
   

TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

K části první návrhu zákona 

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

§ 6 
(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 
1 000 000 Kč 2 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od 
daně bez nároku na odpočet daně. 

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle 
tohoto zákona plátcem dříve. 

*** 

§ 8 

Místo plnění při prodeji zboží na dálku 
(1) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení 

jeho odeslání nebo přepravy. 
(2) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy 

jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud 
a) osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo 

1. v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo 
2. mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, 

b) zboží je odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od z členského státu, ve 
kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu, a 

c) celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 
předcházejícím kalendářním roce částku 10000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní 
měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. 
prosince 2017 (dále jen „ekvivalent v jiné měně“); celkovou hodnotou příslušných plnění se 
pro účely určení místa plnění rozumí hodnota 
1. zboží prodaného na dálku, pokud jsou splněny podmínky podle písmen a) a b), a 
2. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky 

poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani, pokud jsou splněny 
podmínky podle § 10i odst. 3. 
(3) Místem plnění při prodeji zboží na dálku, kterým celková hodnota příslušných plnění 

bez daně překročila částku 10000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně, je místo plnění podle 
odstavce 1. 

(4) Osoba, která prodává zboží na dálku podle odstavce 2, se může rozhodnout, že místo 
plnění se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat alespoň do konce 
druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla. 

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 se považuje rovněž za rozhodnutí o určení místa plnění 
podle § 10i odst. 5. 
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*** 

§ 94 

Povinná registrace plátce 
(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 

15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. 
(2) Plátce uvedený v § 6b až 6e nebo § 6fa je povinen podat přihlášku k registraci do 

15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem. 
*** 

§ 101g 

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením 
(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce 

k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy; i pokud plátci povinnost 
podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla, sdělí tuto skutečnost v této lhůtě správci 
daně prostřednictvím kontrolního hlášení. 

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří 
a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo 
doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. 

(3) Plátce je povinen do 17 dnů ode dne dodání výzvy podle odstavce 2 do datové 
schránky nebo do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2, není-li doručováno 
do datové schránky, nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní 
údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné 
kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije. 

(4) Správce daně může plátci, kterému podle daňového řádu není doručováno 
elektronicky, namísto jiných způsobů doručování doručit výzvu související s kontrolním 
hlášením elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu za tímto 
účelem uvedenou plátcem. 

§ 101h 

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením 
(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost 

uhradit pokutu ve výši 
a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván, 
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván; to 

neplatí, pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla, 
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů 

uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo 
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě. 

(2) Výše pokuty podle odstavce 1 písm. b) až d) je poloviční, pokud je 
a) plátce fyzickou osobou,  
b) ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, zdaňovacím obdobím plátce 

kalendářní čtvrtletí, nebo 
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c) plátce společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento 
společník je fyzickou osobou; pro účely posouzení splnění těchto podmínek je 
rozhodným dnem  
1. první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, 

nebo  
2. den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni podle 

bodu 1. 
(2) (3) Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce 

daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje 
prostřednictvím následného kontrolního hlášení. 

(3) (4) Správce daně uloží plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním 
hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty, pokutu do 500 000 Kč. 

(4) (5) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním 
výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. 

(5) (6) Pokuta podle odstavců 1 až 3, 3 a 4 je splatná do 15 dnů od právní moci 
rozhodnutí o pokutě. 

(6) (7) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 3 a 4 dbá správce daně, aby 
pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro 
správu daně z přidané hodnoty. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce. 

*** 

§ 101j 

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení 
Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném 

kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. 

§ 101j 

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení 
Povinnost uhradit pokutu nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo 

u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. a) 
nebo poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. b). 

*** 

§ 106 

Zrušení registrace plátce z moci úřední 
(1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce 

a) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti, 
b) neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo 
c) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

(2) Správce daně zruší registraci plátce, 
a) který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a 
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b) současně 
1. jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč, 
2. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil 

zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, nebo 
3. je skupinou. 

(3) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 má odkladný účinek. 
(4) Správce daně zruší registraci plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, 

pokud tento plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku 
a) zdanitelné plnění a 
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. 

(5) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství 
ve skupině. 

(6) Plátce přestává být plátcem dnem 
a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, 
b) předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele. 

*** 

§ 106b 

Zrušení registrace plátce na žádost 
(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, 

požádat, pokud splňuje tyto podmínky: 
a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce 

1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
obratu většího než 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč, nebo 

2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo 
b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti. 

(2) O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, požádat, pokud 
splňuje tyto podmínky: 
a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku 

neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od 
daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou 
1. zdanitelného plnění, u kterého je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění 

poskytováno, 
2. dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro kupujícího, 

pokud by v tuzemsku nebyl plátcem, 
3. vybraného plnění, na které je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo 

b) přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti. 
(3) O zrušení registrace může plátce podle § 6b nebo § 6e požádat, pokud 

a) uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, a 
b) jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 

250 000 Kč 500 000 Kč.  
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K části druhé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

*** 

§ 2a 

Poplatník v paušálním režimu 
(1) Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období 

poplatník daně z příjmů fyzických osob, který 
a) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období 

1. je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové 
pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění, 

2. je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní 
pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění 
a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu 
dlouhodobého pobytu v cizině, 

3. není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané 
hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, 

4. není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 
společnosti a 

5. není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení, 
b) ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období 

neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná 
o nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, 
1. příjmy od daně osvobozené, 
2. příjmy, které nejsou předmětem daně, 
3. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 

c) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou 
příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle 
zvláštní sazby daně, a 

d) podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, ve kterém si zvolí pásmo 
paušálního režimu, a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do 
paušálního režimu učinil oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona 
upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení a oznámení o zahájení 
samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění; tato 
lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno podání obsahující 
údaje požadované v příslušném oznámení správci daně společně s oznámením o vstupu do 
paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí 
o koncesi. 
(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy 

ze samostatné činnosti, je poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne kalendářního 
měsíce, ve kterém tuto činnost zahajuje, pokud 
a) splňuje podmínky podle odstavce 1, přičemž podmínky podle odstavce 1 písm. a) a c) musí 

být splněny namísto k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období ke dni zahájení této 
činnosti,  
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b) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této činnosti nebyl plátcem 
daně z přidané hodnoty, společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem 
komanditní společnosti a nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné 
činnosti,  

c) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této činnosti 
1. přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a po dobu výkonu této 

činnosti v daném zdaňovacím období byl poplatníkem v paušálním režimu, nebo 
2. nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, 

d) c) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této činnosti měl pouze 
1. příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy 

podle bodů 2 až 4, 
2. 1. příjmy od daně osvobozené, 
3. 2. příjmy, které nejsou předmětem daně, 
4. 3. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 
5. 4. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná 

o příjmy podle bodů 2 až 4 1 až 3 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesáhne 15 
000 Kč 25 000 Kč. 

(3) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem 
v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné 
činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, je poplatníkem ve 
stejném pásmu paušálního režimu jako před přerušením této činnosti od prvního dne 
kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost znovu zahajuje. 

(4) Zvolené pásmo paušálního režimu se změní od prvního dne zdaňovacího období 
na 
a) nově zvolené pásmo paušálního režimu, pokud poplatník v paušálním režimu 

1. ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu 
období nepřesáhl rozhodné příjmy pro nově zvolené pásmo paušálního režimu a 

2. podá správci daně oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu, nebo 
b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně za zdaňovací období 

bezprostředně předcházející tomuto zdaňovacímu období, pokud poplatník 
v paušálním režimu 
1. ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu 

období nepřesáhl rozhodné příjmy pro toto pásmo, 
2. podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její vyšší výši z důvodu, 

že přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo ve zdaňovacím období 
bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu období, a 

3. pásmo paušálního režimu se nezměnilo podle písmene a). 
(5) Rozhodnými příjmy pro 

a) první pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše 
1. 1 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, 
2. 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří 

příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, a 
3. 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří 

příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů, 
b) druhé pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše 

1. 1 500 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, a 
2. 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří 

příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, a 



 - 7 - 

c) třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše 2 000 000 
Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou. 
(6) Pro účely odstavce 5 se za příjmy ze samostatné činnosti nepovažují  

a) příjmy od daně osvobozené,  
b) příjmy, které nejsou předmětem daně, a 
c) příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(3) (7) Pro účely paušálního režimu se 
c) příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní 

jednotkou,  
b) za příjmy ze samostatné činnosti považují také úroky z vkladů na účtu, který je podle 

podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání poplatníka, a nepovažují se za ně příjmy 
z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti 
na zisku.  
(4) (8) Poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu uplynutím  

d) zdaňovacího období, ve kterém 
1. má příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy 

od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň 
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,  

1. přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, ledaže je jeho 
daň rovna paušální dani, 

2. se stane plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu vznikne registrační povinnost k dani 
z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, 

3. se stane společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní 
společnosti, nebo 

4. nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku poplatníka a insolvenční řízení nebylo 
skončeno,  

a) zdaňovacího období, které poplatník uvede v oznámení o dobrovolném vystoupení 
z paušálního režimu,  

b) kalendářního měsíce, ve kterém přestane být 
1. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, 

na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění, nebo 
2. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní 

pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění, 
c) kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, od kterého 

poplatník není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu 
dlouhodobého pobytu v cizině, nebo  

d) kalendářního měsíce, ve kterém se poplatník stane daňovým nerezidentem a přestane na 
území České republiky vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti. 

*** 

§ 4a 
Osvobození bezúplatných příjmů 

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem 
a) z nabytí dědictví nebo odkazu, 
b) obmyšleného z majetku, který 

1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo 
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2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti, 
c) z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž 

se věc nabývá, je 
1. zástupcem cizího státu pověřeným v České republice, 
2. příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti, 
3. jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem 

České republiky, 
d) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto 

příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, 
e) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zákona upravujícího 

majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích, je-li organizační složka 
státu povinna je bezúplatně převést fyzické osobě, 

f) ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva 
k jednotkám některých bytových družstev, 

g) plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze 
samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou 
známkou poskytovatele tohoto daru, jehož cena nepřesahuje částku 500 Kč, 

h) příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle 
zákona upravujícího řešení úpadku, 

i) poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský 
hospodářský prostor provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo 
pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu 
tohoto zařízení,  

j) poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho 
přijetí prokazatelně použije na vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé 
činnosti, nebo na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro 
zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky; nedojde-li ke splnění 
podmínek pro osvobození příjmu, je tento příjem příjmem podle § 10 v posledním 
zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny, 

k) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky, 
l) z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na 

funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který 
se zúčastní prvního kola volby, 

m) v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při 
výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, 
a pokud 
1. se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, 

strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela 
nebo manžela rodičů, 

2. se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku 
bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti 
a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou, 

3. se jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil 
nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského 
fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 
1 nebo 2, nebo 

4. v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve 
zdaňovacím období částku 100 000 Kč, 

n) v podobě plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je 
držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady,  
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o) v podobě plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních 
služeb, 

p) vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku  
1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo 
2. osobou, která se stane vlastníkem vznikající jednotky v tomtéž domě., 

q) z nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož 
je obec členem nebo zřizovatelem, pokud  
1. na výstavbu této nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána 

dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu 
nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze Státního fondu rozvoje 
bydlení podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, 
ve znění pozdějších předpisů, a 

2. převod této nemovité věci na jinou osobu byl po stanovenou dobu zakázán 
podmínkami poskytnutí dotace podle bodu 1 a jedná se o první převod po 
uplynutí této doby s tím, že tento převod slouží k tomu, aby tato nemovitá věc 
byla ve vlastnictví fyzické osoby. 

*** 

§ 6  

Příjmy ze závislé činnosti  
(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou  

a) plnění v podobě  
1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je 
povinen dbát příkazů plátce,  

2. funkčního požitku,  
b) příjmy za práci  

1. člena družstva,  
2. společníka společnosti s ručením omezeným,  
3. komanditisty komanditní společnosti,  

c) odměny  
1. člena orgánu právnické osoby, 
2. likvidátora,  

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, 
ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, 
u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od 
plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.  
(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako „zaměstnanec“, plátce 

příjmu jako „zaměstnavatel“. Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo v § 17 
odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za tuto práci 
jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm 
v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem považuje za příjem 
vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. V případě, že v úhradách 
zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí s výjimkou osoby se sídlem nebo 
bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský 
prostor, která má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je 
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zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost, je 
obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance nejméně 60 % 
z celkové úhrady.  

(3) Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu 
na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo 
jiná osoba a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění 
prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch. Příjmem zaměstnance se 
rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a e) poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného 
příslušníka zaměstnance. Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance 
zaměstnavateli za poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný 
než garáž, sklep nebo komoru, bytu nebo rodinného domu, v němž měl zaměstnanec bydliště 
po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena  
a) určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným 

osobám,  
b) stanovená podle odstavce 6 v případě poskytnutí motorového vozidla k používání pro 

služební i soukromé účely.    
(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou psamostatným základem daně pro 

zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce 
daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle 
§ 36 odst. 6 nebo 7 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 
a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně 

nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo 
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro 

účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. 
(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně 

(dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2. 
(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro 

služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny 
vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle 
zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných 
zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc 
poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze 
vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. 
Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se 
o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý 
kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance 
částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu 
kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební 
i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní 
ceny motorového vozidla; je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním 
motorových vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny 
tohoto motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu 
kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance 
částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních 
poskytnutých pro služební i soukromé účely a ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech 
nízkoemisních motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou 
vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.  
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(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které 
nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou  
a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne 

příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním 
předpisem5) pro zaměstnance odměňovaného platem, jakož i hodnota bezplatného 
stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než 
stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,  

b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu 
stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných 
a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných 
stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, 
určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování, 

c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo 
částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za 
zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,  

d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce 
poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce,  

e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon 
práce stanovená právním předpisem. 
(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) 

paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními 
předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise zaměstnavatele, 
v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem 
prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným způsobem postupuje 
zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně podmínek, za nichž byl 
paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro 
výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se jen do výše, v jaké by 
zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při rovnoměrném 
odpisování v dalších letech odpisování.  

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny  
a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související 

s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem 
na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího 
zaměstnanost133); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této 
souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další 
peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům,  

b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům 
ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 
subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na 
stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, 
které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 
12 hodin,  

c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního 
fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 

                                                 
5) Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce. 
133) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům 
ke spotřebě na pracovišti,  

d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) 
po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, ve formě 
1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného 

charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na 
lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí 
rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně 
osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období, 

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského 
zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, 

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, 
4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých 

reklama přesahuje 50 % plochy, 
e) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým 

zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných 
jízdenek,   

f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům 
daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se 
sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této 
činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích, a to 
s výjimkou příjmů z  
1. osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující 

osoby a  
2. činnosti vykonávané ve stálé provozovně,  

g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních 
potřeb podle příslušného předpisu,6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis 
nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných 
podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub 
výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to 
až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance,  

h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených 
sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních 
právních předpisů,3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů 
podle zvláštního právního předpisu6b) a náhrada majetkové újmy podle zvláštního právního 
předpisu.6c)  

ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů 
podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005,  

i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako 
nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud 
obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to 
maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně,  

                                                 
6a) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. 
3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona 
č. 254/2002 Sb. Sb. 
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
6b) § 139 zákona č. 361/2003 Sb. 
6c) § 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. 
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j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů6d) ve výši rozdílu mezi dávkami 
nemocenského pojištění,  

k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989 
a vyplácená po 31. prosinci 1992,  

l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,  
m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních 

právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů6e) vyslaným v rámci 
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 
České republiky po dobu působení v zahraničí,  

n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení 
pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené 
pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, 
nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem 
pracovního prostředí,  

o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc 
zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů 
v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých 
byl vyhlášen nouzový stav, 65) za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu 
kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek 
u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje 
nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji 
(náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,  

p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako  
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho 

zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní 
spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,  

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní 
pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi 
zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti 
zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění 
z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce 
dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má 
zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který 
hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo  

3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho 
pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové 
pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní 
důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li 
se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo 
v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), za podmínky, že výplata 
pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od 
uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne 
pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata 
jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a že 

                                                 
6d) § 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a 
hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci. 
6e) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
65) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
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je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, 
která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle 
zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území 
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor 
a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního 
pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba 
určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který 
hradil příspěvek na pojistné; dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od 
uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě 
pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není 
pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení 
pojistné smlouvy, osvobození zaniká a příjmem podle § 6 ve zdaňovacím období, ve 
kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly 
u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 
letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; toto se neuplatní v případě 
plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím 
stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou 
pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň 
rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu 
soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků 
zaměstnavatele; tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze 
závislé činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději 
poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové 
osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní 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 výkonem funkce (dále jen 

„zahraniční cesta“),  
3. výdaje na stravování při tuzemských cestách,  
4. výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,  
5. výdaje na ubytování při tuzemských cestách,  
6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách,  
7. výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,  
8. výdaje na odborné a administrativní práce,  
9. výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,  
10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci při 

tuzemských cestách,  
t) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo 

snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních 

                                                 
6g) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 
státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a 
některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně 
za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 



 - 15 - 

právních předpisů47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním předpisem 
upravujícím pracovně právní vztahy47b), 

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

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 bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za 
jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně 
alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec., 

w) zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní 
okrskové volební komise. 
(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 spojených s výkonem jeho 
funkce, 

b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším 
výkonem funkce v  
1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,  
2. státních orgánech,  
3. 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 vykonávanou podle zvláštních předpisů.  
(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti. 
(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, základem daně poplatníka daně 

z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, je příjem ze závislé 
činnosti vykonávané ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu 
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, snížený o daň 
zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, 
vykonávaná ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující 
zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, základem daně poplatníka 
daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, je příjem ze 
závislé činnosti vykonávané v tomto státě; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto 
příjmu ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení 

                                                 
47a) Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
47b) § 192 odst. 2 zákoníku práce. 
138) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci 
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 
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dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, a to pouze v rozsahu, ve kterém ji 
nebylo možno započíst na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně 
předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se 
zahrnují do základu daně. Příjem ze závislé činnosti plynoucí ze zdrojů v zahraničí nelze snížit 
o daň zaplacenou v zahraničí v rozsahu, ve kterém přesahuje výši uvedenou v mezinárodní 
smlouvě nebo v právním předpisu jiného státu. 

