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V l á d n í    n á v r h 

ZÁKON 
ze dne ... 2020, 

kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-
CoV-2 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o dani z nemovitých věcí 

Čl. I 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., 
zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona 
č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., 
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona 
č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., 
zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. 
a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 17a se vkládá nadpis, který zní: „Osvobození v případě mimořádné události“. 

2. V § 17a odst. 1 větě první se slova „živelních pohrom“ nahrazují slovy „mimořádné, 
zejména živelní události“ a slova „živelní pohromou“ se nahrazují slovy „mimořádnou 
událostí“. 

3. V § 17a odst. 2 se slova „živelní pohromě“ nahrazují slovy „mimořádné události“. 

4. V § 17a se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Obec může obecně závaznou vyhlášku podle odstavců 1 a 2 vydat pro  

a) všechny nemovité věci, všechny pozemky nebo všechny zdanitelné stavby a zdanitelné 
jednotky na celém území obce, 

b) všechny nemovité věci, všechny pozemky nebo všechny zdanitelné stavby a zdanitelné 
jednotky v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí, nebo 

c) jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí vymezené v případě  
1. pozemku parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, 
2. zdanitelné stavby číslem popisným s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém 

leží, nebo pozemkem vymezeným podle bodu 1, pokud nemá číslo popisné, 
3. zdanitelné jednotky číslem jednotky a zdanitelnou stavbou, ve které se tato jednotka 

nachází, vymezenou způsobem podle bodu 2.“. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. II 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona 
č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., 
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona 
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., 
zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona 
č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., 
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona 
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., 
zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona 
č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., 
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona 
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., 
zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona 
č.128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., 
zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona 
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., 
zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona 
č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., 
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona 
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., 
zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona 
č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., 
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona 
č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona 
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., 
zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona 
č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona 
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., 
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona 
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., 
zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona 
č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona 
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., 
zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 
Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona 
č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
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č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., 
zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 
Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona 
č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 303/2019 Sb., a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto:  

1. V § 5 odst. 3 se věta poslední zrušuje. 

2. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „vyměřenou“ nahrazuje slovem „stanovenou“ a slovo 
„vyměřena“ se nahrazuje slovem „stanovena“. 

3. V § 23c odst. 8 písm. b) se slovo „vyměřenou“ nahrazuje slovem „stanovenou“ a slovo 
„vyměřena“ se nahrazuje slovem „stanovena“. 

4. V § 24 odst. 2 se na konci textu písmene ch) doplňují slova „; jako výdaj se neuplatní 
zahraniční daň týkající se období, ve kterém je jako položka odčitatelná od základu daně 
uplatněna daňová ztráta stanovená za zdaňovací období nebo období, za které se podává 
daňové přiznání, která následují po období uplatnění této daňové ztráty; tímto postupem 
není ovlivněna výše takto uplatňované daňové ztráty“. 

5. V § 34 odstavec 1 zní: 
„(1) Od základu daně lze odečíst pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část, 

a to ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období nebo 
období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta stanoví, nebo 
v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta 
stanoví. Poplatník se může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období 
následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, oznámením správci daně ve lhůtě 
pro podání daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví; lhůtu pro podání 
tohoto oznámení nelze navrátit v předešlý stav. Vzdání se práva má účinky pro všechna 
období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví. Vzdání se práva na 
uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní 
společnosti, se daňová ztráta upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty veřejné 
obchodní společnosti; přitom tato část základu daně nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném 
poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 
U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, se daňová ztráta upraví 
o část základu daně nebo část daňové ztráty komanditní společnosti určené ve stejném 
poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti podle zvláštního 
právního předpisu. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob lze daňovou ztrátu odečíst od 
základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 10. V daňovém přiznání 
nebo dodatečném daňovém přiznání poplatník také uvede zdaňovací období nebo období, za 
které se podává daňové přiznání, za která byla daňová ztráta, kterou uplatňuje jako položku 
odčitatelnou od základu daně, stanovena, a výši, v jaké ji uplatňuje.“. 

6. V § 35a odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „, pokud nebyly 
uplatněny v předchozích zdaňovacích obdobích“. 
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7. V § 38n odst. 2 větě první se slova „vzniklá a vyměřená“ nahrazují slovem „stanovená“ 

a ve větě druhé se slovo „vyměřuje“ nahrazuje slovem „stanovuje“. 

