a daňového řádu – zvláště tzv. daňovým balíčkem (zákon ze dne 12. 3. 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní a některé další zákony). Doprovodným zákonem k GDPR (zákon ze dne 12. 3. 2019, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů) byl k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů novelizován daňový 
řád. Kniha obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění účinném od 1. 4. 2019, ale obsahuje i změny platné 
k 1. 4. 2019, které nabydou účinnosti později. Jednotlivé zákony jsou doprovázeny komentovaným přehledem změn; 
pozornost je věnována především změnám od 1. 4. 2019. 

V komentáři k zákonu o daních z příjmů je věnována pozornost změnám pro zdaňovací období roku 2019, ale 
i změnám, které je nutné uplatnit již v průběhu roku 2019. Také je upozorněno na změny, jež bylo nutné zohlednit při zpra-
cování přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob za rok 2018. V textu zákona jsou vyznačeny nejen změny 
účinné od 1. 4. 2019, ale i změny účinné od 1. 1. 2019, 1. 7. 2019 a 1. 1. 2020, na které je také v komentáři zákona o daních 
z příjmů podrobněji upozorněno. Kniha obsahuje také postup u daní z příjmů v souvislosti s brexitem podle zákona 
č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl zásadním způsobem novelizován na konci března 2019, některé 
změny nabyly účinnosti již dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů (např. nová úprava uplatnění DPH u poukazů) nebo nabývají 
účinnosti až od 1. 1. 2020 (především přeřazení dodání tepla a chladu do 10% sazby daně) či od 1. 1. 2021 (zvláště omezení 
zdanění nájmu podle § 56a), ale většina změn nabývá účinnosti dne 1. 4. 2019. Změn je velké množství a jejich stručná cha-
rakteristika je uvedena v tabulce přehledu změn zákona o DPH a následně se potom vybranými změnami zabývá souhrnný 
komentář. V textu zákona je vyznačena také novela, která přeřazuje jízdné u hromadné pravidelné dopravy cestujících, 
nabývající účinnosti dne 1. 2. 2019. 

Součástí knihy je také zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který byl zásadně pozměněn nálezem Ústavního soudu 
č. 8/2018 Sb. 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. V komentáři tohoto zákona je upozorněno na případné spuštění poslední vlny 
evidence tržeb, ke kterému by mohlo dojít pravděpodobně nejdříve od 1. 1. 2020.

U předpisů, které se v průběhu roku 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 nabytí 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 pojištění 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 pracujících 
s daněmi. Praktický formát umožňuje práci s publikací i na cestách.
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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),

 *)

**)

 *)  Red. pozn.: Změny provedené zákonem č. 32/2019 Sb. jsou označeny redakční poznámkou a platí od 1. 7. 2019.
 **)  Red. pozn.: Změny provedené zákonem č. 80/2019 Sb. nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. 1. 4. 2019), v textu 

jsou označeny podtrženým tučným písmem, popř. zrušený text je přeškrtnut, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 (tato změna 
je okomentována redakční poznámkou).

 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 ne-
peněžní 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 
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delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu 
nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti nevyko-
návala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické důvody 
pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak.
 (2)  Ustanovení § 23a odst. 2, § 23a odst. 5 písm. b) a c), 
§ 23b odst. 5 a § 23c odst. 8 písm. b) a c) se nepoužije, pokud je 
při převodu obchodního závodu přijímající obchodní korporací, 
při fúzi obchodních korporací nebo při rozdělení obchodní kor-
porace zanikající obchodní korporací, rozdělovanou obchodní 
korporací, nástupnickou existující obchodní korporací, nástup-
nickou založenou obchodní korporací, nástupnickou obchodní 
korporací, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou ob-
chodní korporací při rozdělení obchodní korporace, která po dobu 
delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu, 
rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti nevykonávala 
činnost. To neplatí, pokud dotčený poplatník prokáže, že pro převod 
obchodního závodu, fúzi obchodních korporací nebo rozdělení ob-
chodní korporace existují řádné ekonomické důvody.
 (43) Převede-li převádějící obchodní korporace podíl v přijímající 
obchodní korporaci, který získala za převedený obchodní závod, nebo 
část podílu odpovídající zvýšení jejího vkladu do základního kapitálu 
přijímající obchodní korporace, kterou získala za převedený obchodní 
závod, v době kratší než 1 rok po převodu obchodního závodu, usta-
novení § 23a odst. 2 se nepoužije. To neplatí, pokud dotčený poplatník 
prokáže, že pro takový převod podílu existují řádné ekonomické 
důvody.
  (54) Převede-li nabývající obchodní korporace podíl v nabyté 
obchodní korporaci, který získala při výměně podílů, v době kratší 
než 1 rok po výměně podílů, ustanovení § 23b odst. 5 se nepoužije. 
To neplatí, pokud dotčený poplatník prokáže, že pro takový převod 
podílu existují řádné ekonomické důvody.
 (65)  Při nedodržení podmínek stanovených v § 23a až 23c se základ 
daně stanovený s využitím § 23a až 23c posuzuje jako nesplnění daňové 
povinnosti poplatníkem.

 (1) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji po-
platníka daně z příjmů právnických osob se zvyšuje o částku od-
povídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji 
a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je 
vyšší z částek
 a) 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo
 b) 80 000 000 Kč.
 (2) Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daní z příjmů 
rozumí výpůjční výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na do-
sažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, po odečtení zdani-
telných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období nebo období, 
za které se podává daňové přiznání.
 (3) Výpůjčním výdajem se pro účely daní z příjmů rozumí
 a) finanční výdaj,
 b) výdaj, který svou podstatou představuje plnění za poskytnutí 

úvěrového finančního nástroje, bez ohledu na závazek, 
ze kterého takové plnění plyne,

 c) pomyslný úrok v rámci derivátu,
 d) výdaj související s derivátem sjednaným za účelem zajištění 

rizika souvisejícího se závazkem podle písmen a) až c),
 e) výdaj v podobě kursového rozdílu souvisejícího se závazkem 

podle písmen a) až d),
 f) úrok obsažený v úplatě na základě závazku o přenechání ma-

jetku k úplatnému užití s právem na následné úplatné nabytí 
tohoto majetku stranou tohoto závazku,

 g)*) úrok, který je součástí ocenění majetku podle právních předpisů 
upravujících účetnictví,

 *)  Red. pozn.: Podle bodu 11 přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. 
se za výpůjční výdaje nepovažují:

  –  úroky, které jsou podle právních předpisů upravujících účetnictví součástí 
ocenění majetku uvedeného do užívání před 17. 6. 2016, a

  –  úroky obsažené v úplatě na základě závazku o přenechání majetku 
k úplatnému užití s právem strany tohoto závazku na následný úplatný převod 
tohoto majetku ze smluv uzavřených před 17. 6. 2016.

 h) výdaj obdobný výdaji podle písmen a) až g).