(14) 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. 

*** 

§ 7a 

Paušální daň  
(1) Daň poplatníka, který je na konci zdaňovacího období poplatníkem v paušálním 

režimu, je rovna paušální dani, pokud tento poplatník v tomto zdaňovacím období 
a)  má pouze 

1. příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy 
podle bodů 2 až 4, 

2. příjmy od daně osvobozené, 
3. příjmy, které nejsou předmětem daně, 
4. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a 
5. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o  

příjmy podle bodů 2 až 4 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15 000 Kč, 
a) rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu 

1. nepřesáhl, nebo 
2. přesáhl, ale nepřesáhl rozhodné příjmy pro vyšší pásmo paušálního režimu 

a podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její výši odpovídající 
tomuto pásmu paušálního režimu, 

b)   vedle rozhodných příjmů má pouze  
1. příjmy od daně osvobozené, 
2. příjmy, které nejsou předmětem daně, 
3.  příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a 
4. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se 

nejedná o příjmy podle bodů 1 až 3 a pokud celková výše těchto příjmů 
nepřesahuje 25 000 Kč, 

b)c) není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané 
hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, a 

                                                 
136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve 
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009. 
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c)d)  není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 
společnosti. 

(2) Pokud poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu před koncem 
zdaňovacího období z důvodu, že ukončil nebo přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze 
samostatné činnosti, je jeho daň za toto zdaňovací období rovna paušální dani, pokud poplatník 
a)  splňuje podmínky podle odstavce 1, 
b)  v části tohoto zdaňovacího období po dni, ve kterém přestal být poplatníkem v paušálním 

režimu, nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a 
c) zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, do konce lhůty pro podání 

daňového přiznání za toto zdaňovací období. 
c) do konce lhůty pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období 

1. zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nebo 
2. nezahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nevede účetnictví 

a úhrn položek, o které by zvyšoval rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdyby v tomto 
zdaňovacím období vedl daňovou evidenci, a příjmů ze samostatné činnosti 
nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo pro vyšší 
pásmo paušálního režimu, pokud podá správci daně oznámení o jiné výši 
paušální daně na její výši odpovídající tomuto pásmu paušálního režimu. 

(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se na poplatníka, který v posledním kalendářním měsíci 
zdaňovacího období zemřel nebo ukončil nebo přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze 
samostatné činnosti, hledí jako na poplatníka, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu 
před koncem tohoto zdaňovacího období. 

(4) Pro účely odstavců 1 a 2 se za příjem ze samostatné činnosti považuje také příjem 
z úplatného převodu nebo nájmu majetku, který byl v posledním předcházejícím 
zdaňovacím období, za které nebyla daň poplatníka rovna paušální dani a za které 
poplatník neuplatňoval výdaje procentem z příjmů, zařazen v obchodním majetku. 

(4) (5) Daň se nerovná paušální dani, pokud poplatník podle odstavce 1 nebo 2, který je 
daňovým rezidentem České republiky, vyloučí dvojí zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů 
v zahraničí v daňovém přiznání. 

(5) (6) Paušální daň činí součet záloh na daň, které měl poplatník v paušálním režimu 
zaplatit za dané zdaňovací období. 

 (6) Paušální daň činí součin počtu kalendářních měsíců zdaňovacího období, ve 
kterých byl poplatník v paušálním režimu, a zálohy na daň pro 
a) zvolené pásmo paušálního režimu, nebo 
b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně v případě, že poplatník podá 

oznámení o jiné výši paušální daně správci daně, pokud jeho příjmy v tomto 
zdaňovacím období nepřesáhly rozhodné příjmy pro toto pásmo paušálního režimu. 
(6) (7) Na poplatníka v paušálním režimu se pro účely daní z příjmů hledí jako na 

poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti, které jsou předmětem daně, a to i v případě, že mu 
v rozhodném období tyto příjmy neplynou. 

(8) Poplatník v paušálním režimu, který má příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým 
lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, vede záznamy o příjmech ze 
samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo 
paušálního režimu. 
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*** 

§ 19b 
Osvobození bezúplatných příjmů  

(1) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný  
a) příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,  
b) příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových 

úpravách, v podobě  
1. nabytí vlastnického práva k pozemku,  
2. zřízení věcného břemene, 

c) příjem z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zákona 
upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích, je-li 
organizační složka státu povinna je bezúplatně převést bytovému družstvu vzniklému před 
1. lednem 1992 nebo jeho právnímu nástupci, 

d) příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového 
prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se 
podává daňové přiznání, částku 100 000 Kč, u 
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce, 
2. vypůjčitele při výpůjčce a 
3. výprosníka při výprose, 

e) příjem z nabytí majetku zdravotními pojišťovnami pro fondy veřejného zdravotního 
pojištění, 

f) příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku  
1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo 
2. osobou, která se stane vlastníkem vznikající jednotky v tomtéž domě., 

g) příjem z nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, 
jehož je obec členem nebo zřizovatelem, pokud 
1. na výstavbu této nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána 

dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu 
nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení 
podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění 
pozdějších předpisů, a 

2. převod této nemovité věci na jinou osobu byl po stanovenou dobu zakázán 
podmínkami poskytnutí dotace podle bodu 1 a jedná se o první převod po uplynutí 
této doby s tím, že tento převod slouží k tomu, aby tato nemovitá věc byla ve 
vlastnictví bytového družstva nebo fyzické osoby. 

(2) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem  
a) obmyšleného z majetku, který  

1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo  
2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,  

b) poplatníka, který je  
1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo 

bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové 
dovybavení, 

2. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území jiného členského státu Evropské 
unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, je-li jeho 
právní forma, předmět činnosti a způsob využití předmětu bezúplatného nabytí obdobný 
právní formě, předmětu činnosti a způsobu využití těch poplatníků, jejichž příjmy jsou 
osvobozeny podle bodu 1,  
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3. územním samosprávným celkem nebo jím zřízenou příspěvkovou organizací, 
dobrovolným svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí nebo veřejnou vysokou 
školou, 

4. právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, je-li jeho právní forma 
a předmět činnosti obdobný právní formě a předmětu činnostipoplatníka uvedeného 
v bodě 3, 

c) plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel,  
d) přijatý z veřejné sbírky,  
e) členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. 

(3) Osvobození bezúplatných příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d) se nepoužije, pokud 
ho veřejně prospěšný poplatník neuplatní. Rozhodnutí veřejně prospěšného poplatníka 
o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit. 

*** 

§ 23 

Základ daně 
(1)  Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 

daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich 
věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona. 

 (2)  Pro zjištění základu daně se vychází 
a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních 

standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví.20) Poplatník, který sestavuje účetní závěrku 
podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství126), 
pro účely tohoto zákona použije ke zjištění výsledku hospodaření a pro stanovení dalších 
údajů rozhodných pro stanovení základu daně zvláštní právní předpis20i). Při stanovení 
základu daně se nepřihlíží k zápisům v knihách podrozvahových účtů, není-li v tomto 
zákoně stanoveno jinak. Pro zjištění základu daně veřejné obchodní společnosti 
a komanditní společnosti se vychází z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů 
na výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementářům komanditní společnosti. Pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří 
odpisují majetek metodou komponentního odpisování podle právních předpisů 
upravujících účetnictví, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody 
odpisování, 

b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, nebo vedou 
jednoduché účetnictví. 
(3) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 

                                                 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
126) Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních 
účetních standardů. 
20i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. 
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami. 
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a) se zvyšuje o 
1.  částky neoprávněně zkracující příjmy, 
2.  částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů), 
3.  částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se 

podává daňové přiznání, jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného 
poplatníka nebo výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně 
došlo k porušení podmínek pro jejich osvobození nebo uplatnění jako výdaje (nákladu) 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období nebo období, za 
které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo, 

4.  částky, o které byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodů 1 a 2 za 
předchozí zdaňovací období, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností 
v účetnictví provedena a ovlivnila výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření se 
zvyšuje dále o částku, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodu 
1 za předchozí zdaňovací období, a to v tom zdaňovacím období, kdy je oprava 
nesprávností zaúčtována rozvahově, 

5.  částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních 
předpisů21) povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem, který vede účetnictví, 
sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího 
období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle tohoto zákona 
nebo zvláštního zákona daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou částky 
pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění částkami, o které se zvýší výsledek 
hospodaření, nebudou-li odvedeny do termínu pro podání daňového přiznání, 

6.  přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných 
sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly podle 
písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích 
zdaňovacích obdobích; přitom za přijetí úhrady se považuje i vzájemné započtení 
pohledávek. Věřitel, který vede účetnictví a postoupí pohledávku z těchto smluvních 
sankcí nebo u kterého pohledávka z těchto sankcí zanikne jiným způsobem než jejím 
uhrazením nebo splynutím práva s povinností u jedné osoby a její výše byla podle 
písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích 
zdaňovacích obdobích, je povinen o částku této pohledávky zvýšit výsledek 
hospodaření, pokud již nebyl o stejnou částku zvýšen podle bodu 2. Obdobně to platí 
pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, 

7.  částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 
právní předpis,22a) u poplatníka, který nevede účetnictví, 

8.  částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá 
poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za 
které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití 
úspory na dani nebo k ukončení činnosti, 

9.  kladný rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami zúčastněných a nástupnických 
obchodních korporací, u nichž dochází k zániku v důsledku přeměny splynutím osoby 
dlužníka a věřitele, vyloučený v zahajovací rozvaze ve prospěch vlastního kapitálu, 
a to u nástupnické obchodní korporace v prvním zdaňovacím období nebo období, za 
něž je nástupnická obchodní korporace povinna podat daňové přiznání, přičemž tento 

                                                 
21) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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rozdíl se stanoví bez vlivu ocenění reálnou hodnotou pro účely přeměny. Tento rozdíl 
se snižuje o tu část pohledávky zanikající v důsledku splynutí osoby dlužníka 
a věřitele, která byla u věřitele odepsána do nákladů, které nebyly považovány za 
daňově uznatelné podle § 24. Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávky z titulu 
závazkových pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze 
smluvních vztahů, 

10. kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle právních předpisů upravujících oceňování 
majetku, kterým je vypořádáván vypořádací podíl nebo likvidační zůstatek 
v nepeněžní formě, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace 
podle právních předpisů upravujících účetnictví, a to u poplatníka, který je členem 
obchodní korporace; jestliže poplatníkovi, kterému je vypořádací podíl vyplácen, 
vznikne dluh vůči obchodní korporaci, sníží se vypočtený kladný rozdíl o hodnotu 
tohoto dluhu, 

11. výši neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího 
pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela. Toto se 
nevztahuje na dluhy dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního 
předpisu,127) a u ostatních poplatníků na dluhy z titulu cenných papírů a ostatních 
investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní 
korporace, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků 
z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu 
vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení 
zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se dále nevztahuje na 
dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení 
zdanitelných příjmů, a dále na dluhy, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení podle 
zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního 
právního předpisu, jehož se poplatník řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné 
k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí. Za dluhy se pro 
účely tohoto ustanovení v případě poplatníků, kteří vedou účetnictví, nepovažují 
dohadné položky pasivní nebo rezervy zachycené v účetnictví poplatníka v souladu se 
zvláštním právním předpisem20). Poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou 
účetnictví a výdaje uplatňují podle § 24, zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši 
neuhrazeného dluhu odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 
měsíců nebo se promlčela, s výjimkou dluhů dlužníka, který je v úpadku podle 
zvláštního právního předpisu19a), 127), a u ostatních poplatníků s výjimkou dluhů 
z titulu úvěrů, zápůjček, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení 
a jiných sankcí nebo dluhů, které při úhradě nejsou výdajem na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů, nejedná-li se o dluhy z titulu pořízení hmotného majetku a úplaty 
u finančního leasingu, 

12. výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, započtením, 
splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh 
nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty, nebo narovnáním, pokud nebyla podle 
právních předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se 
o tuto výši dluhu nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 9; toto se nevztahuje na 
dluh, z jehož titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, 
zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen, 

13. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která zvýšila vlastní kapitál, a to 
v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud 

                                                 
127) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu 
daně, 

14. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve 
výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není 
předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení 
hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, 

15. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty 
vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým, 

16. částku nebo její část uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo obdobích, 
za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání 
nebo jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje, pokud následně došlo k porušení 
podmínek pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se 
podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo, 

17. částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která 
by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za 
stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka podle 
§ 23 odst. 7; toto ustanovení se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi těmito 
spojenými osobami vypořádána, 

18. částku ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, o kterou byl 
snížen výsledek hospodaření podle odstavce 3 písm. c) bodu 10, 

19. úbytek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu 
daně z příjmů, 

b) se snižuje o 
1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné 

sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního 
právního předpisu20) u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky 
v tomto zdaňovacím období. Do tohoto rozdílu nelze zahrnout částky pohledávek 
z těchto sankcí, které zanikly v průběhu nebo k poslednímu dni zdaňovacího období. 
Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení, 

2.  částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen výsledek hospodaření 
u poplatníka, který vede účetnictví, podle písmene a) bodu 5, dojde-li k jejich 
odvedení. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení 
likvidace, pokud tyto částky pojistného a příspěvku odvede za poplatníka zaniklého 
bez provedení likvidace, 

a) 3.  částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na 
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li 
k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily 
výsledek hospodaření. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého 
bez provedení likvidace. Základ daně nelze snížit o zaplacené úroky, které nebyly 
výdajem (nákladem) na dosažení, udržení a zajištění příjmů z důvodů uvedených 
v § 25 odst. 1 písm. w), 

4. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo 
nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií nebo podílu v obchodní společnosti 
v rámci přeměny podle zvláštního předpisu, pokud v této souvislosti nedojde ke 
zvýšení nabývací ceny (§ 24 odst. 7), 

5. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo 
nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií tímto společníkem, pokud tyto akcie 
byly nově emitovány na základě zvýšení základního kapitálu podle zvláštního 
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předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti, fond vytvořený ze 
zisku či jiné složky vlastního kapitálu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení 
nabývací ceny (§ 24 odst. 7), 

6. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která snížila vlastní kapitál, a to 
v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud 
tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu 
daně, 

c) lze snížit o 
1.  částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, 
2.  částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle tohoto zákona do výdajů 

(nákladů) zahrnout, 
3.  částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla 

pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud 
jsou podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo 
výnosů, 

4.  oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku, není-li v tomto zákoně dále 
stanoveno jinak, 

5.  částky ve výši záporného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu při nabytí 
vkladem nebo přeměnou131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek 
majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního 
předpisu20) zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

6.  hodnotu dluhu zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen 
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 11; 
o tuto hodnotu může snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 
podle odstavce 2 i právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo 
právní nástupce poplatníka, který je fyzickou osobou, pokud u těchto právních 
nástupců tento dluh takovým způsobem zanikl a o hodnotu tohoto dluhu byl 
u poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo poplatníka, který je fyzickou 
osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene 
a) bodu 11. Obdobně postupují poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou 
účetnictví, 

7.  hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, 
u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno 
v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru 
nebyl od daně osvobozen, 

8.  hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 14, pokud je tento 
bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem 
daně a nejsou od daně osvobozené, a hodnota bezúplatného příjmu není výdajem na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

9.  hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a příjmu, 
který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na 
pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, pokud poplatník 
zahrnul tento příjem do základu daně, 

10.  částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
podle zákona upravujícího rezervy, 

11. přírůstek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění 
základu daně z příjmů. 

                                                 
131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 
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Obdobně se postupuje, je-li daňové přiznání podáváno za jiné období, než je zdaňovací 
období. 