8. V § 38na odst. 1 větě první se slovo „Vyměřenou“ nahrazuje slovem „Stanovenou“, ve 
větě druhé se slova „změna členů obchodní korporace nebo změna jejich podílu na 
kapitálu či kontrole poplatníka“ nahrazují slovy „nabytí nebo zvýšení podílu na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech a získání rozhodujícího vlivu“, ve větě 
třetí slova „nebo změny“ se nahrazují slovy „, a změny“ a věta poslední se nahrazuje 
větou „Rozhodným pro zjištění, zda došlo k podstatné změně, je úhrn změn ve složení 
osob, ke kterým došlo mezi posledním dnem období, za které byla daňová ztráta 
stanovena, a posledním dnem období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna.“. 

9. V § 38na odstavec 2 zní: 
„(2) U akciové společnosti, která vydala akcie na majitele v období, za které byla daňová 

ztráta stanovena, nebo v období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna, se má za to, že 
došlo k podstatné změně, ledaže poplatník prokáže, že v období, ve kterém má být daňová 
ztráta uplatněna, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého předmětu podnikání 
provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta stanovena, nejméně 80 % tržeb za 
vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů podle právních předpisů upravujících 
účetnictví, nebo pokud prokáže, že nedošlo k podstatné změně podle odstavce 1.“. 

10. V § 38na odst. 3 se slovo „následujících“ zrušuje, slova „v nichž“ se nahrazují slovy „ve 
kterých“, slova „vzniklá za období před podstatnou změnou“ se zrušují a slovo 
„vyměřena“ se nahrazuje slovem „stanovena“. 

11. V § 38na odst. 4 až 6 se slovo „vyměřena“ nahrazuje slovem „stanovena“. 

12. V § 38na se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 
„(7) Daňovou ztrátu stanovenou po přeměně obchodní korporace nelze odčítat od 

základu daně právního předchůdce poplatníka v období předcházejícím období, za které je 
tato daňová ztráta stanovena. Pokud je takto stanovená daňová ztráta odčítána od základu 
daně poplatníka v období předcházejícím období, za které se tato daňová ztráta stanoví, lze ji 
za podmínek uvedených v § 34 odst. 1 uplatnit pouze v rozsahu, v jakém tato ztráta připadá na 
stejné činnosti, které poplatník vykonával před přeměnou.“. 
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12. 

13. V § 38na odst. 8 úvodní části ustanovení se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

14. V § 38na odst. 8 písm. b) se slova „vyměřena, nebo ve kterém vznikla“ nahrazují 
slovem „stanovena“. 
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15. V § 38na odstavec 10 zní: 

„(10) Za provozování stejné činnosti podle odstavců 2 až 7 v období, ve kterém má být 
daňová ztráta uplatněna, a v období, za které byla daňová ztráta stanovena, se považuje 
i případ, kdy 
a) v období, za které byla daňová ztráta stanovena, došlo k vynakládání výdajů za účelem 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale tyto příjmy byly vykázány až v období, ve 
kterém má být daňová ztráta uplatněna, nebo 

b) v období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna, došlo k vynakládání výdajů za 
účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale tyto příjmy byly vykázány až v období, 
za které byla daňová ztráta stanovena.“. 

16. V § 38na odst. 11 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

17. V § 38na odst. 12 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem 
„10“. 

18. V § 38r odstavec 2 zní: 
„(2) Bylo-li možné uplatnit daňovou ztrátu nebo její část jako položku odčitatelnou od 

základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období nebo období, za 
které se podává daňové přiznání, za která byla stanovena, lhůta pro stanovení daně za období, 
za které byla daňová ztráta stanovena, a za všechna následující zdaňovací období, ve kterých 
bylo možné tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení 
daně za poslední zdaňovací období, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část 
uplatnit; pokud byla daňová ztráta nebo její část uplatněna jako položka odčitatelná od 
základu daně ve zdaňovacím období předcházejícím období, za které byla daňová ztráta 
stanovena, končí lhůta pro stanovení daně za toto zdaňovací období současně se lhůtou pro 
stanovení daně za poslední zdaňovací období, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její 
část uplatnit. Vzdal-li se poplatník práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období 
následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, lhůta pro stanovení daně za 
zdaňovací období, které předchází období, za které byla daňová ztráta stanovena, a ve kterém 
byla daňová ztráta uplatněna, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za období, ve 
kterém byla daňová ztráta stanovena. Tímto způsobem se postupuje také při uplatnění daňové 
ztráty po převodu obchodního závodu, fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní 
korporace.“. 