 (4) Výpůjčním příjmem se pro účely daní z příjmů rozumí 
příjem ve formě úroku z úvěrového finančního nástroje a obdobný 
příjem z titulu podle odstavce 3.
 (5) Daňovým ziskem před úroky, zdaněním a odpisy se pro účely 
daní z příjmů rozumí úhrn za zdaňovací období nebo období, 
za které se podává daňové přiznání,
 a) výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji upra-

veného podle tohoto zákona s výjimkou úpravy v důsledku 
omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů,

 b) základů daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 c) samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle 

§ 21 odst. 4,
 d) odpisů majetku uplatněných jako výdaj vynaložený na do-

sažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
 e) kladného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu 

nebo kladného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu na-
bytého koupí a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek 
majetku sníženým o převzaté dluhy uplatněného jako výdaj vy-
naložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a

 f) nadměrných výpůjčních výdajů.
 (6) Pokud byl výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy 
a výdaji zvýšen v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných vý-
půjčních výdajů, lze o částku, o kterou byl takto zvýšen, snížit vý-
sledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v následujících 
zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové 
přiznání, a to až do výše kladného rozdílu mezi limitem uznatel-
nosti nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými výpůjčními 
výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává 
daňové přiznání. Možnost snížit si výsledek hospodaření nebo 
rozdíl mezi příjmy a výdaji nepřechází na právního nástupce.

Úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji 
v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů 
se nepoužije u poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je
 a) bankou,
 b) spořitelním a úvěrovým družstvem,
 c) obchodníkem s cennými papíry,
 d) pojišťovnou,
 e) zajišťovnou,
 f) institucí penzijního pojištění,
 g) fondem penzijní společnosti,
 h) investičním fondem nebo podfondem akciové společnosti s pro-

měnným základním kapitálem podle zákona o investičních spo-
lečnostech a investičních fondech nebo obdobným zahraničním 
fondem,

 i) investiční společností obhospodařující investiční fond,
 j) ústřední protistranou podle přímo použitelného předpisu Ev-

ropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a re-
gistry obchodních údajů,

 k) centrálním depozitářem podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů 
s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných 
papírů nebo

 l) poplatníkem, který nemá
 1. přidruženou osobu vymezenou pro účely zdanění ovládané 

zahraniční společnosti,
 2. stálou provozovnu a
 3. povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní zá-

věrky podle právních předpisů upravujících účetnictví 
a není konsolidující účetní jednotkou podle právních 
předpisů upravujících účetnictví.

*)

 *)  Red. pozn.: Podle bodu 12 přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. 
se poprvé použije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné 
ve zdaňovacích obdobích započatých 1. 1. 2020.

 (1) Přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky 
do zahraničí se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod 
takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána 
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 2. služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje 
a které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek 
výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními 
předpisy, pokud výdaje na ověření nebo prokázání nebyly za-
hrnuty do odpočtu u jiného poplatníka,

 3. úplatu u finančního leasingu hmotného movitého majetku, 
která souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje,

 c) licenční poplatky,
 d) výdaje (náklady) na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po-

řízené od jiných osob s výjimkou těch, které souvisí s realizací pro-
jektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízeny od veřejné vysoké 
školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně upravujícím 
podporu výzkumu a vývoje pro účely poskytování podpory.

 (3) Pokud výdaje (náklady) podle odstavce 1 souvisejí s realizací 
projektů výzkumu a vývoje pouze zčásti, zahrnují se do výdajů vyna-
ložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu pouze jejich 
poměrné části.

*)

 (1) Poplatník, který hodlá v souvislosti s realizací projektu vý-
zkumu a vývoje odečíst od základu daně odpočet na podporu  
výzkumu a vývoje, oznámí tuto skutečnost správci daně zvlášť 
za jednotlivý projekt výzkumu a vývoje.
 (2) V oznámení podle odstavce 1 je poplatník povinen uvést
 a) název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné za-

měření a
 b) základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou
 1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li 

poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
 2. jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého 

pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fy-
zických osob, a

 3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.
 (3) Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy se neu-
platní v případě, že poplatník nepodá oznámení o záměru odečíst 
od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje.
 *)  Red. pozn.: Podle bodu 14 přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. lze novou 

úpravu použít na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období 
nebo období, za které se podává daňové přiznání, která neskončila do 31. 3. 2019, 
tzn. nejen na projekty započaté ve zdaňovacím období kalendářního roku 2019, 
ale i v hospodářských letech započatých 1. 5. 2018 a později.

*)

 (1) Projektem výzkumu a vývoje se rozumí dokument, ve kterém 
poplatník před zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje vymezí 
svou činnost ve výzkumu a vývoji podle zákona upravujícího podporu 
výzkumu a vývoje a který obsahuje K projektu výzkumu a vývoje, 
ke kterému se váže oznámení o záměru odečíst od základu daně 
odpočet na podporu výzkumu a vývoje, poplatník zpracuje projek-
tovou dokumentaci, ve které uvede oznámený název projektu vý-
zkumu a vývoje a vymezí činnost ve výzkumu a vývoji podle zákona 
upravujícího podporu výzkumu a vývoje. Projektová dokumentace 
obsahuje
 a) základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou
 1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li po-

platníkem daně z příjmů právnických osob,
 2. jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého pobytu 

poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických osob,
 3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
 b) dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne 

ukončení řešení projektu,
 c) cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhod-

notitelné po jeho ukončení,
 d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a před-

pokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu,
 d) předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu 

od roku, ve kterém bylo podáno oznámení o záměru odečíst 
od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, a před-
pokládané celkové výdaje na řešení projektu,

 e) jména všech osob, které budou odborně zajišťovat ode dne podání 
oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu 
výzkumu a vývoje odborně zajišťují nebo budou zajišťovat řešení 

došlo k přeměně z investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt, 
lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena inves-
tičnímu fondu počínaje zdaňovacím obdobím 1996. U poplatníka uve-
deného v § 2 lze od základu daně odečíst ztrátu vzniklou za předchozí 
zdaňovací období nebo jeho část podle § 5 a uvedenou v daňovém při-
znání, nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně 
po zdaňovacím období, ve kterém byla v daňovém přiznání uvedena.
 (2) Pro stanovení daňové ztráty, kterou lze podle odstavce 1 odečíst, 
platí ustanovení § 23 až 33 a § 38n. U komanditní společnosti se daňová 
ztráta snižuje o částku připadající komplementářům.
 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na obecně prospěšné 
společnosti, s výjimkou obecně prospěšných společností, které jsou 
vysokou školou nebo poskytovateli zdravotních služeb, kteří mají 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího 
zdravotní služby.
 (4) Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu 
a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání.
 (5) Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo 
odpočet na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého 
základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím 
období následujícím po období, ve kterém vznikly.