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují 
a)  u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny příjmy, z nichž 

je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 
b)  příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4, 
c)  příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního 

kapitálu, 
d)  částky, které již byly zdaněny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka 

zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce, 
e)  částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) 

neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně 
do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci uvedení v § 2, 
kteří nevedou účetnictví, 

f)  podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka veřejné obchodní 
společnosti a komplementáře komanditní společnosti, 

g)  částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu,20) pokud souvisí 
s výdajem (nákladem) vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích zdaňovacích 
obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen, a to maximálně do výše tohoto 
souvisejícího výdaje (nákladu), 

h)  částka vyplacená členovi obchodní korporace z účasti v ní při snížení základního kapitálu, 
která snižuje nabývací cenu podílu (§ 24 odst. 7), 

i)  změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí (protihodnotou), pokud je 
zaúčtována podle zvláštního právního předpisu20) jako náklad nebo výnos. Ocenění 
ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely tohoto zákona nepovažuje za ocenění reálnou 
hodnotou,20) 

j)  změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a určil 
k obchodování, o kterých je účtováno jako o nákladu nebo výnosu podle zvláštního 
právního předpisu,20) 

k) změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu, který se v souladu se zvláštním právním 
předpisem20) oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen podle § 19 
odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9, 

l)  rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu 
o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou 
osobou. 
(5) Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci 

téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem daně, 
ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejícím s druhem 
činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy jsou 
předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny. 

(6) Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle 
právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom 
se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. 
Nepeněžní příjem 
a)  u vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém 

majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené 
vlastníkem (pronajímatelem), a to: 
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1.  ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním jsou 
výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené technické 
zhodnocení, za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil vlastník 
(pronajímatel) vstupní cenu, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno nájemcem; toto 
nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném 
odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem, 

2.  ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení 
souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněžním plněním 
jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odpisoval nájemce se 
souhlasem vlastníka (pronajímatele); toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou 
cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu 
v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem, 

3.  ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, 
pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní 
(zůstatkovou) cenu; toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů (nákladů) 
vynaložených nájemcem, 

 b)  u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o bezúplatný příjem, se ocení 
1.  ve výši 1 Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy 

a předmětu kulturní hodnoty, 
2.  ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy 

účtovala, v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými 
účetními jednotkami a 

3.  reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví 
v ostatních případech. 

(7) Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi 
nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, 
a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. 
Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních 
vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního 
předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě 
uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového 
finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi 
nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen obchodní korporace, který 
je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob. 
Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí 
a)  kapitálově spojené osoby, přitom 

1.  jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, 
anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; 
a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % 
hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo 
kapitálově spojenými, 

2.  jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé 
osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 
právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu 
nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami 
kapitálově spojenými, 

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby 
1.  kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, 
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2.  kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, 
tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se 
nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob, 

3.  ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou, 
4.  blízké, 
5.  které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení 

daňové ztráty. 
Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo 

období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních 
stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění kontroly za 
úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole. 

(8) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění 
základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení 
činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení nájmu nebo zahájení likvidace, 
se upraví 
a)  u poplatníků uvedených v § 17, kteří vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) 

a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích 
období a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období 
likvidace,20) 

b)  u poplatníků uvedených v § 2 
1.  pokud vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) a opravných položek, záloh, 

které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách 
z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, výnosů 
příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích 
období; avšak nájemné a úplata u finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze 
v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do 
ukončení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti a do ukončení nájmu, 

2. pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly 
zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)] 
a hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh, o cenu nespotřebovaných zásob 
a o zůstatky vytvořených rezerv;22a) přitom úplata z finančního leasingu se do základu 
daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací 
období do ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo do 
ukončení nájmu. Do základu daně se zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných 
zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou 
byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do 
základu daně. Obdobně se postupuje u poplatníků, kteří měli příjmy z nájmu (§ 9) 
a kteří nevedou účetnictví, ale výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatňují 
nebo uplatňovali v prokázané výši, 

3.  v případech, kdy poplatník uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 odst. 4, 
o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou 
pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)]. 

Stejným způsobem postupují poplatníci uvedení v § 2, pokud v průběhu zdaňovacího 
období přeruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9), 
a činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9) nezahájí do 
termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byly činnost, 
ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,(§ 7) nebo nájem (§ 9) přerušeny. Stejným 
způsobem dále postupují poplatníci uvedení v § 2 při změně způsobu uplatňování výdajů podle 
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§ 24 na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 anebo při zahájení účtování, nebo při zahájení 
vedení daňové evidence nebo zahájení vedení záznamů o příjmech a výdajích nebo při 
přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém jejich daň není rovna paušální dani, do 
zdaňovacího období, za které je jejich daň rovna paušální dani. Stejným způsobem postupuje 
osoba spravující pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti. Základ daně (dílčí základ daně) 
se upraví za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu 
uplatňování výdajů došlo; v tomto případě se na poplatníka hledí, jako by nebyl v prodlení, 
pokud podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat 
daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo. Při 
přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do 
zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, se základ daně upraví za 
zdaňovací období, ve kterém jeho daň není rovna paušální dani; v tomto případě se na 
poplatníka hledí, jako by nebyl v prodlení, pokud podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň 
nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém 
je daň rovna paušální dani. Při přechodu ze zdaňovacího období, za které je daň poplatníka 
rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo 
uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, se základ daně upraví za zdaňovací období, ve kterém 
poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, o hodnotu pohledávek, které 
by při úhradě byly zdanitelným příjmem s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. 
y), o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 
s výjimkou přijatých a zaplacených záloh a o cenu nespotřebovaných zásob; v případě 
přechodu na vedení daňové evidence se základ daně neupravuje.  

(9) U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje o oceňovací 
rozdíl ze změny reálné hodnoty podle zvláštního právního předpisu20) 
a)  cenného papíru s výjimkou směnek a s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 4 písm. k), 
b)  derivátu a části majetku a dluhu zajištěného derivátem, 
c)  povinnosti vrátit cenný papír, který poplatník zcizil a do okamžiku ocenění jej nezískal 

zpět. 
(10) Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního 

předpisu,20) pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke 
krácení daňové povinnosti jiným způsobem. 

(11) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůže být základ daně nižší nebo daňová ztráta 
vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek 
poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Ke stanovení může být použito 
poměru zisku nebo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo 
činností, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů. Rovněž 
lze použít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho 
různým částem. 

(12) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není 
v § 5 stanoveno jinak. 

(13) Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do 
obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen 
základ daně, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se 
jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, než je její hodnota. 
Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší 
cena. Při postoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) je příjmem částka, za kterou 
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byly pohledávky postoupeny. Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávku vzniklou z titulu 
příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně osvobozen. 

(14) Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u poplatníka s příjmy podle 
§ 7 lze hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v době zahájení vedení účetnictví, 
zahrnout do základu daně buď jednorázově v době zahájení vedení účetnictví nebo postupně po 
9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení účetnictví. 
Ukončí-li nebo přeruší-li poplatník činnost nebo ukončí-li vedení účetnictví, nebo vloží-li 
pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace, anebo změní-li způsob uplatňování výdajů 
podle § 24 na uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 před uplynutím doby zahrnování zásob 
a pohledávek do základu daně, zvýší ve zdaňovacím období, ve kterém byla činnost přerušena 
nebo ukončena nebo ve kterém bylo ukončeno vedení účetnictví, nebo ve kterém vložil 
pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace anebo ve kterém uplatňoval výdaje podle § 24 
před změnou způsobu uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7, základ daně o hodnotu zásob 
a pohledávek, které nezahrnul do základu daně. 

(15) Do základu daně se zahrnuje i rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého 
koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího 
sníženým o převzaté dluhy (dále jen „oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu“). Kladný 
oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu se zahrnuje do výdajů (nákladů) rovnoměrně 
během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném zdaňovacím 
období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Záporný oceňovací rozdíl při koupi 
obchodního závodu je částkou zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 
rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném 
zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, pokud nebyl ve stejné 
výši podle zvláštního právního předpisu20) součástí příjmů (výnosů). Neodepsanou část 
záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu je poplatník povinen zahrnout do 
základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného majetku nebo hmotného 
majetku; obdobně lze postupovat i u neodepsané části kladného oceňovacího rozdílu při koupi 
obchodního závodu. Při postupném vyřazování majetku tvořícího koupený obchodní závod se 
oceňovací rozdíl nemění. Při pachtu obchodního závodu, jehož propachtovatel odpisoval 
oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu, může pachtýř na základě písemné smlouvy 
s propachtovatelem pokračovat v zahrnování tohoto oceňovacího rozdílu do základu daně 
obdobně po dobu trvání pachtu. Při fúzi nebo při převodu jmění na společníka nebo při 
rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná obchodní korporace zaniká, se neodepsaná část 
kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu zahrne do základu 
daně zanikající obchodní korporace, pokud nebylo dohodnuto, že nástupnická obchodní 
korporace pokračuje v zahrnování do základu daně obdobně, jako by k přeměně nedošlo. Při 
rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná obchodní korporace zaniká a nástupnická 
obchodní korporace pokračuje v zahrnování kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při 
koupi obchodního závodu do základu daně, může nástupnická obchodní korporace tento 
oceňovací rozdíl zahrnovat do základu daně pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky 
zdůvodnitelného kritéria. Při rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná obchodní 
korporace nezaniká, je kladný nebo záporný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu 
zahrnován do základu daně rozdělované obchodní korporace a do základu daně nástupnické 
obchodní korporace pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. 
Kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem 
jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill) se 
zahrnuje do základu daně obdobně jako oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu. 

(16) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, vstupuje do 
základu daně příjem z prodeje a hodnota všech postupovaných dluhů. Jsou-li součástí prodeje 
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obchodního závodu i zásoby uplatněné jako výdaj, zvýší se základ daně o rozdíl mezi hodnotou 
zásob a jejich cenou stanovenou při prodeji. Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí 
se pro účely tohoto ustanovení hodnotou dluhů, jedná-li se o zdanitelné plnění podléhající dani 
z přidané hodnoty se sníženou nebo základní sazbou, hodnota včetně daně z přidané hodnoty. 
Pro účely tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení odstavce 13. 

(17) Při nabytí majetku a dluhů poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo stálou 
provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky vkladem, 
převodem obchodního závodu, fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní korporace 
od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 nebo při přemístění majetku a dluhů ze zahraničí do 
stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na území České 
republiky se pro přepočet hodnoty majetku a dluhů na české koruny použijí kursy devizového 
trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví u majetku nabytého vkladem 
nebo převodem obchodního závodu nebo k rozhodnému dni u majetku nabytého fúzí 
obchodních korporací nebo rozdělením obchodní korporace od poplatníka uvedeného v § 17 
odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, a to bez přihlédnutí 
k oceňovacím rozdílům vyplývajícím z přecenění majetku a dluhů v souladu s právními 
předpisy příslušného státu (dále jen „přepočtená zahraniční cena“). Stejný kurs se použije pro 
přepočet hodnoty uplatněných odpisů, opravných položek, daňové ztráty, rezerv, odčitatelných 
položek a obdobných položek uplatněných podle příslušných právních předpisů v zahraničí 
vztahujících se k nabytému majetku a dluhům. Přepočtená zahraniční cena se použije také pro 
účely uvedené v § 24 odst. 11.  

(18) U veřejně prospěšných poplatníků se při přechodu z vedení účetnictví na jednoduché 
účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. U těchto poplatníků se při 
přechodu z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy 
č. 3 k tomuto zákonu.  

(19) Výsledek hospodaření poplatníka, který na základě právních předpisů upravujících 
účetnictví využil možnost oceňovat finanční nástroj reálnou hodnotou do vlastního kapitálu bez 
ovlivnění výsledku hospodaření, se při realizaci tohoto finančního nástroje upraví o částku 
odpovídající změnám vlastního kapitálu souvisejícím s tímto finančním nástrojem od jeho 
pořízení do jeho realizace, pokud neovlivnily základ daně; to neplatí pro finanční nástroj, 
u kterého by byl příjem z jeho převodu osvobozen.  

(20) V případech, kdy poplatník na základě právních předpisů upravujících účetnictví 
postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího účetní výkaznictví 
leasingů140), se pro zjištění základu daně vychází z výsledku hospodaření, který by byl zjištěn, 
kdyby poplatník v těchto případech postupoval podle právních předpisů upravujících účetnictví 
účinných před 1. lednem 2018. 

*** 

§ 30a 

Mimořádné odpisy 
(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 

pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 2023 může poplatník, který je jeho 
prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. 

                                                 
140) Nařízení Komise 2017/1986 ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se  
přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  
1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16. 
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(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 
pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 2023 může poplatník, který je jeho 
prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za 
prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku 
a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % 
vstupní ceny hmotného majetku. 

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má 
povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny 
podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího 
období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného 
majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5. 

(5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 
1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové 
skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, 
a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33. 

*** 

§ 30d 

Nemovitá kulturní památka 
(1) Nemovitá věc, která byla kulturní památkou podle zákona č. 22/1958 Sb., 

o kulturních památkách, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1987, nebyla k 31. prosinci 
1987 zapsaná do státního seznamu kulturních památek a nebyla prohlášena za kulturní 
památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro účely daní z příjmů považuje za nemovitou kulturní památku, a to i ve 
zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, započatých 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, je-li taková nemovitá věc nabyta 
ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatých od 1. 
ledna 2022 jiným způsobem než způsobem podle § 30 odst. 10.   

(2) Poplatník může v prvním zdaňovacím období nebo období, za které se podává 
daňové přiznání, započatých od 1. ledna 2022 rozhodnout, že nemovitá věc podle odstavce 
1 věty první není od tohoto období pro účely daní z příjmů považována za nemovitou 
kulturní památku; v takovém případě se 
a) v daném období výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji  

1.  zvýší o úhrn odpisů, které byly uplatněny jím nebo poplatníkem, od kterého byla 
nemovitá věc nabyta některým ze způsobů podle § 30 odst. 10, jako výdaj ve 
zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se podává daňové přiznání, 
předcházejících danému období, a  

2. sníží o úhrn odpisů, které by v obdobích podle písmene a) mohly být uplatněny, 
kdyby věc nebyla považována za nemovitou kulturní památku, 

b) od daného období pro účely daní z příjmů zachází s takovou nemovitou věcí, jako by 
od 1. ledna 1988 nebyla nemovitou kulturní památkou, a  

c) pro účely určení zůstatkové ceny se za celkovou výši odpisů stanovených podle § 26 
a § 30 až 32 ve zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se podává daňové přiznání, 
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předcházejících danému období považuje úhrn odpisů, o které byl podle písmene b) 
bodu 2 snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. 
(3) Pokud poplatník postupoval ve zdaňovacím období nebo období, za které se 

podává daňové přiznání, započatých před 1. lednem 2022 tak, jako by nemovitá věc podle 
odstavce 1 věty první nebyla nemovitou kulturní památkou, odstavec 1 věta první se 
nepoužije; v takovém případě poplatník nesmí uplatnit jako výdaj odpisy tak, aby 
v úhrnné výši přesahovaly vstupní cenu nebo zvýšenou vstupní cenu. 

*** 

§ 34g 

Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání 
(1) Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání činí součet 

e) 110 % vstupní ceny majetku, 
1. jehož je poplatník prvním vlastníkem, 
2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a 
3. který je použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po 

sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, 
f) 50 % vstupní ceny majetku, 

1. jehož je poplatník prvním vlastníkem, 
2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a 
3. který je použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve 

třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, 
g) 110 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, 

pokud je majetek 
1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem 

k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona, 
2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a 
3. použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě 

bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích a 
h) 50 %vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud 

je majetek 
1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem 

k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona, 
2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a 
3. použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po 

sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 
(2) Odpočet podle odstavce 1 lze odečíst od základu daně v období pořízení majetku podle 

odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli do 
užívání. 

(3) Odpočet podle odstavce 1 může činit nejvýše částku ve výši součinu 5 000 Kč a počtu 
hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného 
studijního programu vysoké školy uskutečněných na pracovišti poplatníka v období pořízení 
majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) 
uživateli do užívání. 

(4) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 se rozumí 
majetek, 
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a) který je vymezen ve smlouvě uzavřené mezi poplatníkem a právnickou osobou 
vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy o obsahu 
a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části 
akreditovaného studijního programu vysoké školy a o podmínkách pro jejich konání nebo 
prohlášení o odborném vzdělávání jako majetek, který bude využíván při 
1. praktickém vyučování, 
2. odborné praxi nebo 
3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na 

pracovišti poplatníka, 
b) u kterého je vstupní cenou pořizovací cena nebo vlastní náklady nebo který je oceněn podle 

právních předpisů upravujících účetnictví pořizovací cenou nebo vlastními náklady a 
c) na jehož pořízení nebo pořizování nebyla ani z části poskytnuta podpora z veřejných 

zdrojů. 
(5) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 je pouze 

a) hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu nebo 

b) software, který je dlouhodobým nehmotným majetkem podle právních předpisů 
upravujících účetnictví s oceněním vyšším než 80 000 Kč. 

(6) Pokud ve zdaňovacím období započatém od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 
nebyla splněna podmínka doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle odstavce 
1, považuje se za splněnou. Počet zdaňovacích období, po která musí být podle odstavce 
1 tato podmínka splněna, se v takovém případě prodlužuje o počet zdaňovacích období, 
ve kterých je považována za splněnou podle věty první. 

*** 

§ 38b 

Minimální výše daně 
 Daň nebo penále se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč nebo celkové 
zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 15 000 Kč 25 000 Kč. To neplatí, byla-li 
z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou. 

*** 

§ 38da  

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí 
(1) Plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky 

daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to 
i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o něm mezinárodní smlouva stanoví, že 
nepodléhá zdanění v České republice, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně. 