19. V § 38zf se za slova „daňové přiznání“ vkládají slova „nebo dodatečné daňové 
přiznání“ a za slova „daňového přiznání“ se vkládají slova „nebo dodatečného 
daňového přiznání“. 
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20. Za § 38zg se vkládá nový § 38zh, který včetně nadpisu zní: 

„§ 38zh 

Zvláštní ustanovení o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně 
Pokud poplatník podá současně s daňovým přiznáním nebo dodatečným daňovým 

přiznáním za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých 
mu vznikla daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém uplatní 
tuto daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně, hledí se na toto dodatečné 
daňové přiznání jako na podané v den, kdy byla tato daňová ztráta pravomocně stanovena. 
Podání dalšího dodatečného daňového přiznání za stejné období před tímto dnem není 
přípustné a nezahajuje další řízení. Údaje uvedené v takto podaném dodatečném daňovém 
přiznání se využijí při stanovení daně, pokud to stav řízení umožňuje.“. 

Čl. III 

Přechodná ustanovení 

1. Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
použije na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo 
ode dne 30. června 2020; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit i ve 2 zdaňovacích obdobích 
bezprostředně předcházejících období, za které se tato daňová ztráta stanoví. 

2. Na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo přede 
dnem 30. června 2020, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Za daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za první zdaňovací období poplatníka, které 
skončí ode dne 30. června 2020, se do pravomocného stanovení daně nebo daňové 
ztráty za toto zdaňovací období považuje pro účely zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, částka, kterou poplatník určí ve výši 
očekávané daňové ztráty za toto zdaňovací období. Tuto daňovou ztrátu může poplatník 
uplatnit pouze ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím období, za které ji 
poplatník určí. Poplatník, který tuto daňovou ztrátu uplatnil jako položku odčitatelnou 
od základu daně, je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období, za které 
daňovou ztrátu určil; to neplatí pro zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci za 
období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o dani silniční 

Čl. IV 

V § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona 
č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., 
zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 
Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., odstavec 2 zní: 
„(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav hmotnosti 
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1 náprava 
 do 1 tuny 1 800 Kč 
 nad 1 t do 2 t 2 700 Kč 
 nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč 
 nad 3,5 t do 5 t 4 500 Kč 
 nad 5 t do 6,5 t 5 200 Kč 
 nad 6,5 t do 8 t 6 300 Kč 
 nad 8 t 7 200 Kč 
2 nápravy 
 do 1 tuny 1 800 Kč 
 nad 1 t do 2 t 2 400 Kč 
 nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč 
 nad 3,5 t do 5 t 4 100 Kč 
 nad 5 t do 6,5 t 4 500 Kč 
 nad 6,5 t do 8 t 5 400 Kč 
 nad 8 t do 9,5 t 6 300 Kč 
 nad 9,5 t do 11 t 7 200 Kč 
 nad 11 t do 12 t 8 100 Kč 
 nad 12 t do 13 t 9 500 Kč 
 nad 13 t do 14 t 11 000 Kč 
 nad 14 t do 15 t 12 400 Kč 
 nad 15 t do 18 t 17 800 Kč 
 nad 18 t do 21 t 21 800 Kč 
 nad 21 t do 24 t 26 300 Kč 
 nad 24 t do 27 t 30 400 Kč 
 nad 27 t 34 700 Kč 
3 nápravy 
 do 1 t 1 800 Kč 
 nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč 
 nad 3,5 t do 6 t 2 700 Kč 
 nad 6 t do 8,5 t 4 500 Kč 
 nad 8,5 t do 11 t 5 400 Kč 
 nad 11 t do 13 t 6 300 Kč 
 nad 13 t do 15 t 7 900 Kč 
 nad 15 t do 17 t 9 900 Kč 
 nad 17 t do 19 t 11 900 Kč 
 nad 19 t do 21 t 13 100 Kč 
 nad 21 t do 23 t 16 000 Kč 
 nad 23 t do 26 t 20 500 Kč 
 nad 26 t do 31 t 27 500 Kč 
 nad 31 t do 36 t 32 600 Kč 
 nad 36 t 37 800 Kč 
4 nápravy a více náprav 
 do 18 t 6 300 Kč 
 nad 18 t do 21 t 7 900 Kč 
 nad 21 t do 23 t 10 600 Kč 
 nad 23 t do 25 t 13 300 Kč 
 nad 25 t do 27 t 16 700 Kč 
 nad 27 t do 29 t 21 200 Kč 
 nad 29 t do 32 t 28 000 Kč 
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 nad 32 t do 36 t 29 500 Kč 
 nad 36 t 33 100 Kč.“. 