*)

 (1) Odpočet na podporu výzkumu a vývoje činí součet
 a) 100 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu 

a vývoje výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu, které nepře-
vyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci 
projektu výzkumu a vývoje výzkum a vývoj zahrnovaných do od-
počtu, a

 b) 110 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu 
a vývoje výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu, které převyšují 
úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu 
výzkumu a vývoje výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.

 (2) Rozhodnou dobou se pro účely odpočtu na podporu výzkumu 
a vývoje rozumí doba, která
 a) končí dnem předcházejícím dni, ve kterém začíná období, a
 b) je stejně dlouhá jako období.
 (3) Obdobím se pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje 
rozumí
 a) zdaňovací období, nebo
 b) období, za které se podává daňové přiznání.
 *)  Red. pozn.: Podle bodu 14 přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. lze novou 

úpravu použít na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období 
nebo období, za které se podává daňové přiznání, která neskončila do 31. 3. 2019, 
tzn. nejen na projekty započaté ve zdaňovacím období kalendářního roku 2019, 
ale i v hospodářských letech započatých 1. 5. 2018 a později. 

 (1) Výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do od-
počtu se ro zumí výdaje (náklady), které
 a) poplatník vynaložil ode dne podání oznámení o záměru odečíst 

od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje při reali-
 zaci projektu výzkumu a vývoje na

 1. experimentální či teoretické práce,
 2. projekční a konstrukční práce,
 3. výpočty,
 4. návrhy technologií,
 5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho 

části související s realizací projektu výzkumu a vývoje,
 b) jsou výdaji (náklady) na dosažení zajištění a udržení příjmů a
 c) jsou evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů).
 (2) Výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do od-
počtu nejsou
 a) výdaje (náklady), na něž byla byť jen z části poskytnuta podpora 

z veřejných zdrojů,
 b) výdaje (náklady) na služby, s výjimkou výdajů (nákladů) na
 1. služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje 

a které jsou pořízeny od veřejné vysoké školy nebo výzkumné 
organizace vymezené v zákoně upravujícím podporu výzkumu 
a vývoje pro účely poskytování podpory, a to v podobě činností 
uvedených v odstavci 1 písm. a),
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účtů časového rozlišení v pasivech rozvahy a přijaté zálohy základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence, 
zvýší. Zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám, vytvořeným podle zákona o rezervách22a) základ daně v kalendářním roce, ve kterém 
poplatník zahájí vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů pasivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí 
vedení daňové evidence, zvýší. Zůstatky dohadných účtů aktivních základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové 
evidence, sníží.

4. Obdobně se postupuje při přechodu z vedení účetnictví na evidenci příjmů a výdajů na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.

Příloha č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb.

Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, je v návaznosti na zvláštní právní předpisy20) postup pro účely tohoto zákona tento:
 1. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých 

záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.
 2. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, sníží o hodnotu přijatých záloh, hodnotu dluhů, které by 

při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
3. Obdobně se postupuje při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení účetnictví na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.

Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely tohoto postupu hodnotou dluhu hodnota bez daně z přidané hodnoty; byl-li 
uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty, hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez daně z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost 
na výstupu. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě 
byly zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, které v době vedení daňové evidence byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y).

 (1) Poplatník daní z příjmů, který je daňovým rezidentem Spojeného království, se pro účely daňové povinnosti za zdaňovací období, 
ve kterém nabyl tento zákon účinnosti, považuje za daňového rezidenta členského státu Evropské unie; to neplatí pro daň vybíranou srážkou 
podle zvláštní sazby daně a pro zajištění daně.
 (2) Spojené království se pro účely daňové povinnosti poplatníka daní z příjmů, který není daňovým rezidentem Spojeného království, 
považuje do konce zdaňovacího období, ve kterém tento zákon pozbyde platnosti, za členský stát Evropské unie.

 (1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva 
o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle 
čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.
 (2) Tento zákon pozbývá platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost. Nevstoupí-li dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle 
čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost do 31. prosince 2020, tento zákon, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 6, § 9, § 12 odst. 2, § 18 
až 21 a § 23 odst. 3, pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2020.
 (3) Ministerstvo vnitra vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů den, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské 
unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a den vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle 
čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost.

Příloha č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb.; Zákon č. 74/2019 Sb. (výňatek)
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**)

 *)  Red. pozn.: Změny provedené zákonem č. 6/2019 Sb. jsou uvedeny rastrem a platí od 1. 2. 2019.
 **)   Red. pozn.: Změny provedené zákonem č. 80/2019 Sb. nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. 1. 4. 2019), v textu 

jsou označeny podtrženým tučným písmem, popř. zrušený text je přeškrtnut, s výjimkou ustanovení čl. V bodů 22, 32, 45, 62 a 262, čl. VI bodů 4 a 16, které nabývají 
účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 27. 3. 2019, a v textu jsou označeny redakční poznámkou, čl. V bodů 27 a 104, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020 (tyto změny 
jsou okomentovány redakční poznámkou), a čl. V bodů 112, 238 až 243, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021 (tyto změny pro větší přehlednost v textu zákona 
neuvádíme).   

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, která jedná jako taková, s místem 
plnění v tuzemsku,

 b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci usku-
tečňování ekonomické činnosti, která jedná jako taková, s místem 
plnění v tuzemsku,

 c) pořízení
 1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné  s místem 

plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskuteč-
ňování ekonomické činnosti, která jedná jako taková, 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) Alandy,
 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:
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 g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht; nájmem se rozumí 
také zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene zřízeného 
k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky nájmu,

 h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů,
 i) dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání zboží spojené s in-

stalací nebo montáží osobou povinnou k dani, která zboží dodává, 
nebo jí zmocněnou třetí osobou,

 j) dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání 
 1. plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy 

nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě 
k takové soustavě připojené,

 2. elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi.
 (5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný 
pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, 
nebo přiznat uskutečnění plnění, a to
 a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo
 b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; 

přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití 
směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru.