(2) Plátce daně je povinen správci daně podat oznámení podle odstavce 1, jde-li o příjem, 
ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, ve lhůtě pro odvedení daně, která 
byla z daného příjmu sražena nebo vybrána. Oznámení podle odstavce 1, jde-li o příjem, který 
je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění 
v České republice, je plátce daně povinen správci daně podat do 31. ledna kalendářního roku 
bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byl povinen provést srážku 
daně, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v České republice. 
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(3) Oznámení podle odstavce 1 lze podat jen 
a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, 
b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné 

s tiskopisem podle písmene a), nebo 
c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 

daně 
1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 

podpisu, 
2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové 

schránky, nebo 
3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu. 
(4) Má-li plátce daně nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla 

zřízena se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, je povinen učinit oznámení podle odstavce 1 pouze způsobem podle odstavce 
3 písm. c); při tom se nepřihlíží k datové schránce fyzické osoby podle zákona 
upravujícího elektronické úkony a autorizovanou konverzi dokumentů, kterou lze 
znepřístupnit na žádost. 

(5) V oznámení podle odstavce 1 je plátce daně povinen kromě obecných náležitostí podání 
uvést 
a) své identifikační údaje, 
b) identifikační údaje příjemce příjmu podle odstavce 1, 
c) údaje týkající se příjmu podle odstavce 1 a daně sražené nebo vybrané z tohoto příjmu. 

(6) Plátce daně není povinen podat oznámení podle odstavce 1 o 
a) příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že 

nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného 
druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl povinen danému 
daňovému nerezidentovi z těchto příjmů provést srážku daně, 300 000 Kč, 

b) příjmu podle § 6 odst. 4, 
c) příjmu, o kterém má povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní 

spolupráci při správě daní. 
(7) Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti v odůvodněných případech 

zprostit oznamovací povinnosti podle odstavce 1 na dobu nejvýše 5 let. 

*** 

§ 38g 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč 25 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od 
daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 
Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů 
fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč 25 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 

(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti 
podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od 
těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně 
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osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné 
příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč 10 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové 
přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle 
§ 38f vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník 
uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g), 
nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání je také 
povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy 
ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve 
zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník 
s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného 
plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1. 

(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, 
kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, 
pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 6 nebo 7. V daňovém přiznání poplatník rovněž uvede 
částku slevy na dani a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li součástí zdanitelných 
příjmů též příjmy ze závislé činnosti, doloží je poplatník daně dokladem vystaveným podle 
§ 38j odst. 3. 

(4) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou 
částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním 
poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 
5 písm. b). 

(5) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného 
plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním 
a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy 
soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem 
ze závislé činnosti. 

*** 

§ 38lc 

Oznámení o vstupu do paušálního režimu 
(1) Oznámení o vstupu do paušálního režimu může poplatník daně z příjmů fyzických osob 

podat správci daně do desátého dne rozhodného zdaňovacího období. 
(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy 

ze samostatné činnosti, po desátém dni rozhodného zdaňovacího období, může oznámení 
o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení této činnosti. 

(3) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem 
v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné 
činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, podá oznámení 
o vstupu do paušálního režimu do dne zahájení této činnosti. 

(3)(4) Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen 
a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, 
b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné 

s tiskopisem podle písmene a), nebo 
c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 

daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu. 
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(4)(5) V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných 
náležitostí podání uvést 
a) své identifikační a kontaktní údaje, 
b) údaje o vstupu do paušálního režimu, 
c) údaje o důchodovém pojištění poplatníka a 
d) údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka. 
 (5)(6) Oznámení o vstupu do paušálního režimu podané po lhůtě podle odstavce 1 nebo 
2 je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav. 

(6)(7) Lhůta podle odstavce 1 nebo 2, 2 nebo 3 je zachována, je-li nejpozději v poslední 
den této lhůty učiněno živnostenskému úřadu podání obsahující údaje požadované v oznámení 
o vstupu do paušálního režimu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi. 

§ 38ld 

Společné oznámení při vstupu do paušálního režimu  
(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy 

ze samostatné činnosti, může společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu správci 
daně učinit podání obsahující údaje požadované v oznámení o zahájení samostatné výdělečné 
činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení nebo 
v oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího veřejné 
zdravotní pojištění. 

(2) Podání podle odstavce 1 lze podat jen způsoby podle § 38lc odst. 34.   
(3) Správce daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník učinil podání podle odstavce 

1, předá v elektronické podobě údaje podle odstavce 1 příslušné okresní České správě 
sociálního zabezpečení nebo správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. 

(4) Na předání údajů podle odstavce 3 se hledí jako na podání oznámení o zahájení 
samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení nebo oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona 
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, které učinil poplatník. 

§ 38lda 

Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu  
(1) Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu může poplatník 

v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období, od kterého 
mění zvolené pásmo paušálního režimu. 

(2) V oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu je poplatník povinen 
kromě obecných náležitostí podání uvést  
a) zdaňovací období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu, a 
b) nově zvolené pásmo paušálního režimu. 

(3) Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu podané po lhůtě podle 
odstavce 1 je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav. 
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§ 38ldb 

Oznámení o jiné výši paušální daně 
(1) Oznámení o jiné výši paušální daně může poplatník v paušálním režimu podat 

správci daně do desátého dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po 
zdaňovacím období, ve kterém nepřesáhl rozhodné příjmy pro jiné než zvolené pásmo 
paušálního režimu. 

(2) V oznámení o jiné výši paušální daně je poplatník povinen kromě obecných 
náležitostí podání uvést 
a) zdaňovací období, za které má být paušální daň v jiné výši, 
b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně a 
c) skutečnost, zda překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu. 

 (3) Oznámení o jiné výši paušální daně podané po lhůtě podle odstavce 1 je neúčinné. 
Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav. 

*** 

§ 38lf 

Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu 
(1) Zjistí-li poplatník daně z příjmů fyzických osob, který podal oznámení o vstupu do 

paušálního režimu, že nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem 
v paušálním režimu, oznámí tuto skutečnost včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, 
správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tuto skutečnost zjistil. 

(2) Zjistí-li správce daně, že poplatník daně z příjmů fyzických osob, který podal oznámení 
o vstupu do paušálního režimu, nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane 
poplatníkem v paušálním režimu, učiní o tomto zjištění úřední záznam a poplatníka vhodným 
způsobem vyrozumí o tomto zjištění včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, 
a o následcích toho, že se poplatník nestal poplatníkem v paušálním režimu. 

§ 38lf 

Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu 
(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob oznámí správci daně nesplnění podmínek 

pro 
a) to, aby se stal poplatníkem v paušálním režimu, 
b) nově zvolené pásmo paušálního režimu, 
c) jinou výši paušální daně.  

(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob oznámí nesplnění podmínek uvedených 
v odstavci 1 včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, správci daně do 15 dnů ode 
dne, ve kterém toto nesplnění zjistil.  

(3) Zjistí-li správce daně nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 u poplatníka 
daně z příjmů fyzických osob, učiní o tomto zjištění úřední záznam a poplatníka vhodným 
způsobem vyrozumí o tomto zjištění včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, 
a o následcích tohoto nesplnění. 
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*** 

§ 38lga 

Společné oznámení při ukončení paušálního režimu 
(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem 

v paušálním režimu z důvodu, že přestal být osobou samostatně výdělečně činnou podle 
zákona upravujícího důchodové pojištění nebo podle zákona upravujícího veřejné 
zdravotní pojištění, může společně s oznámením o ukončení paušálního režimu správci 
daně učinit podání obsahující údaje požadované v oznámení o ukončení samostatné 
výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení nebo v oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti podle zákona 
upravujícího veřejné zdravotní pojištění. 

(2) Správce daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník učinil podání podle 
odstavce 1, předá v elektronické podobě údaje podle odstavce 1 České správě sociálního 
zabezpečení a správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. 

(3) Na předání údajů podle odstavce 2 se hledí jako na podání oznámení o ukončení 
samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení nebo oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti podle 
zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, která učinil poplatník. 

*** 

§ 38lk 

Paušální zálohy 
(1) Poplatník v paušálním režimu platí paušální zálohy pro zvolené pásmo paušálního 

režimu na zálohová období. Zálohovým obdobím je pro účely paušálního režimu kalendářní 
měsíc. 

(2) Paušální záloha zahrnuje 
a)  zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů, 
b) zálohu na pojistné na důchodové pojištění, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí 

záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a 

c) zálohu na pojistné na zdravotní pojištění, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí 
záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle 
zákona upravujícího pojistné na veřejné zdravotní pojištění. 
(3) Záloha na veřejné pojistné, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí záloha na 

pojistné na důchodové pojištění a záloha na pojistné na zdravotní pojištění, se spravuje jako 
daň podle daňového řádu. Její správu vykonávají orgány Finanční správy České republiky. 

(4) Paušální zálohy se platí od zálohového období, ve kterém se poplatník stal poplatníkem 
v paušálním režimu, do zálohového období, ve kterém poplatník přestal být poplatníkem 
v paušálním režimu. 

(5) Paušální záloha je splatná do dvacátého dne zálohového období, na které se záloha 
platí. Záloha na zálohové období, ve kterém poplatník v paušálním režimu zahájil činnost, ze 
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které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je splatná do dvacátého dne zálohového období 
bezprostředně následujícího po tomto zálohovém období. 

(6) Paušální záloha se platí na společný osobní daňový účet. 
(7) Záloha poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů činí 100 Kč. 

(8) (7) Záloha poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů činí 
a)  100 Kč pro první pásmo paušálního režimu, 
b)  4 963 Kč pro druhé pásmo paušálního režimu a  
c) 9 320 Kč pro třetí pásmo paušálního režimu. 

(8) Správce daně nemůže stanovit jinou výši paušální zálohy ani povolit výjimku 
z povinnosti daň zálohovat; tím není dotčena možnost povolit posečkání úhrady paušální zálohy 
nebo rozložení její úhrady na splátky. 

*** 

§ 38lm 

Přeplatek 
(1) Přeplatek na společném osobním daňovém účtu se nepoužije na úhradu nedoplatku 

téhož poplatníka na jiném osobním daňovém účtu nebo na nedoplatek evidovaný u jiného 
správce daně; to neplatí pro přeplatek ve výši, ve které nemůže zaniknout podle odstavce 
2, pokud poplatník 
a) o takové použití přeplatku požádá,  
b) přestane být poplatníkem v paušálním režimu nebo 
c) nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v paušálním režimu. 

(2) Pokud poplatník nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem 
v paušálním režimu, přeplatek na společném osobním daňovém účtu zaniká ve výši plateb, 
které byly převedeny na centrální účet České správy sociálního zabezpečení a na zvláštní účet 
veřejného zdravotního pojištění. 

(2) Přeplatek na společném osobním daňovém účtu za zdaňovací období, za které 
daň poplatníka není rovna paušální dani, zaniká ve výši plateb, které byly převedeny na 
centrální účet České správy sociálního zabezpečení a na zvláštní účet veřejného 
zdravotního pojištění. To neplatí pro poplatníka, který za toto období nemá povinnost ani 
možnost podat přehled příjmů a výdajů podle zákona upravujícího pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo přehled o daňovém 
základu podle zákona upravujícího pojistné na veřejné zdravotní pojištění. 

(3) Vratitelný přeplatek na společném osobním daňovém účtu nevzniká ve výši 
přeplatku, ve které může zaniknout podle odstavce 2. 

(3)(4) Nepožádá-li poplatník o vrácení vratitelného přeplatku na společném osobním 
daňovém účtu do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se 
příjmem 
a) zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění v části určené podle podílu výše zálohy na 

pojistné na zdravotní pojištění na výši paušální zálohy pro první pásmo paušálního 
režimu a  

b) státního rozpočtu v části zbývající z přeplatku po jeho snížení o část podle písmene a). 
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K části třetí návrhu zákona 

Platné znění zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

*** 

§ 48 
(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení den 
a) zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu 

samostatné výdělečné činnosti (dále jen "samostatná výdělečná činnost") s uvedením dne, 
od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat; osoba samostatně výdělečně činná, která 
spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti,37) je současně povinna oznámit též 
jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž 
spolupracuje, 

b) ukončení samostatné výdělečné činnosti, 
c) zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, 
d) od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti, 
e) od kterého nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a rodičovského příspěvku nebo 

peněžité pomoci v mateřství z důvodu těhotenství a porodu, pokud peněžitá pomoc 
v mateřství náležela z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala osobně pečovat 
o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), 
nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 
nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), anebo přestala 
pečovat o tuto osobu v největším rozsahu, přestala vykonávat vojenskou službu 
v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, přestala být 
nezaopatřeným dítětem nebo den ukončení výkonu zaměstnání, pokud ohlásila a doložila 
vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. 
(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu samostatné 

výdělečné činnosti, 37) je povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení též 
den úmrtí osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje při výkonu samostatné 
výdělečné činnosti, a zda pokračuje v živnostenském podnikání 38) či nikoliv. 

(4) Osoba samostatně výdělečně činná, která pouze spolupracuje při výkonu samostatné 
výdělečné činnosti, 37) skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) neoznamuje. 

(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 je osoba samostatně výdělečně činná povinna 
splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci 15 dnů ode dne, 
v němž nastala skutečnost, která zakládá takovou povinnost. Osoba samostatně výdělečně 
činná, která ohlásila a doložila pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti 
skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. e), je však povinna oznámit zánik těchto skutečností 
nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podle 
zvláštního zákona. 

(6) Osoba samostatně výdělečně činná, která osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je 
závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na 
pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) 

                                                 
37) § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. 
38) § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 
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anebo ve stupni IV (úplná závislost), a ohlásila tuto skutečnost pro účely výkonu vedlejší 
samostatné výdělečné činnosti, je povinna při tomto ohlášení předložit písemné prohlášení 
o tom, že o tuto osobu nepečuje jiná osoba, nebo písemnou dohodu všech osob, které současně 
osobně pečují o tuto osobu, že byla určena za osobu, která pečuje o osobu závislou na pomoci 
jiné osoby v největším rozsahu, anebo rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení podle 
§ 6 odst. 4 písm. a) bodu 13. 

*** 

§ 48d  
(2) Osoba uvedená v § 10a odst. 1 může hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) a přihlášku 

podle § 48b odst. 2 na předepsaných tiskopisech vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu 
učinit u živnostenského úřadu; povinnost učinit tato hlášení u příslušné okresní správy 
sociálního zabezpečení se v tomto případě považuje za splněnou. Osoba samostatně výdělečně 
činná může podání obsahující údaje požadované v hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) učinit 
u orgánů Finanční správy České republiky společně s oznámením o vstupu do paušálního 
režimu. Osoba samostatně výdělečně činná může hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) nebo 
b) učinit České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím orgánu Finanční správy 
České republiky společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo s oznámením 
o ukončení paušálního režimu; povinnost učinit tato hlášení u příslušné okresní správy 
sociálního zabezpečení se v tomto případě považuje za splněnou.  

(3) Osoba samostatně výdělečně činná není povinna dokládat důvody, pro které je 
samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud 
Česká správa sociálního zabezpečení údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci nebo má 
možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
Česká správa sociálního zabezpečení je povinna tyto důvody zveřejnit. 

*** 

§ 120a 
Za den splnění oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém bylo podání předáno 

příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, popřípadě ve stanovených případech (§ 48d odst. 
1) příslušnému živnostenskému úřadu nebo orgánu Finanční správy České republiky, nebo 
byla podána poštovní zásilka obsahující podání. To platí obdobně, podává-li se přihláška 
k účasti na důchodovém pojištění nebo odhláška z této účasti anebo má-li být jiný právní úkon 
učiněn ve lhůtě stanovené tímto zákonem. 
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 K části čtvrté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023  

*** 
§ 5b 

(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka určená touto osobou, která činí 
nejméně 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí 
základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo 
by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických 
osob. Vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce hlavní samostatnou 
výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu, po kterou vykonávala 
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, není účastna důchodového pojištění, považuje se za 
daňový základ poměrná část daňového základu; tato část se určí tak, že se daňový základ vydělí 
počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná 
výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla 
aspoň po část měsíce vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost. Za výkon samostatné 
výdělečné činnosti a hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro účely věty druhé nepovažuje 
kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na 
výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného 
z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro 
účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně 
činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý 
kalendářní měsíc. 