CELEX: 31999L0062 

Čl. V 

Přechodná ustanovení 

1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období započatá před 1. lednem 
2020, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Pro účely výpočtu záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatných přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí sazby daně silniční podle § 6 odst. 
2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Část zaplacených záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2020 splatných přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající kladnému rozdílu mezi zaplacenou 
zálohou a výší zálohy vypočtené s použitím sazeb daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona 
č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije 
postupně na úhradu záloh ve zdaňovacím období roku 2020 splatných ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona a daně silniční za zdaňovací období roku 2020. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o spotřebních daních 

Čl. VI 

V § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb., 
odstavec 21 zní: 

„(21) Vznikne-li v důsledku vyměření nebo doměření nároku na vrácení daně vratitelný 
přeplatek, vrátí jej správce daně osobě, které tento nárok vznikl, bez žádosti do 
a)  15 dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, nebo 
b)  40 dnů ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo dodatečného 

platebního výměru v případě, kdy se výsledek vyměření nebo doměření neoznamuje.“. 

Čl. VII 

Přechodné ustanovení 

 Pro lhůtu pro vrácení vratitelného přeplatku, jejíž běh započal přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se použije § 57 odst. 21 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

Čl. VIII 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., 

zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona 
č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona 
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona 
č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., 
zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona 
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., 
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona 
č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., 
zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., 
zákona č. …/2020 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 

1. V příloze č. 2 se položky „49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými dráhami 
a lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu osob.“, „55 
Ubytovací služby.“, „59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.“, „90, 
91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na 
kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních 
rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb 
a obdobných turistických zajímavostí).“, „93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na 
sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním 
činnostem.“, „93.13 Služby posiloven a fitcenter.“, „93.29.11 Služby související 
s provozem rekreačních parků a pláží.“, „93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na 
ohňostroje, světelná a zvuková představení.“ a „96.04 Služby tureckých lázní, saun, 
parních lázní a solných jeskyní.“ zrušují. 

CELEX: 32006L0112 

2. V příloze č. 2a položce „49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 
zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky“ se slova „s výjimkou osobní 
dopravy lyžařskými vleky“ nahrazují slovy „a osobní doprava lyžařskými vleky.“, za 
položku „50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.“ se na 
samostatný řádek vkládá položka 55, která zní: 
„55    Ubytovací služby.“, 
za položku „56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací 
služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59, se nejedná o podání alkoholických 
nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního 
sazebníku 2203 00 10, nebo se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná 
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o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 
kapitoly 24.“ se na samostatný řádek vkládá položka 59.14, 90, 91, 93, která zní: 
„59.14, 90, 91, 93  Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, 

do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, 
na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, 
do kin, na výstavy a na podobné kulturní události 
nebo do podobných kulturních zařízení; 
poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických 
zahrad, přírodních rezervací a národních parků.“, 

za položku „88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené 
občany.“ se na samostatný řádek vkládá položka 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, která 
zní: 
 „93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní 

události; použití krytých i nekrytých sportovních 
zařízení ke sportovním činnostem; služby 
související s provozem rekreačních parků 
a pláží.“, 

 
a za položku „96.02 Kadeřnické a holičské služby.“ se na samostatný řádek vkládá 
položka 96.04, která zní: 
„96.04  Služby tureckých lázní, saun, parních lázní 

a solných jeskyní.“. 
CELEX: 32006L0112 

Čl. IX 

Přechodné ustanovení 
Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon 
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 

Čl. X 
V zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 

souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 92/2017 Sb., zákona č. 305/2017 Sb., 
zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se za § 12d vkládá nový § 12e, který včetně 
nadpisu zní: 

„§ 12e 

Mimořádné prodloužení lhůty 
Vláda může v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie nařízením stanovit 

prodloužení lhůty pro plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací 
s jiným členským státem.“. 
CELEX: 52020PC0197 
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ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. XI 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
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Důvodová zpráva 

I. Obecná část 
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS-CoV-2, je souborem novel těchto zákonů, jejichž gestorem je Ministerstvo financí: 

1) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), 

2) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o daních z příjmů“), 

3) zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o dani silniční“), 

4) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o spotřebních daních“), 

5) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), 

6) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní 
spolupráci při správě daní“).  