 (1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez 
daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za usku-
tečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem 
plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za
 a) zdanitelné plnění,
 b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 
 c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 

§ 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou 
příležitostně.

 (2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého 
majetku.
 (2) Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí 
dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou 
součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

 (1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu 
použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační 
složku.
 (2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond, podílový fond, 
podfond investičního fondu a organizační složku státu, která je účetní 
jednotkou, hledí jako na právnickou osobu.
 (3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí 
obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví 
bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, 
a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem 
na tomto pozemku.

 (1)  Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která 
samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon ne-
stanoví v § 5a jinak nebo skupina. Osobou povinnou k dani je i práv-
nická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, 
pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.
 (2) Osobou povinnou k dani není
 a) člen skupiny,
 b) zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické 

činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního 
poměru nebo jiného obdobného vztahu.

 (2)  Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely 
tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob 
poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby 
a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, 

zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské 
nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, 
architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také 
považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání 
příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně 
uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců 
nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, 
na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pra-
covněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako 
příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu6).
 (23) Ekonomickou činností se pro účely daně z přidané hodnoty 
rozumí činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, 
včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a výkon svobodných 
a jiných obdobných povolání podle jiných právních předpisů, 
za účelem získávání pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost 
se považuje zejména činnost spočívající ve využití hmotného a ne-
hmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu. 
Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost 
zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu 
se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnava-
telem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti 
osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti.
 (34) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobro-
volné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické 
osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na zá-
kladě zvláštního právního předpisu7a) se při výkonu působností v ob-
lasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, 
kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu7b) poplatky nebo jiné 
úhrady. Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů došlo 
podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospo-
dářské soutěže, považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu po-
vinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. 
Osoba podle věty první se však vždy považuje za osobu povinnou 
k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 1.
 (5) Osoba podle odstavce 4 se považuje za osobu povinnou 
k dani, pokud uskutečňuje činnosti,
 a) které jsou uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo
 b) při jejichž výkonu se má za to, že dochází k výraznému narušení 

hospodářské soutěže tím, že osoba podle odstavce 4 nebyla po-
važována nebo není považována za osobu povinnou k dani; tyto 
činnosti stanoví vláda nařízením.

 (56) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní 
město Praha a každá jeho městská část.
 (67) Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona29) 

se ve vztahu k činnosti jimi prováděného rozhlasového a televizního 
vysílání vždy považují za osoby povinné k dani uskutečňující ekono-
mickou činnost, a to i v případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.

 (1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených 
osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována 
k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí 
skupiny (dále jen „členové skupiny“) sídlo nebo provozovnu mimo tu-
zemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje 
za samostatnou osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem 
pouze jedné skupiny.
 (2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapi-
tálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby.
 (3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna 
osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 
druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na ka-
pitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl před-
stavuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv 
těchto osob.
 (4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí 
alespoň jedna shodná osoba.

 (1) Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující 
člen. Zastupujícím členem se rozumí člen skupiny se sídlem v tu-
zemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud ve skupině 
není člen se sídlem v tuzemsku, může být zastupujícím členem kte-
rýkoli člen skupiny.



Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

138

opravy, případně sníženou o daň přiznanou podle odstavce 6, a to 
v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období před zrušením regis-
trace. Věřitel je povinen doručit písemné oznámení o zrušení registrace 
všem dlužníkům, kterým doručil daňový doklad podle § 46 odst. 1; 
v oznámení je povinen uvést i číslo daňového dokladu vystaveného 
podle § 46 odst. 1. Dlužník je oprávněn uplatnit odpočet daně při-
znané věřitelem podle tohoto odstavce nejdříve ve zdaňovacím období, 
v němž mu bylo doručeno oznámení o zrušení registrace věřitele.
 (9) Opravy výše daně podle odstavců 1, 6, 7 nebo 8 se považují za sa-
mostatná zdanitelná plnění uskutečněná nejpozději k poslednímu dni 
zdaňovacího období, ve kterém byly opravný daňový doklad podle 
§ 46 nebo písemné oznámení doručeny dlužníkovi. U opravy výše 
daně se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zda-
nitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se v tomto 
případě použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění.
 (10) Zanikne-li věřitel s právním nástupcem, je opravu výše daně 
oprávněn provést i jeho právní nástupce; ustanovení odstavců 1 až 9 
se použijí obdobně.

 (1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo 
o opravě výše daně v jiných případech obsahuje
 a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 e) evidenční číslo původního daňového dokladu,
 f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,
 g) důvod opravy,
 h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
 i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,
 j) rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která 

plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované 
plnění celkem.,

 k) den uvedený v § 42 odst. 3.
 (2) Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený 
daňový doklad a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci 
dostatečně známa, nemusí opravný daňový doklad obsahovat náleži-
tosti podle odstavce 1 písm. c), d), h) a i).
 (3) Při opravě základu daně podle § 42 odst. 8 nemusí opravný 
daňový doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. i) a j).
 (4) Pokud se oprava základu daně a oprava výše daně nebo oprava 
výše daně v jiných případech týká více zdanitelných plnění, ke kterým 
byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které 
jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném daňovém 
dokladu pouze jednou. V případě, že na opravném daňovém dokladu 
nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být 
na opravném daňovém dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zda-
nitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto plnění, aby souvislost 
mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně 
určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně 
rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a tomu odpoví-
dající částky daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění.
 (5) Opravný daňový doklad lze vystavit i v případě, že je opravou 
zvyšována výše daně, pokud plátce přiznal daň jinak, než stanoví 
tento zákon, a tím snížil daň na výstupu.

 (1) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 
odst. 1 obsahuje
 a) označení věřitele,
 b) daňové identifikační číslo věřitele,
 c) označení dlužníka,
 d) daňové identifikační číslo dlužníka,
 e) spisovou značku insolvenčního řízení,
 f) evidenční číslo daňového dokladu,
 g) evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,

 h) den vystavení daňového dokladu,
 i) den uskutečnění původního plnění,
 j) celkovou dlužnou částku,
 k) výši opravené daně,
 l) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je 

oprava výše daně provedena.
 (2) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 
odst. 6 obsahuje
 a) označení věřitele,
 b) daňové identifikační číslo věřitele,
 c) označení dlužníka,
 d) daňové identifikační číslo dlužníka,
 e) evidenční číslo daňového dokladu,
 f) evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle odstavce 1,
 g) den vystavení daňového dokladu,
 h) den přijetí úplaty,
 i) výši přijaté úplaty,
 j) výši daně z přijaté úplaty.