(2) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí nejméně, vykonávala-li osoba 
samostatně výdělečně činná v kalendářním roce 
a) jen hlavní samostatnou výdělečnou činnost, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího 

základu stanoveného podle § 14 odst. 5 věty první a platného pro kalendářní rok, za který 
se stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, 
v nichž byla hlavní samostatná výdělečná činnost vykonávána aspoň po část kalendářního 
měsíce. Do tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po 
celý kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní samostatnou 
výdělečnou činnost měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství 
nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně 
činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, 
po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou 
činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc, 

b) jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu výkonu této činnosti je účastna 
důchodového pojištění, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného 
podle § 14 odst. 5 věty druhé a platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací 
základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla vedlejší 
samostatná výdělečná činnost vykonávána aspoň po část kalendářního měsíce. Do tohoto 
počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní 
měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou 



 - 42 - 

činnost měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo 
dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných; 
kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, po kterou 
osoba samostatně výdělečně činná vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, 
pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc. U poživatele starobního 
důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely tohoto zákona 
dobou, po kterou tento poživatel měl nárok na výplatu nemocenského z nemocenského 
pojištění osob samostatně výdělečně činných, rozumí též doba dočasné pracovní 
neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby pro poskytování nemocenského stanovené 
předpisy nemocenského pojištění, 

c) hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za 
dobu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je účastna důchodového pojištění, 
součet dílčího vyměřovacího základu z hlavní samostatné výdělečné činnosti a dílčího 
vyměřovacího základu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebo součet dílčího 
vyměřovacího základu z hlavní samostatné výdělečné činnosti a poměrné části 
vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti; přitom za 
nejnižší vyměřovací základ se považuje vyšší z těchto součtů. Dílčí vyměřovací základ 
z hlavní samostatné výdělečné činnosti se zjistí jako součin nejnižšího měsíčního 
vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 5 věty první a počtu kalendářních 
měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná 
činnost; do tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce uvedené 
v písmenu a) větě druhé. Dílčí vyměřovací základ z vedlejší samostatné výdělečné činnosti 
se zjistí jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 
odst. 5 věty druhé a počtu kalendářních měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla 
vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost; do tohoto počtu kalendářních měsíců 
se nezahrnují kalendářní měsíce uvedené v písmenu b) větě druhé a třetí. Poměrná část 
vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se určí procentní 
sazbou uvedenou v odstavci 1 větě první tak, že se daňový základ dosažený v kalendářním 
roce vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána 
samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, 
v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost; 
ustanovení odstavce 1 věty třetí platí zde obdobně. 
(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna 

paušální dani, činí součin měsíčního vyměřovacího základu pro zvolené pásmo paušálního 
režimu nebo pro pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně v případě, že daň 
z příjmů je rovna vyšší paušální dani než pro zvolené pásmo paušálního režimu, 
stanoveného podle § 14 odst. 3 platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací 
základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla osoba samostatně 
výdělečně činná poplatníkem v paušálním režimu. 

(4) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na 
nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná. 
Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů 
o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění58a). Maximální 
měsíční základ však nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z vyměřovacího 
základu určeného nebo vypočteného podle § 5b odst. 1 za kalendářní rok na naposledy 
podaném přehledu podle § 15 připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto 
měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost; věta druhá platí i zde. Maximální 
měsíční základ stanovený podle věty třetí platí od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
byl podán přehled podle § 15 odst. 1 za předchozí kalendářní rok, do měsíce v následujícím 
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kalendářním roce, v němž byl nebo měl být podán tento přehled; pokud je podle tohoto přehledu 
podaného v následujícím kalendářním roce maximální měsíční základ vyšší než dosavadní 
maximální měsíční základ, platí maximální měsíční základ podle tohoto přehledu již od měsíce, 
v němž byl podán tento přehled. Pokud byl přehled podle § 15 odst. 1 podán opožděně, stanoví 
se měsíční základ za měsíc, který následuje po měsíci, v němž měl být tento přehled podán, do 
měsíce, v němž byl tento přehled podán, ve výši dvojnásobku částky rozhodné podle předpisů 
o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. K přehledu podle 
§ 15 podanému za kalendářní rok před více než 3 roky před kalendářním rokem, v němž se 
pojistné na nemocenské pojištění platí, se nepřihlíží. Nelze-li maximální měsíční základ 
stanovit podle věty třetí, činí maximální měsíční základ polovinu průměrné mzdy za kalendářní 
měsíce kalendářního roku, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila výkon 
samostatné výdělečné činnosti, a v následujícím kalendářním roce za kalendářní měsíce končící 
kalendářním měsícem, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1. Při doplacení 
pojistného na nemocenské pojištění podle § 14c odst. 5 se pojistné na nemocenské pojištění 
stanoví z měsíčního základu určeného ve výši dvojnásobku částky rozhodné podle předpisů 
o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Pokud 
v kalendářním roce, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou 
výdělečnou činnost, ji nevykonávala aspoň ve 4 kalendářních měsících, určuje si v následujícím 
kalendářním roce měsíční základ tak, jako by v tomto roce samostatnou výdělečnou činnost 
zahájila; takto se postupuje ještě v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce 
uvedeném v části věty před středníkem, a to až do kalendářního měsíce, v němž osoba 
samostatně výdělečně činná podala nebo měla podat přehled podle § 15 odst. 1. Měsíční základ 
osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, nemůže být nižší 
než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast 
zaměstnanců na nemocenském pojištění a vyšší než měsíční vyměřovací základ osoby 
samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním vyměřovací základ osoby 
samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem ve zvoleném pásmu paušálního režimu. 

*** 

§ 13a 
(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit zálohy na pojistné  

a) za kalendářní měsíc, ve kterém se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění 
v kalendářním roce podle § 10 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní 
měsíce následující po tomto měsíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou 
činnost; povinnost platit zálohy na pojistné na základě této přihlášky trvá naposledy za 
prosinec kalendářního roku, ve kterém se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila 
k účasti na důchodovém pojištění, 

b) za kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byl nebo měl být 
podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, ve kterém 
dosáhla daňového základu (§ 5b odst. 1) ve výši zakládající účast na důchodovém pojištění 
podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní měsíce následující 
po tomto měsíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost; povinnost 
platit zálohy na pojistné na základě dosažení příjmu po odpočtu výdajů trvá naposledy za 
kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle 
§ 15 odst. 1 za kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém osoba samostatně 
výdělečně činná dosáhla příjmu po odpočtu výdajů ve výši zakládající účast na 
důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění, nebo 

c) za kalendářní měsíc, ve kterém vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. 
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(2) Pokud se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila k účasti na důchodovém 
pojištění podle § 10 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění v době, kdy je ještě povinna platit 
zálohy na pojistné podle odstavce 1, platí zálohy na pojistné na základě přihlášky k účasti na 
důchodovém pojištění podle odstavce 1 písm. a) až po uplynutí období, za které je povinna 
platit zálohy na pojistné podle odstavce 1 písm. b). 

(3) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit zálohy na pojistné podle 
předchozích odstavců naposledy za kalendářní měsíc, v němž nastaly skutečnosti uvedené 
v § 10 odst. 6 větě druhé zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní měsíc, který 
předchází kalendářnímu měsíci, v němž podala přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 
1 za kalendářní rok, za který jí nevznikla účast na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 
2 a 3 zákona o důchodovém pojištění. 

(4) Pokud osobě samostatně výdělečně činné, která byla povinna platit zálohy na pojistné 
podle odstavce 1 písm. b), zanikla v kalendářním roce tato povinnost proto, že nastaly 
skutečnosti uvedené v § 10 odst. 6 větě druhé zákona o důchodovém pojištění, a osoba 
samostatně výdělečně činná poté v tomto roce zahájila samostatnou výdělečnou činnost, je 
povinna platit zálohy na pojistné ve výši, jako kdyby k zániku této povinnosti nedošlo; 
povinnost platit zálohy na pojistné přitom vzniká za kalendářní měsíc, ve kterém osoba 
samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost. 

(5) Osoba samostatně výdělečně činná, která se přihlásila podle § 10 odst. 4 zákona 
o důchodovém pojištění k účasti na důchodovém pojištění za kalendářní rok až po jeho uplynutí 
a nebyla povinna platit zálohy na pojistné za tento rok podle odstavce 1 písm. b), může zaplatit 
jednorázově zálohy na pojistné za tento rok, a to až do podání přehledu o příjmech a výdajích 
podle § 15 odst. 1 za tento rok. 

(6) Zálohy na pojistné, které byly zaplaceny, aniž byla dána povinnost je platit, se považují 
pro účely stanovení přeplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti (dále jen "přeplatek na pojistném na důchodové pojištění") nebo 
doplatku na pojistném (§ 14 odst. 10 a 11) za zálohy na pojistné, pokud osoba samostatně 
výdělečně činná nepožádala o jejich vrácení před podáním přehledu podle § 15 odst. 1; 
požádala-li o jejich vrácení, považují se za přeplatek na pojistném na důchodové pojištění. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na zálohy na pojistné podle odstavce 5. 

(7) Pro účely placení záloh na pojistné se osoba samostatně výdělečně činná považuje za 
osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost 
v kalendářním měsíci, ve kterém aspoň po část měsíce, v níž byla samostatná výdělečná činnost 
vykonávána trvaly skutečnosti uvedené v § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění. 

(8) Ke skutečnostem uvedeným v odstavci 7 se přihlíží na základě oznámení osoby 
samostatně výdělečně činné. K oznámení osoby samostatně výdělečně činné o výkonu vedlejší 
samostatné výdělečné činnosti podle odstavce 7 se pro účely placení záloh na pojistné přihlíží, 
pokud bylo učiněno nejpozději v přehledu podle § 15 odst. 1 za příslušný kalendářní rok 
a doloženo nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byl přehled podán. Doložení se nevyžaduje v případech, kdy potřebné údaje má okresní 
správa sociálního zabezpečení nebo Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci nebo 
má možnost si je obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Česká správa sociálního zabezpečení je povinna zveřejnit, které důvody, pro které je samostatná 
výdělečná činnost vedlejší, není osoba samostatně výdělečně činná povinna dokládat. 

(9) Při placení záloh na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem 
v paušálním režimu, se postupuje podle zákona upravujícího daně z příjmů. 
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(10) Na částky, které nejsou zálohami na pojistné ani doplatkem na pojistném, 
převedené orgány Finanční správy České republiky za rozhodné období ze společného 
osobního daňového účtu osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů nebyla 
rovna paušální dani a která má povinnost nebo možnost podat přehled o příjmech 
a výdajích, se pro účely stanovení přeplatku nebo doplatku na pojistném na důchodovém 
pojištění hledí jako na zálohy na pojistné zaplacené za rozhodné období. 

§ 14 
(1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Výše zálohy na 

pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 z měsíčního 
vyměřovacího základu. 

(2) U osoby samostatně výdělečně činné, která vykonávala samostatnou výdělečnou 
činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu 50 % 
z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok připadá 
na 1 kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná 
výdělečná činnost. 

(3) U osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, činí 
výše měsíčního vyměřovacího základu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu 
podle odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %. 

(3) Výše měsíčního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné, která je 
poplatníkem v paušálním režimu, činí pro 
a) první pásmo paušálního režimu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu 

podle odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %, 
b) druhé pásmo paušálního režimu 25 500 Kč a 
c) třetí pásmo paušálního režimu 39 000 Kč. 

(4) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné příslušná okresní správa 
sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž 
byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, měsíční vyměřovací základ, pokud její 
příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, 
zajištění a udržení připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna 
kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve 
kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období tří kalendářních měsíců po sobě 
jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v předcházejícím 
kalendářním roce v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla 
vykonávána samostatná výdělečná činnost. 

(5) Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní 
samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. Měsíční vyměřovací 
základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za osobu 
samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (§ 13a 
odst. 7 a 8) činí nejméně 10 % průměrné mzdy. V případě, že osoba samostatně výdělečně činná 
byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně výdělečně 
činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé v platnosti 
v následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být podán 
přehled podle § 15 odst. 1. 

(6) Za kalendářní měsíc, který následuje po měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled 
podle § 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve výši odpovídající měsíčnímu vyměřovacímu základu 
stanovenému podle odstavců 2 až 5 platí do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být 
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takový přehled podán v dalším kalendářním roce. Pokud je podle tohoto přehledu měsíční 
vyměřovací základ nižší než dosavadní měsíční vyměřovací základ, platí tento nižší měsíční 
vyměřovací základ podle tohoto přehledu již za kalendářní měsíc, v němž byl podán tento 
přehled. 

(7) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení 
rozhodnout, že osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit zálohy na pojistné 
v období uvedeném v odstavci 4, pokud v důsledku poklesu příjmů stanoveného obdobně podle 
odstavce 4 by této osobě samostatně výdělečně činné v tomto období nevznikla účast na 
důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění. 

(8) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc 
osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci 
v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně 
výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho 
část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, 
pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc. 

(9) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající částce měsíčního 
vyměřovacího základu stanoveného podle odstavců 2 až 5. 

(10)  Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené podle § 4, nebo 
platila-li osoba samostatně výdělečně činná zálohy na pojistné za kalendářní rok, ve kterém 
není účastna důchodového pojištění, jedná se o přeplatek na pojistném na důchodové pojištění. 

(11)  Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší pojistného na důchodové 
pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveného podle § 4 a výší záloh na 
pojistné zaplacených za rozhodné období.  

(12)  Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

*** 

§ 15 
(1) Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou 

činnost, s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani, 
je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce 
ode dne, uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento 
kalendářní rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento kalendářní 
rok. Na přehled podaný osobou, která byla aspoň po část kalendářního roku poplatníkem 
v paušálním režimu a jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období není rovna paušální dani, 
před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento 
kalendářní rok přehledu o příjmech a výdajích podle věty první se hledí, jako by byl podán 
v poslední den této lhůty. V přehledu se kromě údajů o daňovém základu, popřípadě není-li 
osoba samostatně výdělečně činná povinna podávat daňové přiznání, údajů o příjmech ze 
samostatné výdělečné činnosti a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení 
uvádějí údaje o vyměřovacím základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti, nejnižším měsíčním vyměřovacím základu pro zálohy na pojistné, 
úhrnu záloh na pojistné, pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance, pokud spolu s vyměřovacím 
základem ze samostatné výdělečné činnosti přesahuje částku maximálního vyměřovacího 
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základu (§ 15a), a vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná vedlejší samostatnou 
výdělečnou činnost, též údaje o skutečnostech uvedených v § 9 odst. 6 písm. a) až e) zákona 
o důchodovém pojištění, pokud chce být považována za osobu samostatně výdělečně činnou 
s vedlejší samostatnou výdělečnou činností; pokud osoba samostatně výdělečně činná 
vykonávala samostatnou výdělečnou činnost formou spolupráce, je povinna uvést v tomto 
přehledu též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, 
s níž spolupracuje. Uvedla-li osoba samostatně výdělečně činná v přehledu údaje o vedlejší 
samostatné výdělečné činnosti, je povinna tyto údaje též doložit, a to nejpozději do konce 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento přehled podala; ustanovení § 13a 
odst. 8 věty třetí platí zde obdobně. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává 
daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost uvést v přehledu. 

(2) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je vyšší, než který osoba 
samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, je osoba samostatně výdělečně 
činná povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení opravný přehled, a to 
nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o takové změně dozvěděla. V opravném přehledu uvede 
novou výši daňového základu, popřípadě, není-li osoba samostatně výdělečně činná povinna 
podávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a výdajů 
vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, výši vyměřovacího základu pro pojistné 
na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž nová výše 
vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše tohoto základu, částku pojistného na 
důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, částku rozdílu mezi 
pojistným na důchodové pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, kterou má 
podle opravného přehledu zaplatit, a pojistným a příspěvkem, které zaplatila za kalendářní rok, 
za který opravný přehled podává, a nejnižší měsíční vyměřovací základ pro stanovení záloh na 
pojistné. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání přehledu podle odstavce 1, kde se 
uvede též důvod pro předložení opravného přehledu. Částku rozdílu na pojistném na důchodové 
pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je osoba samostatně výdělečně činná 
povinna doplatit do 8 dnů ode dne, v němž byl nebo měl být opravný přehled podán. Nová výše 
nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné platí od 
kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně činná opravný přehled podala nebo 
měla podat. 

(3) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který osoba 
samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, může osoba samostatně 
výdělečně činná předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení opravný přehled. 
V opravném přehledu uvede novou výši daňového základu, popřípadě, není-li osoba samostatně 
výdělečně činná povinna podávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze samostatné výdělečné 
činnosti a výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, výši vyměřovacího 
základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 
přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše tohoto základu, 
pokud původní výše tohoto základu byla určena ve vyšší než minimální výši, částku pojistného 
na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, částku přeplatku na 
pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud přeplatek 
v důsledku podání opravného přehledu vznikl, a nejnižší měsíční vyměřovací základ pro 
stanovení záloh na pojistné. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání přehledu podle 
odstavce 1, kde se uvede též důvod pro předložení opravného přehledu. Jestliže částka 
daňového základu nezakládá osobě samostatně výdělečně činné za dobu vedlejší samostatné 
výdělečné činnosti účast na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za který opravný 
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přehled podává, může spolu s opravným přehledem podat přihlášku k tomuto pojištění za 
kalendářní rok, za který opravný přehled podává. Opravný přehled podle věty první může osoba 
samostatně výdělečně činná podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, 
v němž se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné 
činnosti dověděla. Opravný přehled se považuje za žádost o vrácení přeplatku; při vracení 
přeplatku se postupuje podle § 17. Nová výše nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro 
stanovení záloh na pojistné platí od kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně 
činná opravný přehled podala. 

(4) Údaj o určeném vyměřovacím základu, který osoba samostatně výdělečně činná uvedla 
v přehledu podle odstavce 1, nemůže být dodatečně změněn, s výjimkou opravného přehledu 
podle odstavce 2 nebo 3. 

(1) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná před splněním povinností uvedených 
v předchozích odstavcích, může za ni tyto povinnosti splnit její dědic nebo fyzická osoba, která 
uplatňuje nárok na důchod z důchodového pojištění z důvodu úmrtí osoby samostatně 
výdělečně činné. Pokud je těmito osobami podáno více přehledů podle odstavce 1 věty první 
nebo podle odstavce 2 nebo 3 a nedohodnou-li se tyto osoby na částce vyměřovacího základu 
určeného podle § 5b odst. 1, 2 nebo 4, vychází se z přehledu podaného osobou, která podala 
daňové přiznání za zemřelou osobu samostatně výdělečně činnou, a pokud žádná z těchto osob 
nebyla povinna podat daňové přiznání z důvodu úmrtí osoby samostatně výdělečně činné, 
považuje se za vyměřovací základ nejnižší z vyměřovacích základů uvedených těmito osobami.  
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K části páté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

*** 

§ 3a 
(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu; 

daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné 
činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění 
v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob. 