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda podle čl. 5 a 6 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav, který trval od 12. března 2020 
do 17. května 2020. V rámci vyhlášeného nouzového stavu byla realizována řada omezujících 
opatření, která měla nebo nepřímo stále ještě mohou mít negativní dopad na ekonomiku. Tyto 
negativní dopady spočívají jednak přímo v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti 
přijmout opatření, která provozování podnikatelské činnosti ztěžují. 
Na řadu oborů podnikání měla nicméně negativní dopad samotná epidemie koronaviru SARS- 
CoV-2 a s tím související změna chování obyvatelstva, přičemž tyto dopady by bez provedení 
vládou přijatých opatření mohly být v konečném důsledku závažnější, a to nejen s ohledem 
na hierarchii chráněných hodnot (život > zdraví > majetek). V rámci podnikatelského 
prostředí byly výše zmíněnými událostmi zasaženy nejen segmenty, na které opatření vlády 
směřovala přímo, ale též segmenty, které utrpěly v důsledku změny chování zákazníků, jejich 
priorit, jakož i změnami, které se dotkly jejich obchodních partnerů a dodavatelů. 
Cílem předloženého návrhu zákona je zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na 
ekonomiku České republiky. 
Konkrétní navržené změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. 
Zařazením všech navrhovaných změn do jednoho právního předpisu se pro jejich adresáty 
(zejména daňové subjekty a správce daně) zvyšuje přehlednost a pro adresáta je tak snazší 
orientovat se v provedených změnách, což neplatí v případě řady dílčích novel jednotlivých 
právních předpisů. 
Novely jednotlivých zákonů zařazených do návrhu zákona spolu věcně souvisí, neboť se 
týkají daní v širším smyslu a jejich procesního a kompetenčního rámce. Návrhem zákona je 
tak novelizována specifická část právního řádu, kterou lze označit jako pozitivní daňové 
právo, ve které se uplatňují stejná pravidla a principy a v jejímž rámci se jako obecný právní 
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předpis používá daňový řád (obecný právní předpis upravující správu daní v širokém slova 
smyslu). 
Rovněž z hlediska procesní ekonomie legislativního procesu je zařazení změn daňových 
zákonů do jednoho právního předpisu vhodné, neboť umožňuje reagovat na problémy, které 
vyvstanou v průběhu legislativního procesu (ať už v rámci připomínkového řízení, nebo 
v Parlamentu) komplexním způsobem, tj. požadované změny v daňovém právu promítnout 
do všech relevantních předpisů.  
Předložený návrh zákona respektuje závazek uvedený v Programovém prohlášení vlády, 
podle kterého budou změny soustavy daňových zákonů prováděny pouze několika málo 
souhrnnými novelami. 

1 Zhodnocení platného právního stavu 
Tato část je strukturována dle jednotlivých stěžejních témat. Současná právní úprava nemá 
dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

1.1 Daň z nemovitých věcí 
Podle zákona o dani z nemovitých věcí může obec v obecně závazné vyhlášce v případě 
živelní pohromy osvobodit, a to i zpětně, dotčené nemovité věci od daně z nemovitých věcí. 
Stávající právní úpravu je tak možno vztáhnout zejména na povodně, vichřice a stav 
extrémního sucha. Nelze ji však vztáhnout na mimořádné události, které nejsou živelní 
pohromou, tedy zejména na pandemie, omezení vyplývající z nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu, válečného stavu nebo průmyslové havárie. Na tyto události dopadá pouze 
pravomoc ministra financí zcela nebo částečně prominout daň nebo její příslušenství podle 
§ 260 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový 
řád“). 
Daň z nemovitých věcí je výlučnou daní místní, její výnos je v plném rozsahu příjmem 
rozpočtu obce, na jejímž území se nemovitá věc nachází. Správu daně z nemovitých věcí 
podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, vykonávají finanční úřady. 