*)

 *) Red. pozn.: Úprava opravného daňového dokladu pro opravu výše daně 
za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 ve znění do 31. 3. 2019 se použije 
podle bodu 7 přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. při opravě základu 
daně u insolvenčních řízení, ve kterých soud rozhodl o prohlášení konkursu 
na majetek dlužníka a která byla zahájena před 1. 4. 2019.

 (1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě 
nedobytné pohledávky, pokud
 a) pohledávka ze zdanitelného plnění je vymáhána v exekučním 

řízení podle exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela vy-
možena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení 
uplynuly nejméně 2 roky; opravu základu daně nelze provést, 
pokud exekuci není možné provést z důvodu stanoveného 
právním předpisem upravujícím jiné řízení než exekuční řízení 
podle exekučního řádu,

 b) pohledávka ze zdanitelného plnění byla vymáhána v exekučním 
řízení podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zasta-
vením pro nemajetnost dlužníka,

 c) se dlužník nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji 
pohledávku ze zdanitelného plnění nejpozději ve lhůtě sta-
novené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla 
zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží a insolvenční 
soud

 1. rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo 
o přeměně reorganizace v konkurs,

 2. schválil oddlužení a ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, 
že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo 
zčásti uspokojena, nebo

 3. zastavil insolvenční řízení z důvodu zamítnutí, odmítnutí 
nebo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, neschválení 
oddlužení nebo zrušení schváleného oddlužení, pokud 
je z těchto rozhodnutí zřejmé, že majetek dlužníka je 
pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,

 d) došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozů-
stalosti je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude 
zcela nebo zčásti uspokojena; v případě likvidace pozůstalosti 
musí být pohledávka ze zdanitelného plnění uvedena v se-
znamu pohledávek a pokud jde o pohledávku, která se zjišťuje, 
musí se jednat o pohledávku ze zdanitelného plnění, která je 
zjištěna,

 e) bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písmen a) 
až d), věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspo-
kojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti 
rozhodné pro provedení opravy základu daně podle písmen a) 
až d) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém 
se uskutečnilo zdanitelné plnění.

 (2) Pokud po provedení opravy základu daně v případě nedo-
bytné pohledávky nastanou skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) 
až d) zakládající provedení další opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky, které mají za následek
 a) zvýšení opraveného základu daně, je věřitel povinen provést 

další opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky; 
podmínky pro provedení opravy základu daně v případě ne-
dobytné pohledávky jsou splněny i v případě, že podle zprávy 
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****)

 *)  Red. pozn.: Zákon č. 382/2015 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 32, které nabylo účinnosti dnem 1. 7. 2016, dále ustanovení 
čl. I bodů 9, 12, 13 a 26, která nabylo účinnosti dnem 1. 7. 20 17, a ustanovení čl. 1 bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 34, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021 
(tuto změnu pro větší přehlednost v textu zákona neuvádíme).

 **)  Red. pozn.: Zákon č. 453/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 3. 2017, s výjimkou čl. I bodu 2, který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2017, a čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2019.

 ***)  Red. pozn.: Zákon č. 4/2019 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 2. 2019, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 10. 1. 2019.
 ****)  Red. pozn.: Změny provedené zákonem č. 80/2019 Sb. nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. 1. 4. 2019), 

v textu jsou označeny podtrženým tučným písmem, popř. zrušený text je přeškrtnut, s výjimkou ustanovení čl. VII bodů 5 a 6, 14 až 29,37 a 58 až 63 a čl. VIII, která 
nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 27. 3. 2019, a ustanovení čl. VII bodu 40, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 (tato změna je okomentována redakční 
poznámkou).

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) 
a upravuje
 a) podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a me-

ziproduktů a tabákových výrobků (dále jen „vybrané výrobky“) 
zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků 
a surového tabáku spotřebními daněmi,

 b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků,
 c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
 d) způsob značkování některých dalších minerálních olejů,
 e) sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a
 f) nakládání se surovým tabákem.
 (2) Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí
 a) minerální oleje,
 b) líh,
 c) pivo,
 d) víno a meziprodukty,
 e) tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových 

výrobků.
 (23) Spotřebními daněmi jsou
 a) daň z minerálních olejů,
 b) daň z lihu,
 c) daň z piva,
 d) daň z vína a meziproduktů,
 e) daň z tabákových výrobků a,
 f) daň ze zahřívaných tabákových výrobků a
f g) daň ze surového tabáku.
 (34) Orgány Celní správy České republiky vykonávají
 a) správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu vyko-

návají podle právních předpisů upravujících správu cla,
 b) další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými vý-

robky a se surovým tabákem; při jejich výkonu postupují podle 
daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcích.

 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
 a) daňovým územím České republiky území České republiky,
 b) daňovým územím Evropské unie území stanovené směrnicí Rady 

o obecné úpravě spotřebních daní1a)

 c) členským státem členský stát Evropské unie,
 d) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,
 e) třetí zemí země mimo daňové území Evropské unie,
 f) třetím územím území uvedené v odstavcích 3 a 4.
 (2) Pro účely tohoto zákona se

 a) území Monackého knížectví považuje za území Francouzské 
republiky,

 b) území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje 
za území Spolkové republiky Německo,

 c) území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska,

 d) území San Marina považuje za území Italské republiky a
 e) výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují 

za území Kypru.
 (3) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území, 
za jejichž zahraniční vztahy odpovídá členský stát, území Kanárských 
ostrovů, Alandských ostrovů, britských Normanských ostrovů a fran-
couzská území uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.
 (4) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území 
ostrova Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione 
d´Italia a italské vnitrozemské vody jezera Lugano.
 (5) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro vstup 
vybraných výrobků na celní území Evropského společenství se použijí 
obdobně na vstup vybraných výrobků na celní území Evropského spo-
lečenství z území uvedených v odstavci 3.
 (6) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro výstup 
vybraných výrobků z celního území Evropského společenství se použijí 
obdobně na výstup vybraných výrobků z celního území Evropského 
společenství na území uvedená v odstavci 3.