(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z vyměřovacího základu 
podle odstavce 1. Je-li vyměřovací základ podle odstavce 1 nižší než minimální vyměřovací 
základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního 
vyměřovacího základu, není-li dále stanoveno jinak. Minimálním vyměřovacím základem se 
rozumí dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy; za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona 
považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely 
důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro 
který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného 
vyměřovacího základu16b) s tím, že vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

(3) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu 
a) uvedenou v § 3 odst. 8 písm. a) až c), 
b) která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné 

z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného 
pro zaměstnance, 

c) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c), 
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto osob 
je 50 % daňového základu. 

(4)  Minimální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné se sníží na poměrnou 
část odpovídající počtu kalendářních měsíců, pokud osoba samostatně výdělečně činná 
a) nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celé rozhodné období, 
b) měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba 

samostatně výdělečně činná; za pobírání nemocenského z nemocenského pojištění osob 
samostatně výdělečně činných se pro účely tohoto zákona považuje též období prvních 
3 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), po které se 
nemocenské podle zvláštního právního předpisu neposkytuje, pokud se jedná o osobu 
samostatně výdělečně činnou, která je účastna nemocenského pojištění osob samostatně 
výdělečně činných, 

c) se stala osobou uvedenou v odstavci 3, 
pokud tyto skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc. 

(5) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna 
paušální dani, je minimální vyměřovací základ podle odstavce 2; odstavce 3 a 4 se nepoužijí. 
Tento vyměřovací základ se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, 
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po které byla osoba samostatně výdělečně činná poplatníkem v paušálním režimu. Pro 
vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která byla alespoň po část rozhodného 
období poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň z příjmů není rovna paušální dani, se 
nepoužijí odstavce 3 a 4. 

(5) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je 
rovna paušální dani pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo nižší paušální dani než 
pro zvolené pásmo paušálního režimu, je pro 
a) první pásmo paušálního režimu minimální vyměřovací základ podle odstavce 2, 
b) druhé pásmo paušálního režimu částka 319 200 Kč a 
c) třetí pásmo paušálního režimu částka 470 400 Kč. 

(6) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je 
rovna vyšší paušální dani než pro zvolené pásmo paušálního režimu, je vyměřovací základ 
pro pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně. 

(7) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna 
paušální dani, se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, po které 
byla osoba samostatně výdělečně činná poplatníkem v paušálním režimu. Pro vyměřovací 
základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani, 
a osoby samostatně výdělečně činné, která byla alespoň po část rozhodného období 
poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň z příjmů není rovna paušální dani, se 
nepoužijí odstavce 3 a 4. 

*** 

§ 8 
(1) Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce 

této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, 
pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou 
činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této 
činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku podle odstavce 5. 

(2) Ve druhém roce a v následujících letech výkonu samostatné výdělečné činnosti se výše 
zálohy na pojistné stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z měsíčního vyměřovacího 
základu. Měsíční vyměřovací základ činí průměr, který z vyměřovacího základu určeného 
podle § 3a pro stanovení pojistného ze samostatné výdělečné činnosti za předcházející 
kalendářní rok připadá na jeden kalendářní měsíc s tím, že se přihlíží jen k těm kalendářním 
měsícům, v nichž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána alespoň po část tohoto 
měsíce. Takto vypočtené zálohy se poprvé zaplatí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl 
být podán přehled podle § 24 odst. 2, a naposledy za kalendářní měsíc předcházející 
kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším 
kalendářním roce. 

(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná 
výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné; 
pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled 
podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí. 

(4) Zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši 
zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po 
odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru 
na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce 
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předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc 
v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná 
činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2. 

(5) Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočteného podle § 3a 
je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled 
podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Pro účely určení tohoto doplatku 
se na zálohy zaplacené orgánům Finanční správy České republiky osobou samostatně 
výdělečně činnou, která byla v rozhodném období poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň 
z příjmů nebyla rovna paušální dani, hledí jako na zálohy zaplacené příslušné zdravotní 
pojišťovně.  

(6) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné 
stanovené podle § 2 odst. 1, jedná se o přeplatek pojistného (§ 14). 

(7) Na částky převedené orgány Finanční správy České republiky ze společného 
osobního daňového účtu osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů nebyla 
rovna paušální dani a která má povinnost nebo možnost podat přehled o daňovém 
základu, se hledí jako na zálohy zaplacené příslušné zdravotní pojišťovně. 
 

§ 8a 

Záloha na pojistné poplatníka v paušálním režimu 

Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním 
režimu, se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z jedné dvanáctiny minimálního 
vyměřovacího základu stanoveného podle § 3a odst. 2 pro zvolené pásmo paušálního režimu 
stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z jedné dvanáctiny vyměřovacího základu 
stanoveného v § 3a odst. 5 pro dané zvolené pásmo paušálního režimu. 

*** 

§ 20 

Obecná ustanovení o přerozdělování 
(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zřizuje a spravuje zvláštní účet 

veřejného zdravotního pojištění (dále jen "zvláštní účet"). Zvláštní účet slouží k přerozdělování 
pojistného a dalších příjmů zvláštního účtu. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
(dále jen "správce zvláštního účtu") vede zvláštní účet odděleně od ostatních účtů a fondů, které 
spravuje. 

(2) Předmětem přerozdělování je pojistné vybrané všemi zdravotními pojišťovnami 
a příjmy zvláštního účtu, kterými jsou 
a) celkové platby státu za pojištěnce, za něž je stát plátcem pojistného, 
b) jiná plnění, která jsou na základě tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů příjmem 

zvláštního účtu, 
c) úroky připsané na zvláštní účet, a 
d) zálohy na pojistné osob samostatně výdělečně činných, které jsou poplatníky v paušálním 

režimu, pojistné osob samostatně výdělečně činných, jejichž daň je rovna paušální dani, 
jejich příslušenství spravované orgány Finanční správy České republiky, republiky 
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a přeplatek na společném osobním daňovém účtu, který se stal podle zákona o daních 
z příjmů příjmem zvláštního účtu, a částky převedené orgány Finanční správy České 
republiky ze společného osobního daňového účtu osoby samostatně výdělečně činné, která 
nesplňovala podmínky, za kterých se stane poplatníkem v paušálním režimu. 
(3) Z prostředků na zvláštním účtu se hradí náklady na jeho vedení a na účetní operace. 

O úhrn těchto nákladů se snižuje celková částka určená k přerozdělování (dále jen "částka 
určená k přerozdělování"). 

(4) Přerozdělování se provádí podle indexů a podle nákladných hrazených služeb. 
(5) Přerozdělováním podle indexů se rozumí měsíční přerozdělování pojistného 

jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle nákladových indexů věkových skupin 
a farmaceuticko-nákladových skupin a podle korekcí pro souběh skupin podle § 21. Věkovou 
skupinou se rozumí každá z nákladových věkových skupin pojištěnců uvedených v příloze 
č. 1 k tomuto zákonu. Farmaceuticko-nákladovou skupinou se rozumí nákladová skupina, do 
níž jsou podle spotřeby léčivých přípravků zařazeni pojištěnci s onemocněním v chronickém 
stadiu. Nákladový index věkové skupiny a farmaceuticko-nákladové skupiny vyjadřuje, jak se 
v přímé souvislosti s příslušností pojištěnce do dané skupiny liší předpokládané roční náklady 
na hrazené služby takového pojištěnce oproti předpokládaným průměrným ročním nákladům 
na jednoho pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění. Nákladový index pojištěnce 
vyjadřuje, kolikrát se předpokládané roční náklady na hrazené služby daného pojištěnce liší od 
předpokládaných průměrných ročních nákladů na jednoho pojištěnce v systému veřejného 
zdravotního pojištění. Do průměrných nákladů na jednoho pojištěnce v systému veřejného 
zdravotního pojištění nejsou zahrnuty náklady, které jsou předmětem přerozdělování podle 
odstavce 6. Způsob výpočtu nákladového indexu pojištěnce upravuje příloha č. 2 k tomuto 
zákonu. 

(6) Přerozdělováním podle nákladných hrazených služeb se rozumí měsíční zálohové 
přerozdělování pojistného jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle § 21a s ročním 
vyúčtováním podle § 21c, prováděné podle příslušnosti pojištěnců ke zdravotní pojišťovně, za 
které byly těmito zdravotními pojišťovnami uhrazeny nákladné hrazené služby. 

(7) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem vydaným podle § 21f písm. d) náklady na zdravotní služby 
vykázané poskytovateli zdravotních služeb za předchozí kalendářní rok. 

(8) Při změně zdravotní pojišťovny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je 
zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna bezplatně předat nové zdravotní 
pojišťovně pojištěnce údaje o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce potřebné pro zařazení 
pojištěnce do farmaceuticko-nákladových skupin. Rozsah, způsob a lhůty předávání těchto 
údajů stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. 

*** 

Povinnosti plátců pojistného 
§ 24 

(1) Osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů je povinna při 
plnění oznamovací povinnosti31) sdělit své jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo. Osoba 
samostatně výdělečně činná je dále povinna sdělit své obchodní jméno, sídlo nebo místo 
podnikání, identifikační číslo osoby, má-li ho přiděleno, a číslo bankovního účtu, pokud z něj 
                                                 
31) § 9 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb. 
 



 - 53 - 

bude provádět platbu pojistného nebo jeho záloh. Tyto údaje je tato osoba povinna doložit. 
Osoba samostatně výdělečně činná, která podle zvláštního právního předpisu účtuje 
v hospodářském roce, je povinna vždy do 31. března kalendářního roku oznámit příslušné 
zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude podávat daňové přiznání, pokud tak učiní později 
než k tomuto datu. 

(2) Osoba samostatně výdělečně činná, s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů je rovna 
paušální dani, je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání 
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento kalendářní rok předložit všem 
zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o výši daňového 
základu, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a 
a pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Pokud osobě samostatně výdělečně 
činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné 
zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat 
daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Povinnost podat přehled příslušné zdravotní 
pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, 
kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat. Na přehled 
podaný osobou, která byla aspoň po část kalendářního roku poplatníkem v paušálním režimu 
a jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období není rovna paušální dani, před uplynutím lhůty 
pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento kalendářní rok přehledu 
o výši daňového základu podle věty první se hledí, jako by byl podán v poslední den této 
lhůty. 

(3) Změní-li se dodatečně údaje oznámené podle odstavců 1 a 2, jsou tyto osoby povinny 
ohlásit změny do osmi dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly, a dlužné pojistné doplatit do 30 
dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. K tomu účelu vyplní tyto osoby opravný přehled podle 
odstavce 2. 

(4) Osoba samostatně výdělečně činná podnikající na základě živnostenského oprávnění 
může oznámení uvedená v odstavci 1, jsou-li podávána při zahájení nebo ukončení výdělečné 
činnosti, učinit na předepsaném tiskopise40d) u příslušného živnostenského úřadu; povinnost 
učinit tato oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v tomto případě považuje za splněnou.  

(5) Osoba samostatně výdělečně činná může oznámení uvedená v odstavci 1 větě první 
a druhé, jsou-li podávána při zahájení výdělečné činnosti, učinit společně s podáním oznámení 
o vstupu do paušálního režimu správci centrálního registru pojištěnců prostřednictvím orgánu 
Finanční správy České republiky, a jsou-li podávána při ukončení výdělečné činnosti, učinit 
společně s podáním oznámení o ukončení paušálního režimu správci centrálního registru 
pojištěnců prostřednictvím orgánu Finanční správy České republiky. Povinnost učinit tato 
oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v tomto případě považuje za splněnou.  

(6) Za den splnění oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém bylo oznámení 
předáno příslušné zdravotní pojišťovně, podáno v případech stanovených v odstavci 
4 příslušnému živnostenskému úřadu, nebo podáno v případech stanovených v odstavci 
5 správci centrálního registru pojištěnců, nebo den, v němž byla podána poštovní zásilka 
obsahující oznámení. 

(7) Podání podle odstavce 2 lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou 
podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky; příslušná zdravotní 
pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit tímto 
způsobem.  
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K části šesté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

*** 
§ 10 

Oznamovací povinnost plátců pojistného 
(1) Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se 

oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o: 
a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukončení; jde-li o pojištěnce podle 

§ 2 odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skutečnost, 
b) změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení se 

provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením 
k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil, 

c) skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch 
případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno 
bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy. 
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při 

plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo 
zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce. 

(2) Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti podle 
předchozího odstavce neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo 
pokud údaje uvedené pod písmeny b) a c) svému zaměstnavateli nesdělil. 

(3) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné 
zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi 
dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě 
živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému 
živnostenskému úřadu17b). Pojištěnec splní povinnost oznámit zahájení nebo ukončení 
samostatné výdělečné činnosti i tehdy, učiní-li toto oznámení společně s podáním oznámení 
o vstupu do paušálního režimu nebo s podáním oznámení o ukončení paušálního režimu 
prostřednictvím orgánu Finanční správy České republiky správci registru všech pojištěnců 
veřejného zdravotního pojištění; povinnost je splněna dnem učinění oznámení orgánu 
Finanční správy České republiky.  

(4) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c), 
oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. 

(5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů 
skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7. Za 
osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. 
Za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo poručník. 

(6) Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen 
oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte 

                                                 
17b) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb. 
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v den jeho narození; není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí 
zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u které 
je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky 
oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců18) bezprostředně po přidělení 
rodného čísla. 

(7) Smrt pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu 
registru pojištěnců18) do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený 
vedením matriky. 

 

                                                 
18) § 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb. 
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K části sedmé návrhu zákona 

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

§ 72  
(1) Formulářovým podáním se pro účely správy daní rozumí daňové tvrzení, přihláška 

k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.  
(2) Formulářové podání lze podat pouze  

a) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí,  
b) na tištěném výstupu, který  

1. má údaje, náležitosti a jejich uspořádání shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem 
financí nebo  

2. odpovídá vzoru formulářového podání podle vyhlášky podle odstavce 5, nebo  
c) elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 

daně.  
(3) Ve formulářovém podání lze kromě obecných náležitostí podání požadovat  

a) údaje označující správce daně a podání, které je činěno,  
b) identifikační, kontaktní a platební údaje osoby zúčastněné na správě daní,  
c) údaje o dani, které se podání týká, a co se ve vztahu k ní navrhuje,  
d) údaje o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu,  
e) další údaje nezbytné pro správu daní,  
f) další údaje, které stanoví zákon.  

(4) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou pro jednotlivé druhy daní podrobnosti údajů 
podle odstavce 3 písm. d) a e).  

(5) Ministerstvo financí může stanovit pro jednotlivé druhy daní vyhláškou  
a) podrobnosti obecných náležitostí podání,  
b) podrobnosti údajů podle odstavce 3 písm. a), b), c) a f),  
c) uspořádání obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,  
d) formát elektronického formulářového podání zveřejněný podle odstavce 2 písm. c) nebo  
e) vzor formulářového podání.  

(6) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu 
byla zřízena se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle odstavce 
2 písm. c), a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1; při tom se 
nepřihlíží k datové schránce fyzické osoby podle jiného právního předpisu5), kterou lze 
znepřístupnit na žádost. 
  

aspi://module='ASPI'&link='280/2009%20Sb.%252371'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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K části osmé návrhu zákona 

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

§ 1 

Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně 
(1) Za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od 

základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. 
(2) Za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023 lze podle 

§ 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů od základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních 
z příjmů odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně sníženého 
podle § 34 zákona o daních z příjmů. 

(3) Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů se použijí i na 
bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022 
a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje 

podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo 
b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se 

sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel 
bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu 
bezúplatného plnění. 
(4) Ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů se použije i v případě, jde-li o snížení 

základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně 
z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny. 

(5) Odstavce 3 a 4 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém bylo bezúplatné 
plnění poskytnuto. 

(6) Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti nemá za 
zdaňovací období roku 2022 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato 
povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění 
poskytnutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu Ukrajiny na 
území České republiky. 

*** 
§ 3a 

Opatření v oblasti slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 
Do vlastního příjmu manžela podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů 

se od zdaňovacího období roku 2022 nezahrnuje příspěvek pro solidární domácnost podle 
zákona upravujícího opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace. 
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	1. přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, ledaže je jeho daň rovna paušální dani,
	2. se stane plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu vznikne registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
	3. se stane společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, nebo
	4. nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku poplatníka a insolvenční řízení nebylo skončeno,

	a) zdaňovacího období, které poplatník uvede v oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu,
	b) kalendářního měsíce, ve kterém přestane být
	1. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění, nebo
	2. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění,

	c) kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, od kterého poplatník není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, nebo
	d) kalendářního měsíce, ve kterém se poplatník stane daňovým nerezidentem a přestane na území České republiky vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.