1.2 Daně z příjmů 
Pokud výdaje poplatníka převyšují jeho příjmy, je rozdíl daňovou ztrátou, viz § 38n zákona 
o daních z příjmů. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů obsahuje speciální 
ustanovení týkající se daňové ztráty pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob; u těchto 
poplatníků vznikne daňová ztráta pouze v případě, že výdaje přesáhnou příjmy podle § 7 nebo 
§ 9, tedy příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z nájmu. V případě dílčího základu daně 
ze závislé činnosti podle § 6, dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku podle 
§ 8 a  dílčího základu daně z ostatních příjmů podle § 10 daňová ztráta vzniknout nemůže. 
Podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů v dosavadním znění lze vyměřenou daňovou 
ztrátu odečíst od základu daně jako odčitatelnou položku, a to nejpozději v 5 zdaňovacích 
obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta 
vyměřena. Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob platí opět speciální úprava uvedená 
v § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů v dosavadním znění, podle které lze daňovou ztrátu 
odečíst od základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 10, tedy 
s výjimkou dílčího základu daně ze závislé činnosti (§ 6). 
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V rámci uvedených 5 zdaňovacích období tedy poplatník může snížit základ daně o částky 
v souhrnu se rovnající vyměřené daňové ztrátě, přičemž rozdělení této odčitatelné položky 
mezi uvedených 5 zdaňovacích období, případně její částečné či plné nevyužití, je na volbě 
poplatníka. Své rozhodnutí může poplatník i zpětně měnit, a to prostřednictvím podání 
dodatečného daňového přiznání. Do 5 zdaňovacích období se přitom nepočítají období, za 
která se podává daňové přiznání, přičemž za taková období se daňová ztráta také může 
uplatnit jako odčitatelná položka, viz pokyn GFŘ D-22. 
K zajištění této možnosti z procesního hlediska slouží § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů, 
který stanoví speciální pravidlo pro určení lhůty pro stanovení daně oproti obecné úpravě 
v daňovém řádu. Podle tohoto ustanovení lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, 
ve kterém daňová ztráta vznikla, a za všechna zdaňovací období, za která bylo možné tuto 
daňovou ztrátu uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně, končí až současně se 
lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, ve kterém bylo možné daňovou 
ztrátu nebo její část uplatnit. 

1.3 Daň silniční 
Sazby daně silniční jsou upraveny v § 6, a to jako pevné sazby diferencované podle 
zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních automobilů, resp. podle počtu náprav a součtu 
největších povolených hmotností na nápravy v tunách u návěsů či podle počtu náprav 
a největší povolené hmotnosti v tunách u ostatních vozidel. 
Ve srovnání s některými blízkými státy, které mají sazby silniční nebo jiné obdobné daně 
u automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny na úrovni minimálních sazeb 
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru 
poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (dále jen 
„směrnice o eurovinětě“), jsou sazby české daně silniční u této kategorie vozidel výrazně 
vyšší. 
Zálohy na daň silniční se podle § 10 odst. 1 zákona o dani silniční platí čtyřikrát ročně, a to 
k 15. dubnu, 15. červenci, 15. říjnu a k 15. prosinci zdaňovacího období. Ve zdaňovacím 
období 2020 se uplatní rozhodnutí ministryně financí č. 8/2020 FZ, o prominutí daně 
a příslušenství daně z důvodu mimořádné události (vyhlášené ve Finančním zpravodaji 
v částce č. 6/2020) vydané podle § 260 daňového řádu. Podle čl. III tohoto rozhodnutí byly 
poplatníkům daně silniční prominuty úroky z prodlení podle § 252 daňového řádu a úroky 
z posečkané částky podle § 157 daňového řádu vzniklé na zálohách na daň silniční ve 
zdaňovacím období 2020 splatných do 15. dubna 2020 a do 15. července 2020, pokud k jejich 
úhradě dojde nejpozději dne 15. října 2020. 
Daň silniční je výlučnou daní státní, její výnos je v plném rozsahu příjmem rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury. 