Pro účely tohoto zákona se rozumí
 a) zrušeno
 b) dovozem
 1. vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie, 

pokud tyto vybrané výrobky nejsou při vstupu na daňové 
území Evropské unie dočasně uskladněny nebo propuštěny 
do zvláštního celního režimu s výjimkou celního režimu ko-
nečného užití,

 2. propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného 
oběhu,

 3. propuštění vybraných výrobků ze zvláštních celních režimů 
s výjimkou celního režimu konečného užití, pokud nejde 
o opětovné propuštění do těchto režimů,

 c) vývozem propuštění vybraných výrobků do celního režimu vývozu 
nebo pasivního zušlechťovacího styku a výstup z daňového území 
Evropské unie,

 d) podmíněným osvobozením od daně odklad povinnosti přiznat, vy-
měřit a zaplatit daň do dne uvedení vybraných výrobků, na něž 
se nevztahuje zvláštní celní režim nebo dočasné uskladnění, 
do volného daňového oběhu,

 e) osvobozením od daně uvedení vybraných výrobků do volného 
daňového oběhu, aniž vznikne povinnost přiznat, vyměřit 
a zaplatit daň,

 f) daňovým skladem prostorově ohraničené místo na daňovém 
území České republiky, ve kterém provozovatel daňového skladu 
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 d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů 
uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

 e) výše spotřební daně celkem,
 f) datum vystavení dokladu o prodeji,
 g) číslo dokladu o prodeji.
 (9) Na interním dokladu podle odstavce 7 musí být uvedeny tyto 
náležitosti:
 a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové 

identifikační číslo nebo datum narození výrobce,
 b) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách 

podle § 47 odst. 1, obchodní označení a kód nomenklatury,
 c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů 

uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,
 d) výše spotřební daně celkem,
 e) datum vystavení interního dokladu,
 f) číslo interního dokladu.
 (10) Obchodní označení podle odstavce 8 písm. c) nebo podle od-
stavce 9 písm. b) musí být uvedeno dostatečně přesným termínem, 
který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje uvedeného v od-
stavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně 
je pro tento výrobek stanovena.
 (11) 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 2 měsíců ode dne, 
kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Fyzická osoba může nárok 
na vrácení daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mohla 
nárok uplatnit poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení 
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze 
prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li 
vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí 
se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho 
vzniku.
 (12) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení 
daně lze podat nejpozději do 2 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.
 (13) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým 
se uplatňuje nárok na vrácení daně, podávají právnické osoby 
elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 (14) Prováděcí právní předpis stanoví
 a) způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů uve-

dených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě 
a při provádění hospodaření v lese,

 b) způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 
6 až 9.

*)

 *)  Red. pozn.: Ustanovení § 57 bylo novelizováno zákonem č. 4/2019 Sb. Jde o novelu 
ustanovení § 57, která upravuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů 
osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění 
hospodaření v lese, který vznikl od 1. 1. 2019 do dne předcházejícího dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Původní znění ustanovení § 57, schválené zákonem 
č. 453/2016 Sb., které platí od 1. 1. 2019, se ode dne účinnosti novely č. 4/2019 Sb. 
zákona o spotřebních daních nepoužije, a proto je v textu uvedeno jako první, 
přičemž znění § 57, jež nabývá účinnosti 1. 2. 2019, je uvedeno v rastru.

 (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) nebo 
§ 45 odst. 2 písm. j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila 
a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje použila pro země-
dělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.
 (2) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na toho, komu byla 
vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. 
Nárok na vrácení daně se rovněž nevztahuje na osobu, která je 
ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo která 
je povinna vrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí 

Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě pro-
hlášena 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 hospodářských zvířat za účelem získávání, zpracování 
nebo výroby živočišných produktů včetně produkce těchto 
chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle pleme-
nářského zákona; hospodářskými zvířaty se pro účely spo-
třebních daní rozumí skot, koně, prasata, drůbež, ovce nebo 
kozy, a

 c) rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.
 (4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně, má pro tento účel 
postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
 (5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto mine-
rálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hos-
podaření v lese.
 (6) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních 
olejů, nebo která byla u vyrobených minerálních olejů zaplacena 
na základě použití těchto minerálních olejů pro vlastní spotřebu, 
se ve výši
 a) 9 500 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v od-

stavci 1 provozující
 1. chov hospodářských zvířat za minerální oleje spotřebované 

při této činnosti, pokud tato osoba neprovozuje rostlinnou 
výrobu,

 2. rostlinnou výrobu se zastoupením citlivých plodin a révy 
vinné alespoň 0,1 za minerální oleje spotřebované při této 
činnosti, pokud tato osoba neprovozuje chov hospodář-
ských zvířat,

 3. rostlinnou výrobu a chov hospodářských zvířat s intenzitou 
chovu těchto zvířat nad 0,3 za minerální oleje spotřebované 
při těchto činnostech, nebo

 4. rostlinnou výrobu se zastoupením citlivých plodin a révy 
vinné alespoň 0,1 a chov hospodářských zvířat s intenzitou 
chovu těchto zvířat do 0,3 za minerální oleje spotřebované 
při těchto činnostech,

 b) 4 380 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v od-
stavci 1 provozující zemědělskou prvovýrobu, na kterou nelze 
uplatnit sazbu podle písmene a), nebo provádějící hospodaření 
v lese za minerální oleje spotřebované při těchto činnostech.

 (7) Výše pevné částky vracené daně podle odstavce 6 je v případě 
směsí minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) vypočtena 
z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, 
nebo která byla u vyrobených minerálních olejů zaplacena na zá-
kladě použití těchto minerálních olejů pro vlastní spotřebu, snížené 
o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.
 (8) Pro účely spotřebních daní se rozumí
 a) intenzitou chovu hospodářských zvířat podíl počtu hospodář-

ských zvířat, která jsou chována osobou uvedenou v odstavci 1, 
přepočteného na velkou dobytčí jednotku, a výměry zemědělské 
půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní 
porost nebo trvalá kultura vedené pro tuto osobu v evidenci 
využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona 
upravujícího zemědělství,

 b) citlivou plodinou plodina, na kterou je poskytována dobrovolná 
podpora vázaná na produkci podle nařízení vlády upravujícího 
stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb ze-
mědělcům, a

 c) zastoupením citlivých plodin a révy vinné podíl výměry země-
dělské půdy s citlivými plodinami a révou vinnou a výměry ze-
mědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda nebo 
trvalá kultura zaznamenaných nebo vedených pro osobu uve-
denou v odstavci 1 v evidenci využití půdy podle uživatelských 
vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství.