	***
	a) z nabytí dědictví nebo odkazu,
	b) obmyšleného z majetku, který
	1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
	2. zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,

	c) z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž se věc nabývá, je
	1. zástupcem cizího státu pověřeným v České republice,
	2. příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,
	3. jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky,

	d) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
	e) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zákona upravujícího majetek České republiky a její vystupování v právních vztazích, je-li organizační složka státu povinna je bezúplatně převést fyzické osobě,
	f) ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev,
	g) plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož cena nepřesahuje částku 500 Kč,
	h) příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zákona upravujícího řešení úpadku,
	i) poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použi...
	j) poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, nebo na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůc...
	k) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
	l) z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby,
	m) v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, a pokud
	1. se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
	2. se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
	3. se jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo ...
	4. v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč,

	n) v podobě plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady,
	o) v podobě plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb,
	p) vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku
	1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo
	2. osobou, která se stane vlastníkem vznikající jednotky v tomtéž domě.,


	***
	§ 6
	(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou
	a) plnění v podobě
	1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,
	2. funkčního požitku,

	b) příjmy za práci
	1. člena družstva,
	2. společníka společnosti s ručením omezeným,
	3. komanditisty komanditní společnosti,

	c) odměny
	1. člena orgánu právnické osoby,
	2. likvidátora,

	d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činno...

	(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „zaměstnavatel“. Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i k...
	(3) Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo jiná osoba a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívaj...
	a) určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným osobám,
	b) stanovená podle odstavce 6 v případě poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely.

	(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou psamostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyuž...
	a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
	b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

	(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.
	(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motor...
	(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou
	a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem0F5) pro zaměstnance odměňovaného platem, jakož i hodnota bezplatného stra...
	b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných a ...
	c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,
	d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce,
	e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem.

	(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním pře...
	(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny
	a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zamě...
	b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na s...
	c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstna...
	d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) ...
	1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zá...
	2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
	3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
	4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,

	e) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek,
	f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem té...
	1. osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující osoby a
	2. činnosti vykonávané ve stálé provozovně,

	g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu,2F6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných...
	h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3F3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům be...
	ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005,
	i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, ...
	j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů6F6d) ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění,
	k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,
	l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,
	m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů7F6e) vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území ...
	n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc ...
	o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlá...
	p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako
	1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,
	2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zam...
	3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní...

	r) naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů9F6g) představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům,
	s) náhrada prokázaných výdajů poskytovaná podle zvláštních právních předpisů6g) představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, jde-li o
	1. výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemská cesta“),
	2. výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesta“),
	3. výdaje na stravování při tuzemských cestách,
	4. výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
	5. výdaje na ubytování při tuzemských cestách,
	6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách,
	7. výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
	8. výdaje na odborné a administrativní práce,
	9. výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
	10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci při tuzemských cestách,

	t) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních právních předpisů10F47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním p...
	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 spoj...

	(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...
	b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v
	1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,
	2. státních orgánech,
	3. 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 vykonávanou podle zvláštních předpisů.
	(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti.
	(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, základem daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, je příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenu mezin...
	(14) 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 systém13F136) 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.


	***
	§ 7a
	Paušální daň
	(1) Daň poplatníka, který je na konci zdaňovacího období poplatníkem v paušálním režimu, je rovna paušální dani, pokud tento poplatník v tomto zdaňovacím období
	a)  má pouze
	1. příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4,
	2. příjmy od daně osvobozené,
	3. příjmy, které nejsou předmětem daně,
	4. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
	5. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o
	příjmy podle bodů 2 až 4 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15 000 Kč,

	a) rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu
	1. nepřesáhl, nebo
	2. přesáhl, ale nepřesáhl rozhodné příjmy pro vyšší pásmo paušálního režimu a podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její výši odpovídající tomuto pásmu paušálního režimu,
	b)   vedle rozhodných příjmů má pouze
	1. příjmy od daně osvobozené,
	2. příjmy, které nejsou předmětem daně,
	3.  příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
	4. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 1 až 3 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 25 000 Kč,

	b)c) není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, a
	c)d)  není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

	(2) Pokud poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu před koncem zdaňovacího období z důvodu, že ukončil nebo přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je jeho daň za toto zdaňovací období rovna paušální dani, pokud po...
	a)  splňuje podmínky podle odstavce 1,
	b)  v části tohoto zdaňovacího období po dni, ve kterém přestal být poplatníkem v paušálním režimu, nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a
	c) zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, do konce lhůty pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období.
	c) do konce lhůty pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období
	1. zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nebo
	2. nezahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nevede účetnictví a úhrn položek, o které by zvyšoval rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdyby v tomto zdaňovacím období vedl daňovou evidenci, a příjmů ze samostatné činnosti nepřesáhl roz...


	(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se na poplatníka, který v posledním kalendářním měsíci zdaňovacího období zemřel nebo ukončil nebo přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, hledí jako na poplatníka, který přestal být poplatníkem v ...
	(4) Pro účely odstavců 1 a 2 se za příjem ze samostatné činnosti považuje také příjem z úplatného převodu nebo nájmu majetku, který byl v posledním předcházejícím zdaňovacím období, za které nebyla daň poplatníka rovna paušální dani a za které poplatn...
	(4) (5) Daň se nerovná paušální dani, pokud poplatník podle odstavce 1 nebo 2, který je daňovým rezidentem České republiky, vyloučí dvojí zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů v zahraničí v daňovém přiznání.
	(5) (6) Paušální daň činí součet záloh na daň, které měl poplatník v paušálním režimu zaplatit za dané zdaňovací období.
	(6) Paušální daň činí součin počtu kalendářních měsíců zdaňovacího období, ve kterých byl poplatník v paušálním režimu, a zálohy na daň pro
	a) zvolené pásmo paušálního režimu, nebo
	b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně v případě, že poplatník podá oznámení o jiné výši paušální daně správci daně, pokud jeho příjmy v tomto zdaňovacím období nepřesáhly rozhodné příjmy pro toto pásmo paušálního režimu.

	(6) (7) Na poplatníka v paušálním režimu se pro účely daní z příjmů hledí jako na poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti, které jsou předmětem daně, a to i v případě, že mu v rozhodném období tyto příjmy neplynou.
	(8) Poplatník v paušálním režimu, který má příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, vede záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušál...

	***
	(3) Osvobození bezúplatných příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d) se nepoužije, pokud ho veřejně prospěšný poplatník neuplatní. Rozhodnutí veřejně prospěšného poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit.
	***
	§ 23
	Základ daně
	(1)  Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se uprav...
	(2)  Pro zjištění základu daně se vychází
	a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví.14F20) Poplatník, který sestavuje účetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropský...
	b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, nebo vedou jednoduché účetnictví.

	(3) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2
	a) se zvyšuje o
	1.  částky neoprávněně zkracující příjmy,
	2.  částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů),
	3.  částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka nebo výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně d...
	4.  částky, o které byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodů 1 a 2 za předchozí zdaňovací období, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností v účetnictví provedena a ovlivnila výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření se zvyšu...
	5.  částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů17F21) povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem, který vede účet...
	6.  přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly podle písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích zdaňova...
	7.  částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní právní předpis,18F22a) u poplatníka, který nevede účetnictví,
	8.  částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použ...
	9.  kladný rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami zúčastněných a nástupnických obchodních korporací, u nichž dochází k zániku v důsledku přeměny splynutím osoby dlužníka a věřitele, vyloučený v zahajovací rozvaze ve prospěch vlastního kapitálu, a to u ná...
	10. kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle právních předpisů upravujících oceňování majetku, kterým je vypořádáván vypořádací podíl nebo likvidační zůstatek v nepeněžní formě, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace podle práv...
	11. výši neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela. Toto se nevztahuje na dluhy dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu,19F127) a u o...
	12. výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty, nebo narovnáním, pokud nebyla podle právních předpi...
	13. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která zvýšila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu daně,
	14. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku neb...
	15. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým,
	16. částku nebo její část uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání nebo jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje, pokud následně došlo k porušení podm...
	17. částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka podle § 23 od...
	18. částku ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle odstavce 3 písm. c) bodu 10,
	19. úbytek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů,
	b) se snižuje o
	1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního právního předpisu20) u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v to...
	2.  částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen výsledek hospodaření u poplatníka, který vede účetnictví, podle písmene a) bodu 5, dojde-li k jej...
	a) 3.  částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnil...
	4. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií nebo podílu v obchodní společnosti v rámci přeměny podle zvláštního předpisu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýše...
	5. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií tímto společníkem, pokud tyto akcie byly nově emitovány na základě zvýšení základního kapitálu podle zvláštního předpis...
	6. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která snížila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu daně,
	c) lze snížit o
	1.  částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy,
	2.  částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle tohoto zákona do výdajů (nákladů) zahrnout,
	3.  částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo v...
	4.  oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak,
	5.  částky ve výši záporného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu při nabytí vkladem nebo přeměnou21F131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20)...
	6.  hodnotu dluhu zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 11; o tuto hodnotu může snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle...
	7.  hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru nebyl od d...
	8.  hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 14, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmět...
	9.  hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a příjmu, který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, pokud poplatník zahrnul tento př...
	10.  částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona upravujícího rezervy,
	11. přírůstek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.
	Obdobně se postupuje, je-li daňové přiznání podáváno za jiné období, než je zdaňovací období.

	(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují
	a)  u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
	b)  příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4,
	c)  příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního kapitálu,
	d)  částky, které již byly zdaněny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce,
	e)  částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci uveden...
	f)  podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti,
	g)  částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu,20) pokud souvisí s výdajem (nákladem) vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích zdaňovacích obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen, a to maximálně do výše ...
	h)  částka vyplacená členovi obchodní korporace z účasti v ní při snížení základního kapitálu, která snižuje nabývací cenu podílu (§ 24 odst. 7),
	i)  změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí (protihodnotou), pokud je zaúčtována podle zvláštního právního předpisu20) jako náklad nebo výnos. Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely tohoto zákona nepovažuje za ocenění reálnou h...
	j)  změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a určil k obchodování, o kterých je účtováno jako o nákladu nebo výnosu podle zvláštního právního předpisu,20)
	k) změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu, který se v souladu se zvláštním právním předpisem20) oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen podle § 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9,
	l)  rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou.

	(5) Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejí...
	(6) Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získ...
	a)  u vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem), a to:
	1.  ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním jsou výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené technické zhodnocení, za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil vlastník (prona...
	2.  ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněžním plněním jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odpisoval nájemce se souhlasem vlastníka (...
	3.  ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní (zůstatkovou) cenu; toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů (nákladů) vynaložených náj...
	b)  u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o bezúplatný příjem, se ocení
	1.  ve výši 1 Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy a předmětu kulturní hodnoty,
	2.  ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala, v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami a
	3.  reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví v ostatních případech.

	(7) Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka ...
	a)  kapitálově spojené osoby, přitom
	1.  jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hl...
	2.  jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitá...
	b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby
	1.  kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
	2.  kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
	3.  ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
	4.  blízké,
	5.  které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.
	Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění k...

	(8) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení nájmu neb...
	a)  u poplatníků uvedených v § 17, kteří vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v ...
	b)  u poplatníků uvedených v § 2
	1.  pokud vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) a opravných položek, záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, výnosů př...
	2. pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)] a hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s ...
	3.  v případech, kdy poplatník uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 odst. 4, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)].

	Stejným způsobem postupují poplatníci uvedení v § 2, pokud v průběhu zdaňovacího období přeruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9), a činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem ...
	(9) U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje o oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty podle zvláštního právního předpisu20)
	a)  cenného papíru s výjimkou směnek a s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 4 písm. k),
	b)  derivátu a části majetku a dluhu zajištěného derivátem,
	c)  povinnosti vrátit cenný papír, který poplatník zcizil a do okamžiku ocenění jej nezískal zpět.
	(10) Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního předpisu,20) pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem.

	(11) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůže být základ daně nižší nebo daňová ztráta vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Ke stanovení může...
	(12) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není v § 5 stanoveno jinak.
	(13) Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úpravě vlastni...
	(14) Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u poplatníka s příjmy podle § 7 lze hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v době zahájení vedení účetnictví, zahrnout do základu daně buď jednorázově v době zahájení vedení účetni...
	(15) Do základu daně se zahrnuje i rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího sníženým o převzaté dluhy (dále jen „oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu“)...
	(16) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, vstupuje do základu daně příjem z prodeje a hodnota všech postupovaných dluhů. Jsou-li součástí prodeje obchodního závodu i zásoby uplatněné jako výdaj, zvýší se základ daně o ro...
	(17) Při nabytí majetku a dluhů poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky vkladem, převodem obchodního závodu, fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní korporace ...
	(18) U veřejně prospěšných poplatníků se při přechodu z vedení účetnictví na jednoduché účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. U těchto poplatníků se při přechodu z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví postupuje při...
	(19) Výsledek hospodaření poplatníka, který na základě právních předpisů upravujících účetnictví využil možnost oceňovat finanční nástroj reálnou hodnotou do vlastního kapitálu bez ovlivnění výsledku hospodaření, se při realizaci tohoto finančního nás...
	(20) V případech, kdy poplatník na základě právních předpisů upravujících účetnictví postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího účetní výkaznictví leasingů22F140), se pro zjištění základu daně vychází z výsledku hospodaření...


	***
	§ 30a
	Mimořádné odpisy
	(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 2023 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny...
	(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 2023 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsí...
	(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu ...
	(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.
	(5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a ...

	***
	§ 30d
	Nemovitá kulturní památka
	(1) Nemovitá věc, která byla kulturní památkou podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1987, nebyla k 31. prosinci 1987 zapsaná do státního seznamu kulturních památek a nebyla prohlášena za kulturní p...
	(2) Poplatník může v prvním zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatých od 1. ledna 2022 rozhodnout, že nemovitá věc podle odstavce 1 věty první není od tohoto období pro účely daní z příjmů považována za nemovitou k...
	a) v daném období výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
	1.  zvýší o úhrn odpisů, které byly uplatněny jím nebo poplatníkem, od kterého byla nemovitá věc nabyta některým ze způsobů podle § 30 odst. 10, jako výdaj ve zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se podává daňové přiznání, předcházejících danému...
	2. sníží o úhrn odpisů, které by v obdobích podle písmene a) mohly být uplatněny, kdyby věc nebyla považována za nemovitou kulturní památku,
	b) od daného období pro účely daní z příjmů zachází s takovou nemovitou věcí, jako by od 1. ledna 1988 nebyla nemovitou kulturní památkou, a
	c) pro účely určení zůstatkové ceny se za celkovou výši odpisů stanovených podle § 26 a § 30 až 32 ve zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se podává daňové přiznání, předcházejících danému období považuje úhrn odpisů, o které byl podle písmene b...

	(3) Pokud poplatník postupoval ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatých před 1. lednem 2022 tak, jako by nemovitá věc podle odstavce 1 věty první nebyla nemovitou kulturní památkou, odstavec 1 věta první se nep...

	***
	§ 34g
	Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání
	(1) Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání činí součet
	e) 110 % vstupní ceny majetku,
	1. jehož je poplatník prvním vlastníkem,
	2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a
	3. který je použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,

	f) 50 % vstupní ceny majetku,
	1. jehož je poplatník prvním vlastníkem,
	2. který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a
	3. který je použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,

	g) 110 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud je majetek
	1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona,
	2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a
	3. použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích a
	h) 50 %vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud je majetek
	1. předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona,
	2. pořizován pro účely odborného vzdělávání a
	3. použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
	(2) Odpočet podle odstavce 1 lze odečíst od základu daně v období pořízení majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli do užívání.
	(3) Odpočet podle odstavce 1 může činit nejvýše částku ve výši součinu 5 000 Kč a počtu hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy uskutečněných na pracovišti poplatní...
	(4) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 se rozumí majetek,
	a) který je vymezen ve smlouvě uzavřené mezi poplatníkem a právnickou osobou vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy o obsahu a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části akred...
	1. praktickém vyučování,
	2. odborné praxi nebo
	3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na pracovišti poplatníka,
	b) u kterého je vstupní cenou pořizovací cena nebo vlastní náklady nebo který je oceněn podle právních předpisů upravujících účetnictví pořizovací cenou nebo vlastními náklady a
	c) na jehož pořízení nebo pořizování nebyla ani z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.
	(5) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 je pouze
	a) hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo
	b) software, který je dlouhodobým nehmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví s oceněním vyšším než 80 000 Kč.
	(6) Pokud ve zdaňovacím období započatém od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 nebyla splněna podmínka doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle odstavce 1, považuje se za splněnou. Počet zdaňovacích období, po která musí být podle odstavce 1 tat...



	***
	§ 38b
	Minimální výše daně
	Daň nebo penále se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 15 000 Kč 25 000 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou.

	***
	§ 38da
	Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
	(1) Plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o něm mezinárodní ...
	(2) Plátce daně je povinen správci daně podat oznámení podle odstavce 1, jde-li o příjem, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, ve lhůtě pro odvedení daně, která byla z daného příjmu sražena nebo vybrána. Oznámení podle odstavc...
	(3) Oznámení podle odstavce 1 lze podat jen
	a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,
	b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem podle písmene a), nebo
	c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
	1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
	2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
	3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

	(4) Má-li plátce daně nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit oznámení podle odstavce 1 pouze způsobem podle...
	(5) V oznámení podle odstavce 1 je plátce daně povinen kromě obecných náležitostí podání uvést
	a) své identifikační údaje,
	b) identifikační údaje příjemce příjmu podle odstavce 1,
	c) údaje týkající se příjmu podle odstavce 1 a daně sražené nebo vybrané z tohoto příjmu.
	(6) Plátce daně není povinen podat oznámení podle odstavce 1 o
	a) příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl povinen d...
	b) příjmu podle § 6 odst. 4,
	c) příjmu, o kterém má povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
	(7) Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti v odůvodněných případech zprostit oznamovací povinnosti podle odstavce 1 na dobu nejvýše 5 let.