1.4 Spotřební daně 
Vracení části spotřební daně z tzv. zelené nafty je upraveno v § 57 zákona o spotřebních 
daních. Zdaňovacím obdobím pro osoby provádějící hospodaření v lese a pro osoby 
provozující rybníkářství je podle § 57 odst. 13 ve spojení s § 57 odst. 18 zákona o spotřebních 
daních vždy kalendářní čtvrtletí.  
V případě osob, které provozují rostlinnou nebo živočišnou výrobu, jsou tyto osoby 
oprávněny zvolit si zdaňovací období na základě způsobu prokazování spotřeby daňově 
zvýhodněných minerálních olejů. Je-li spotřeba prokazována evidencí o skutečné spotřebě 
minerálních olejů, je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí, je-li spotřeba prokazována 
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pouze evidencí využití půdy podle zákona o zemědělství nebo ústřední evidencí 
hospodářských zvířat podle plemenářského zákona, je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. 
Nárok na vrácení daně uplatňují subjekty podle § 57 odst. 19 zákona o spotřebních daních 
v daňovém přiznání ve lhůtě do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení 
zdaňovacího období.  
Tříměsíční lhůta byla stanovena zejména s ohledem na skutečnost, že pro výpočet nároku na 
vrácení daně je ve většině případů nutné znát údaje z příslušných evidencí za jednotlivé 
kalendářní měsíce zdaňovacího období, za které je nárok uplatňován, přičemž tyto údaje jsou 
do evidencí zapisovány a aktualizovány s určitým zpožděním. Jedná se zejména o údaje nutné 
pro výpočet parametrů intenzity chovu hospodářských zvířat a zastoupení citlivých plodin 
a révy vinné, které mají stěžejní vliv na uplatňovanou výši sazby vratky daně.  
Ustanovení § 57 odst. 21 zákona o spotřebních daních následně stanoví, že vznikne-li 
vyměřením nebo doměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti 
do 60 kalendářních dní po vyměření nebo doměření nároku.  
V praxi to znamená, že daňovým subjektům, které uplatní nárok na vrácení daně ve stanovené 
lhůtě a správce daně nezahájí v souvislosti s řádně podaným daňovým přiznáním postup 
k odstranění pochybností nebo daňovou kontrolu, je vratitelný přeplatek vrácen ve lhůtě 60 
dní po skončení lhůty pro podání daňového přiznání. V případech, kdy správce daně postup 
k odstranění pochybností nebo daňovou kontrolu zahájí a platební výměr je následně subjektu 
oznamován, je vratitelný přeplatek vracen ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení platebního 
výměru.  
Z výše uvedeného vyplývá, že i v případech, kdy daňový subjekt podá daňové přiznání, které 
není správcem daně rozporováno, může doba mezi vznikem nároku na vrácení daně 
a vrácením vratitelného přeplatku, tedy připsáním hotovosti na účet zemědělského 
podnikatele, činit u kvartálního zdaňovacího období přibližně 5 až 8 kalendářních měsíců. 
V případě ročních zdaňovacích období tato doba může činit 5 až 17 kalendářních měsíců.  
V rámci podpory zemědělského podnikání je vhodné tuto dobu zkrátit, aby zemědělskému 
podnikateli byly peněžní prostředky k dispozici co nejdříve. 

1.5 Daň z přidané hodnoty 
V současné době jsou na základě zákona o dani z přidané hodnoty uplatňovány celkem 
3 sazby daně z přidané hodnoty, a to: 

• základní sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21 %, 
• první snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 % a  
• druhá snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. 

Jednotlivé zboží a služby, které podléhají při dodání nebo poskytnutí některé snížené sazbě 
daně z přidané hodnoty, jsou upraveny v § 47 zákona o dani z přidané hodnoty a v přílohách 
k zákonu o dani z přidané hodnoty, a to takto: 

• příloha č. 2 obsahuje služby, jejichž poskytnutí podléhá první snížené sazbě daně, 
• příloha č. 2a obsahuje služby, jejichž poskytnutí podléhá druhé snížené sazbě daně, 
• příloha č. 3 obsahuje zboží, jehož dodání podléhá první snížené sazbě daně, 
• příloha č. 3a obsahuje zboží, jehož dodání podléhá druhé snížené sazbě daně. 
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Na ubytovací služby, které jsou zařazeny v příloze č. 2 k zákonu o dani z přidané hodnoty, 
se v současné době uplatňuje první snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 %. 
Na kulturní akce, jež jsou obsaženy v příloze č. 2 k zákonu o dani z přidané hodnoty, se 
uplatňuje první snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 %. V případě sportovních 
akcí a sportovních služeb, a to rovněž v případě osobní dopravy lyžařskými vleky, se 
v současné době též uplatňuje první snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 %. 
Níže lze nalézt mezinárodní srovnání sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých členských 
státech, a to pro oblast ubytovacích služeb. 