 (9) Nákup minerálních olejů se pro účely prokázání vzniku 
nároku na vrácení daně prokazuje dokladem o prodeji minerálních 
olejů a jejich výroba interním dokladem.
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 (1) V případě změny sazby daně musí být tabáková nálepka odpo-
vídající nové sazbě daně objednána nejméně 6 týdnů před jejím prvním 
odběrem.
 (2) Tabákovou nálepku podle odstavce 1 lze odebrat nejdří -
   ve 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.
 (3) Tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající nové 
sazbě daně lze uvést do volného daňového oběhu na daňovém území 
České republiky ode dne nabytí účinnosti nové sazby daně.

 (1) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou 
nálepkou odpovídající jiné než nové sazbě daně nakoupené za účelem 
dalšího prodeje nelze ode dne nabytí účinnosti nové sazby daně skla-
dovat ani prodávat.
 (2) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou 
nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové 
sazbě daně nakoupené za účelem dalšího prodeje nelze skladovat ani 
prodávat po uplynutí posledního dne druhého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.
 (3) Jednotkové balení cigaret, které nelze podle odstavce 1 nebo 2 
skladovat ani prodávat, se považuje za neznačený tabákový vý-
robek tabákový výrobek značený nesprávným způsobem.

 (1) Povinnost uhradit hodnotu tabákové nálepky vzniká odběrem 
těchto nálepek. Hodnota tabákových nálepek odpovídá výši daňové 
povinnosti tabákového výrobku za jednotkové balení určené k přímé 
spotřebě.
 (2) Hodnotu tabákových nálepek je odběratel povinen uhradit 
do 60 dní ode dne jejich odebrání od pověřeného správce daně.
 (3) Zrušen
 (4) Odběratel je povinen poskytnout zajištění hodnoty tabá-
kových nálepek objednaných u pověřeného správce daně, pokud není 
hodnota tabákových nálepek uhrazena již při jejich odběru. Zajištění 
se poskytuje
 a) finanční zárukou vystavenou ve prospěch pověřeného správce 

daně, kterou tento správce daně přijal,
 b) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet 

pro zajištění daně zřízený pověřeným správcem daně, přičemž 
po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok z částky složené 
na depozitním účtu pro zajištění daně zřízeném pověřeným 
správcem daně, nebo

 c) pojištěním záruky poskytnutým pojišťovnou, pokud tento způsob 
zajištění povolí pověřený správce daně; na pojištění záruky se při-
měřeně použije § 21 odst. 2 až 6.

 (5) Odběrateli tabákových nálepek, který předloží doklad o tom, 
že byla uhrazena hodnota tabákových nálepek odebraných pro ta-
bákové výrobky na daňovém území České republiky, vzniká nárok 
na vrácení této hodnoty tabákových nálepek za podmínek, že 
 a)  během dopravy těchto značených tabákových výrobků v režimu 

podmíněného osvobození od daně došlo k porušení režimu pod-
míněného osvobození od daně (§ 28 odst. 1) v jiném členském státě 
a v tomto členském státě byla daň za tyto tabákové výrobky za-
placena; hodnota použitých tabákových nálepek se vrátí nejpozději 
do 60 kalendářních dnů po předložení dokladu o zaplacení daně 
v jiném členském státě, nebo

 b)  během dopravy těchto značených tabákových výrobků v režimu 
podmíněného osvobození od daně došlo ke ztrátě nebo znehod-
nocení těchto tabákových výrobků prokazatelně v důsledku ne-
předvídatelné ztráty nebo znehodnocení; hodnota použitých ta-
bákových nálepek se vrátí nejpozději do 60 kalendářních dnů 
po zúčtování takové ztráty nebo takového znehodnocení tabá-
kových výrobků a po prokázání, že ke ztrátě nebo znehodnocení 
tabákových výrobků došlo v důsledku nepředvídatelné ztráty nebo 
znehodnocení.

K zajištění úhrady hodnoty tabákových nálepek vzniká na základě 
tohoto zákona zástavní právo k odebraným tabákovým nálepkám do-
sud nepoužitým na jednotkovém balení.

 (1) Odběratel je povinen vést evidenci odebraných, použitých a vrá-
cených tabákových nálepek a uchovávat evidenci a doklady, na jejichž 
základě byly zápisy v evidenci provedeny, po dobu deseti let od konce 
kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.
 (2) Odběratel je povinen provést inventuru tabákových nálepek 
za každý kalendářní rok. Dále je povinen nejpozději do 31. ledna kaž-
 dého kalendářního roku oznámit pověřenému správci daně výsledek 
inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok. Pověřený 
správce daně zašle souhrnné údaje o výsledcích inventur za všechny 
odběratele Ministerstvu financí nejpozději do 15. února každého ka-
lendářního roku.

 (1) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně poškozené 
nebo znečištěné tabákové nálepky, pokud prokáže, že jde o ta-
bákové nálepky nabyté v souladu s tímto zákonem. U poškozených 
tabákových nálepek musí jejich nepoškozená část činit alespoň 60 % 
celkové plochy tabákové nálepky. Je-li poškozená tabáková nálepka 
složena z více částí, musí být zřejmé, že jednotlivé části patří k sobě. 
U poškozených a znečištěných tabákových nálepek pro cigarety musí 
být výše ceny pro konečného spotřebitele a počet kusů, které jsou na-
tištěny na tabákové nálepce, prokazatelné. U poškozených a znečiš-
těných tabákových nálepek pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření 
musí být počet kusů, popřípadě kilogramů, které jsou natištěny na ta-
bákové nálepce, prokazatelný.
 (1) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně poškozené 
tabákové nálepky, pokud jsou náležitosti tabákových nálepek sta-
novené prováděcím právním předpisem čitelné a pokud prokáže, 
že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s tímto zákonem. Poško-
zenou tabákovou nálepkou se pro účely spotřebních daní rozumí 
rovněž tabáková nálepka, která je neúplná, pokud její plocha činí 
více než 60 % původní plochy tabákové nálepky a skládá se maxi-
málně ze 2 částí, které nepochybně patří k sobě. Tabákové nálepky 
zeslabené naseknutím se nepovažují za poškozené.
 (2) Za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky, které splňují 
podmínky uvedené v odstavci 1, vrátí pověřený správce daně hodnotu 
tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek 
uhrazena. Pověřený správce daně vrácené poškozené nebo znečištěné 
tabákové nálepky zničí za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nad-
řízeného správce daně. O zničení vrácených poškozených nebo zne-
čištěných tabákových nálepek sepíše protokol.
 (3) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně nepoužité ta-
bákové nálepky. Pověřený správce daně vrátí odběrateli hodnotu tabá-
kových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek uhrazena. 
Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky zničí za účasti po-
věřené úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně. O zničení 
vrácených tabákových nálepek sepíše protokol.
 (4) Pokud Ministerstvo financí vydá vyhlášku, kterou  se změní vzor 
tabákové nálepky, je odběratel povinen vrátit pověřenému správci daně 
nepoužité tabákové nálepky starého vzoru nejpozději do 30 dní ode 
dne nabytí účinnosti vyhlášky, kdy mohly být tabákové výrobky s ta-
bákovou nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny do volného 
daňového oběhu. V případě, že byly tabákové nálepky vyvezeny 
do třetích zemí, vrátí odběratel nepoužité tabákové nálepky starého 
vzoru pověřenému správci daně nejpozději do 80 dní ode dne nabytí 
účinnosti vyhlášky. Poškozené tabákové nálepky starého vzoru je 
odběratel povinen vrátit do 30 dní od uplynutí lhůty pro vrácení 
nepoužitých tabákových nálepek starého vzoru.
 (5) Za vrácené tabákové nálepky starého vzoru, pokud nedošlo 
ke změně sazby daně, vydá pověřený správce daně bezúplatně ta-
bákové nálepky nového vzoru do 30 dní ode dne, kdy mu byly ta-
bákové nálepky vráceny. Pověřený správce daně vrácené tabákové 
nálepky starého vzoru zničí za účasti pověřené úřední osoby nejblíže 
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 *)  Red. pozn.: Změny provedené zákonem č. 80/2019 Sb. nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. 1. 4. 2019), v textu 
jsou označeny podtrženým tučným písmem, popř. zrušený text je přeškrtnut.