	***
	§ 38g
	Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
	(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč 25 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní...
	(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těch...
	(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 6 nebo 7. V daňovém přiznání poplatník r...
	(4) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu...
	(5) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy...

	***
	§ 38lc
	Oznámení o vstupu do paušálního režimu
	(1) Oznámení o vstupu do paušálního režimu může poplatník daně z příjmů fyzických osob podat správci daně do desátého dne rozhodného zdaňovacího období.
	(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, po desátém dni rozhodného zdaňovacího období, může oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení této činnosti.
	(3) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, podá oznámení o vstu...
	(3)(4) Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen
	a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,
	b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem podle písmene a), nebo
	c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.
	(4)(5) V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést
	a) své identifikační a kontaktní údaje,
	b) údaje o vstupu do paušálního režimu,
	c) údaje o důchodovém pojištění poplatníka a
	d) údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.
	(5)(6) Oznámení o vstupu do paušálního režimu podané po lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.
	(6)(7) Lhůta podle odstavce 1 nebo 2, 2 nebo 3 je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno živnostenskému úřadu podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí...

	§ 38ld
	Společné oznámení při vstupu do paušálního režimu
	(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, může společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu správci daně učinit podání obsahující údaje požadované v oznámení o zahájení sam...
	(2) Podání podle odstavce 1 lze podat jen způsoby podle § 38lc odst. 34.
	(3) Správce daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník učinil podání podle odstavce 1, předá v elektronické podobě údaje podle odstavce 1 příslušné okresní České správě sociálního zabezpečení nebo správci registru všech pojištěnců veřejného zdrav...
	(4) Na předání údajů podle odstavce 3 se hledí jako na podání oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení nebo oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona...

	§ 38lda
	Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu
	(1) Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu může poplatník v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu.
	(2) V oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést
	a) zdaňovací období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu, a
	b) nově zvolené pásmo paušálního režimu.
	(3) Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu podané po lhůtě podle odstavce 1 je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.

	§ 38ldb
	Oznámení o jiné výši paušální daně
	(1) Oznámení o jiné výši paušální daně může poplatník v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nepřesáhl rozhodné příjmy pro jiné než zvolené pásmo paušálního ...
	(2) V oznámení o jiné výši paušální daně je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést
	a) zdaňovací období, za které má být paušální daň v jiné výši,
	b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně a
	c) skutečnost, zda překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu.
	(3) Oznámení o jiné výši paušální daně podané po lhůtě podle odstavce 1 je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.

	***
	§ 38lf
	Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu
	(1) Zjistí-li poplatník daně z příjmů fyzických osob, který podal oznámení o vstupu do paušálního režimu, že nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v paušálním režimu, oznámí tuto skutečnost včetně důvodu, pro který podmínky ne...
	(2) Zjistí-li správce daně, že poplatník daně z příjmů fyzických osob, který podal oznámení o vstupu do paušálního režimu, nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v paušálním režimu, učiní o tomto zjištění úřední záznam a poplat...

	§ 38lf
	Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu
	(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob oznámí správci daně nesplnění podmínek pro
	a) to, aby se stal poplatníkem v paušálním režimu,
	b) nově zvolené pásmo paušálního režimu,
	c) jinou výši paušální daně.

	(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob oznámí nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém toto nesplnění zjistil.
	(3) Zjistí-li správce daně nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, učiní o tomto zjištění úřední záznam a poplatníka vhodným způsobem vyrozumí o tomto zjištění včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, ...

	***
	§ 38lga
	Společné oznámení při ukončení paušálního režimu
	(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přestal být osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění nebo podle zákona upravujícího veřejné zdravotní poj...
	(2) Správce daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník učinil podání podle odstavce 1, předá v elektronické podobě údaje podle odstavce 1 České správě sociálního zabezpečení a správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.
	(3) Na předání údajů podle odstavce 2 se hledí jako na podání oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení nebo oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti podle zákona...

	***
	§ 38lk
	Paušální zálohy
	(1) Poplatník v paušálním režimu platí paušální zálohy pro zvolené pásmo paušálního režimu na zálohová období. Zálohovým obdobím je pro účely paušálního režimu kalendářní měsíc.
	(2) Paušální záloha zahrnuje
	a)  zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů,
	b) zálohu na pojistné na důchodové pojištění, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zákona upravujícího pojistné na sociá...
	c) zálohu na pojistné na zdravotní pojištění, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle zákona upravujícího pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

	(3) Záloha na veřejné pojistné, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí záloha na pojistné na důchodové pojištění a záloha na pojistné na zdravotní pojištění, se spravuje jako daň podle daňového řádu. Její správu vykonávají orgány Finanční správy...
	(4) Paušální zálohy se platí od zálohového období, ve kterém se poplatník stal poplatníkem v paušálním režimu, do zálohového období, ve kterém poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu.
	(5) Paušální záloha je splatná do dvacátého dne zálohového období, na které se záloha platí. Záloha na zálohové období, ve kterém poplatník v paušálním režimu zahájil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je splatná do dvacátého dne ...
	(6) Paušální záloha se platí na společný osobní daňový účet.
	(7) Záloha poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů činí 100 Kč.
	(8) (7) Záloha poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů činí
	a)  100 Kč pro první pásmo paušálního režimu,
	b)  4 963 Kč pro druhé pásmo paušálního režimu a
	c) 9 320 Kč pro třetí pásmo paušálního režimu.

	(8) Správce daně nemůže stanovit jinou výši paušální zálohy ani povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat; tím není dotčena možnost povolit posečkání úhrady paušální zálohy nebo rozložení její úhrady na splátky.

	***
	§ 38lm
	Přeplatek
	(1) Přeplatek na společném osobním daňovém účtu se nepoužije na úhradu nedoplatku téhož poplatníka na jiném osobním daňovém účtu nebo na nedoplatek evidovaný u jiného správce daně; to neplatí pro přeplatek ve výši, ve které nemůže zaniknout podle odst...
	a) o takové použití přeplatku požádá,
	b) přestane být poplatníkem v paušálním režimu nebo
	c) nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v paušálním režimu.

	(2) Pokud poplatník nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v paušálním režimu, přeplatek na společném osobním daňovém účtu zaniká ve výši plateb, které byly převedeny na centrální účet České správy sociálního zabezpečení a na z...
	(2) Přeplatek na společném osobním daňovém účtu za zdaňovací období, za které daň poplatníka není rovna paušální dani, zaniká ve výši plateb, které byly převedeny na centrální účet České správy sociálního zabezpečení a na zvláštní účet veřejného zdrav...
	(3) Vratitelný přeplatek na společném osobním daňovém účtu nevzniká ve výši přeplatku, ve které může zaniknout podle odstavce 2.
	(3)(4) Nepožádá-li poplatník o vrácení vratitelného přeplatku na společném osobním daňovém účtu do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem
	a) zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění v části určené podle podílu výše zálohy na pojistné na zdravotní pojištění na výši paušální zálohy pro první pásmo paušálního režimu a
	b) státního rozpočtu v části zbývající z přeplatku po jeho snížení o část podle písmene a).



	K části třetí návrhu zákona
	a) zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále jen "samostatná výdělečná činnost") s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat; osoba samostatně výděleč...
	b) ukončení samostatné výdělečné činnosti,
	c) zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
	d) od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
	e) od kterého nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství z důvodu těhotenství a porodu, pokud peněžitá pomoc v mateřství náležela z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala osobně pečovat o ...

	K části čtvrté návrhu zákona
	***
	§ 5b
	(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka určená touto osobou, která činí nejméně 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zá...
	(2) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí nejméně, vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce
	a) jen hlavní samostatnou výdělečnou činnost, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 5 věty první a platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářn...
	b) jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu výkonu této činnosti je účastna důchodového pojištění, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 5 věty druhé a platného pro kalendářní rok, za který se stano...
	c) hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je účastna důchodového pojištění, součet dílčího vyměřovacího základu z hlavní samostatné výdělečné činnosti a d...
	(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani, činí součin měsíčního vyměřovacího základu pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo pro pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně v případě, ž...
	(4) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná. Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o...

	***
	§ 13a
	(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit zálohy na pojistné
	a) za kalendářní měsíc, ve kterém se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění v kalendářním roce podle § 10 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní měsíce následující po tomto měsíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou či...
	b) za kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, ve kterém dosáhla daňového základu (§ 5b odst. 1) ve výši zakládající účast na důchodov...
	c) za kalendářní měsíc, ve kterém vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
	(2) Pokud se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila k účasti na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění v době, kdy je ještě povinna platit zálohy na pojistné podle odstavce 1, platí zálohy na pojistné na základě při...
	(3) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit zálohy na pojistné podle předchozích odstavců naposledy za kalendářní měsíc, v němž nastaly skutečnosti uvedené v § 10 odst. 6 větě druhé zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní měsíc, kter...
	(4) Pokud osobě samostatně výdělečně činné, která byla povinna platit zálohy na pojistné podle odstavce 1 písm. b), zanikla v kalendářním roce tato povinnost proto, že nastaly skutečnosti uvedené v § 10 odst. 6 větě druhé zákona o důchodovém pojištění...
	(5) Osoba samostatně výdělečně činná, která se přihlásila podle § 10 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění k účasti na důchodovém pojištění za kalendářní rok až po jeho uplynutí a nebyla povinna platit zálohy na pojistné za tento rok podle odstavce 1 ...
	(6) Zálohy na pojistné, které byly zaplaceny, aniž byla dána povinnost je platit, se považují pro účely stanovení přeplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "přeplatek na pojistném na důchodové...
	(7) Pro účely placení záloh na pojistné se osoba samostatně výdělečně činná považuje za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v kalendářním měsíci, ve kterém aspoň po část měsíce, v níž byla samostatná ...
	(8) Ke skutečnostem uvedeným v odstavci 7 se přihlíží na základě oznámení osoby samostatně výdělečně činné. K oznámení osoby samostatně výdělečně činné o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti podle odstavce 7 se pro účely placení záloh na poji...
	(9) Při placení záloh na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, se postupuje podle zákona upravujícího daně z příjmů.
	(10) Na částky, které nejsou zálohami na pojistné ani doplatkem na pojistném, převedené orgány Finanční správy České republiky za rozhodné období ze společného osobního daňového účtu osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů nebyla rovna pa...

	§ 14
	(1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Výše zálohy na pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 z měsíčního vyměřovacího základu.
	(2) U osoby samostatně výdělečně činné, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tent...
	(3) U osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, činí výše měsíčního vyměřovacího základu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu podle odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %.
	(3) Výše měsíčního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, činí pro
	a) první pásmo paušálního režimu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu podle odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %,
	b) druhé pásmo paušálního režimu 25 500 Kč a
	c) třetí pásmo paušálního režimu 39 000 Kč.
	(4) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné příslušná okresní správa sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, měsíční vyměřovací základ, po...
	(5) Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za...
	(6) Za kalendářní měsíc, který následuje po měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve výši odpovídající měsíčnímu vyměřovacímu základu stanovenému podle odstavců 2 až 5 platí do kalendářního měsíce, v n...
	(7) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnout, že osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit zálohy na pojistn...
	(8) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob samos...
	(9) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající částce měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle odstavců 2 až 5.
	(10)  Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené podle § 4, nebo platila-li osoba samostatně výdělečně činná zálohy na pojistné za kalend...
	(11)  Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveného podle § 4 a výší záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období.
	(12)  Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

	***
	§ 15
	(1) Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozdě...
	(2) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je vyšší, než který osoba samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, je oso...
	(3) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který osoba samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, může o...
	(4) Údaj o určeném vyměřovacím základu, který osoba samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, nemůže být dodatečně změněn, s výjimkou opravného přehledu podle odstavce 2 nebo 3.
	(1) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná před splněním povinností uvedených v předchozích odstavcích, může za ni tyto povinnosti splnit její dědic nebo fyzická osoba, která uplatňuje nárok na důchod z důchodového pojištění z důvodu úmrtí osoby sa...


	K části páté návrhu zákona
	***
	§ 3a
	(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by ...
	(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z vyměřovacího základu podle odstavce 1. Je-li vyměřovací základ podle odstavce 1 nižší než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z mini...
	(3) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu
	a) uvedenou v § 3 odst. 8 písm. a) až c),
	b) která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
	c) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),
	pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto osob je 50 % daňového základu.
	(4)  Minimální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, pokud osoba samostatně výdělečně činná
	a) nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celé rozhodné období,
	b) měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba samostatně výdělečně činná; za pobírání nemocenského z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných se pro účely tohoto zákona považuje též období prvních 3 ...
	c) se stala osobou uvedenou v odstavci 3,
	pokud tyto skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
	(5) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani, je minimální vyměřovací základ podle odstavce 2; odstavce 3 a 4 se nepoužijí. Tento vyměřovací základ se sníží na poměrnou část odpovídající počtu ka...
	(5) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo nižší paušální dani než pro zvolené pásmo paušálního režimu, je pro
	a) první pásmo paušálního režimu minimální vyměřovací základ podle odstavce 2,
	b) druhé pásmo paušálního režimu částka 319 200 Kč a
	c) třetí pásmo paušálního režimu částka 470 400 Kč.
	(6) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna vyšší paušální dani než pro zvolené pásmo paušálního režimu, je vyměřovací základ pro pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně.
	(7) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani, se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, po které byla osoba samostatně výdělečně činná poplatníkem v paušálním režimu. Pro vym...

	§ 8
	(1) Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdě...
	(2) Ve druhém roce a v následujících letech výkonu samostatné výdělečné činnosti se výše zálohy na pojistné stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z měsíčního vyměřovacího základu. Měsíční vyměřovací základ činí průměr, který z vyměřovacího základu u...
	(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl b...
	(4) Zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu,...
	(5) Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočteného podle § 3a je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Pro účel...
	(6) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné stanovené podle § 2 odst. 1, jedná se o přeplatek pojistného (§ 14).
	(7) Na částky převedené orgány Finanční správy České republiky ze společného osobního daňového účtu osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů nebyla rovna paušální dani a která má povinnost nebo možnost podat přehled o daňovém základu, se h...

	Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu stanoveného podle § 3a odst. 2 pro zvolené pásmo paušálního re...
	§ 20
	Obecná ustanovení o přerozdělování
	(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zřizuje a spravuje zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění (dále jen "zvláštní účet"). Zvláštní účet slouží k přerozdělování pojistného a dalších příjmů zvláštního účtu. Všeobecná zdravotní poji...
	(2) Předmětem přerozdělování je pojistné vybrané všemi zdravotními pojišťovnami a příjmy zvláštního účtu, kterými jsou
	a) celkové platby státu za pojištěnce, za něž je stát plátcem pojistného,
	b) jiná plnění, která jsou na základě tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů příjmem zvláštního účtu,
	c) úroky připsané na zvláštní účet, a
	d) zálohy na pojistné osob samostatně výdělečně činných, které jsou poplatníky v paušálním režimu, pojistné osob samostatně výdělečně činných, jejichž daň je rovna paušální dani, jejich příslušenství spravované orgány Finanční správy České republiky, ...

	(3) Z prostředků na zvláštním účtu se hradí náklady na jeho vedení a na účetní operace. O úhrn těchto nákladů se snižuje celková částka určená k přerozdělování (dále jen "částka určená k přerozdělování").
	(4) Přerozdělování se provádí podle indexů a podle nákladných hrazených služeb.
	(5) Přerozdělováním podle indexů se rozumí měsíční přerozdělování pojistného jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle nákladových indexů věkových skupin a farmaceuticko-nákladových skupin a podle korekcí pro souběh skupin podle § 21. Věkovou skupinou ...
	(6) Přerozdělováním podle nákladných hrazených služeb se rozumí měsíční zálohové přerozdělování pojistného jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle § 21a s ročním vyúčtováním podle § 21c, prováděné podle příslušnosti pojištěnců ke zdravotní pojišťovně...
	(7) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 21f písm. d) náklady na zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotních služeb za předchozí kalendářní rok.
	(8) Při změně zdravotní pojišťovny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna bezplatně předat nové zdravotní pojišťovně pojištěnce údaje o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce potř...
	(1) Osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů je povinna při plnění oznamovací povinnosti3125F( sdělit své jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo. Osoba samostatně výdělečně činná je dále povinna sdělit své obchodní jméno, ...


	K části šesté návrhu zákona
	K části sedmé návrhu zákona
	§ 72
	c) elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
	(6) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle...


	K části osmé návrhu zákona
	§ 1
	Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně
	(1) Za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.
	(2) Za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023 lze podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů od základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze zák...
	(3) Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů se použijí i na bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022
	a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo
	b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu b...

	(4) Ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů se použije i v případě, jde-li o snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny.
	(5) Odstavce 3 a 4 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém bylo bezúplatné plnění poskytnuto.
	(6) Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti nemá za zdaňovací období roku 2022 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého...

	Opatření v oblasti slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
	Do vlastního příjmu manžela podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů se od zdaňovacího období roku 2022 nezahrnuje příspěvek pro solidární domácnost podle zákona upravujícího opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpeč...