 **)  Red. pozn.: Zákon č. .../2019 Sb. (Sněmovní tisk č. 139) nebyl v době redakční uzávěrky knihy zveřejněn ve Sbírce zákonů. Změny provedené tímto zákonem nabývají 
účinnosti dnem jeho vyhlášení, jsou okomentovány redakční poznámkou a do vydání zákona jsou pouze informativní.

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“).



Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

342

  
    

-

-

  

 

  

   
      



347

(aktuální stav v době předání do tisku po Finanční zpravodaj č. 11/2018 ze dne 20. 12. 2018)

Smluvní stát Platnost 
ode dne

Sbírka zákonů 
(event. Sbírka 

mezinárodních 
smluv)

Finanční  
zpravodaj Poznámka

Albánie 10. 9. 1996 270/1996 Sb. č. 12/96

Arménie 15. 7. 2009 86/2009 Sb.m.s.

Austrálie 27. 11. 1995 5/1996 Sb. č. 2/96

Ázerbájdžán 16. 6. 2006 74/2006 Sb.m.s. č. 1/2/07

Bahrajn 10. 4. 2012 59/2012 Sb.m.s.

Barbados 6. 6. 2012 69/2012 Sb.m.s.

Belgie 24. 7. 2000 95/2000 Sb.m.s.
č. 4/01, č. 9-10/03, 
č. 6-7/07, č. 4/15

Sdělení č. 127/2003 Sb.m.s. 
Protokol č. 17/2015 Sb.m.s.

Bělorusko 15. 1. 1998 31/1998 Sb. č. 5/98, č. 11/98
red. oprava č. 74/1998 Sb.  
Protokol č. 99/2011 Sb.m.s.

Bosna a Hercegovina 12. 5. 2010 58/2010 Sb.m.s.

Brazílie 14. 11. 1990 200/1991 Sb.

Bulharsko 2. 7. 1999 203/1999 Sb.

Čína 4. 5. 2011 65/2011 Sb.m.s. č. 5/11 

Dánsko 17. 12. 2012 14/2013 Sb.m.s. č. 3/13

Egypt 4. 10. 1995 283/1995 Sb. č. 1/96

Estonsko 26. 5. 1995 184/1995 Sb. č. 12/2/95, č. 3/14
red. oprava  
č. 17/2004 Sb.m.s. 

Etiopie 30. 5. 2008 54/2008 Sb.m.s.

Filipíny 23. 9. 2003 132/2003 Sb.m.s. č. 11/04

Finsko 12. 12. 1995 43/1996 Sb. č. 2/98, č. 1/05

Francie 1. 7. 2005 79/2005 Sb.m.s.
č. 12/1/05,  
č. 11-12/06

Gruzie 4. 5. 2007 40/2007 Sb.m.s. č. 8-9/07, č. 3/10

Hongkong 24. 1. 2012 49/2012 Sb. m.s. č. 4/12

Chile 21. 12. 2016 5/2017 Sb.m.s.
Sdělení č. 71/2017 Sb.m.s. 
Sdělení č. 50/2018 Sb.m.s.

Chorvatsko 28. 12. 1999 42/2000 Sb.m.s. č. 6/00, č. 3/01 Protokol č. 82/2012 Sb. m.s.

Indie 27. 9. 1999 301/1999 Sb. č. 7/8/00  

Indonésie 26. 1. 1996 67/1996 Sb. č. 4-5/99, č. 4/10

Írán 4. 8. 2016 47/2016 Sb.m.s.

Irsko 21. 4. 1996 163/1996 Sb.
č. 5/98, č. 4/09 
č. 2/12

Island 28. 12. 2000 11/2001 Sb.m.s.

Itálie 26. 6. 1984 17/1985 Sb.
č. 4-5/87, č. 12/97, 
č. 4-5/99, č. 1/1/03, 
č. 6/10

Izrael 23. 12. 1994 21/1995 Sb. č. 1/95, č. 4/95

Japonsko 25. 11. 1978 46/1979 Sb.
č. 5/80, č. 3/12, 
č. 4/14

JAR  
(Jihoafrická 
republika)

3. 12. 1997 7/1998 Sb. č. 3/99

Jordánsko 7. 11. 2007 88/2007 Sb.m.s.

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění
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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)

Minimální měsíční vyměřovací základ pro platbu 
zálohy na pojistné na důchodové pojištění 
pro OSVČ s vedlejší činností  
(1/10 průměrné mzdy) 

2 998 Kč 
(10 % z průměrné mzdy 29 979 Kč) 

3 270 Kč
(10 % z průměrné mzdy  

32 699 Kč)

Minimální záloha na pojistné na důchodové 
pojištění pro OSVČ s vedlejší činností 

876 Kč 
(29,2 % × 2 998 Kč) 

955 Kč
(29,2 % × 3 270 Kč)

Minimální záloha na pojistné na zdravotní 
pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny 
průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč 
nahoru)

2 024 Kč  
(13,5 % × 14 990 Kč)

2 208 Kč
(13,5 % × 16 350 Kč)
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