Členský stát Sazba DPH na ubytovací služby Základní sazba DPH 

BE 6 % 21 % 

BG 9 % 20 % 

CZ 15 % 21 % 

DK 25 % 25 % 

DE 7 % (krátkodobé), jinak 19 % 19 % 

EE 9 % 20 % 

IE 13,5 % 23 % 

EL 13 % 24 % 

ES 10 % 21 % 

FR 10 % 20 % 

HR 13 % 25 % 

IT 10 % 22 % 

CY 9 % 19 % 

LV 12 % 21 % 

LT 9 % 21 % 

LU 3 % 17 % 

HU 18 % 27% 

MT 7 % 18 % 

NL 9 % 21 % 

AT 10 % 20 % 

PL 8 % 23 % 

PT 6 % 23 % 

RO 5 % 19 % 

SI 9,5 % 22 % 



- 18 - 
 

 

1.6 Mezinárodní spolupráce při správě daní 
Zákon o mezinárodní spolupráci stanoví pevně lhůty při provádění automatické výměny 
informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Podle daného okruhu automatické 
výměny informací jde o lhůty pro učinění ohlášení daňovým subjektem, lhůty pro učinění 
oznámení daňovým subjektem a lhůty pro poskytnutí resp. předání informací ústředním 
kontaktním orgánem zahraničnímu kontaktnímu místu. 
Tyto lhůty podle stávající právní úpravy nelze hromadně prodloužit. V případě lhůt 
stanovených daňovým subjektům umožňuje stávající právní úprava neukládat pokuty 
v případě, kdy ve lhůtě není splněna povinnost. 
V současné době projednává Rada Evropské unie návrh směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu prodloužit některé lhůty pro podávání 
a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19, ze dne 8. května 2020, 
dokument COM(2020) 197. Pokud bude návrh přijat, může dojít k prodloužení jedné nebo 
více výše zmíněných lhůt, a to případně i opakovaně. Stávající znění zákona o mezinárodní 
spolupráci však neobsahuje právní nástroje, které by České republice umožnily adekvátně 
zareagovat na takové prodloužení. 

2 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní 
úpravy a vysvětlení její nezbytnosti  
Tato část se kumulativně věnuje jak otázce odůvodnění hlavních principů navrhované právní 
úpravy, tak vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, přičemž je rozdělena 
podle jednotlivých tematických celků. Výsledkem by mělo být ucelené obecné pojednání 
o klíčových tématech navrhované právní úpravy. Navrhovaná právní úprava nemá dopad 
ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

2.1 Daň z nemovitých věcí 
Navrhuje se rozšířit možnost obce podle § 17a zákona o dani z nemovitých věcí mimořádně 
osvobodit nemovité věci, které byly postihnuty nejen živelní pohromou (např. povodně, 
vichřice či extrémní sucho), ale také jinými mimořádnými událostmi, zejména propuknutím 
pandemie, omezeními vyplývajícími z nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu 
nebo průmyslovými haváriemi. 
Vymezení okruhu mimořádných událostí zásadně odpovídá § 260 daňového řádu resp. § 16b 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“). 
I v tomto širším vymezení bude obec osvobození stanovovat obecně závaznou vyhláškou. 
Z důvodu právní jistoty poplatníků daně a finančního úřadu jako správce daně se současně 
navrhuje, aby obec osvobozené nemovité věci dostatečně jasným způsobem ve vyhlášce 
vymezila. 

SK 10 % 20 % 

FI 10 % 24 % 

SE 12 % 25 % 
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2.2 Daně z příjmů 
Jak bylo uvedeno výše, byla v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu realizována řada 
omezujících opatření, která měla a stále mají negativní dopad na podnikání. Tyto negativní 
dopady spočívají jednak přímo v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti přijmout 
opatření, která provoz podnikatelské činnosti ztěžují. Negativní dopady se projevují propadem 
příjmů, který nastal okamžitě po zavedení výše uvedených opatření a bude přetrvávat 
i nějakou dobu po jejich skončení. 
Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů této situace na poplatníky se navrhuje rozšířit 
možnost uplatnění stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to 
i na zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které byla daňová ztráta 
stanovena. Nejedná se o jednorázové opatření, nýbrž o vestavěný automatický stabilizátor 
v zákoně o daních z příjmů použitelný při náhlých ekonomických propadech. Fungování 
tohoto mechanismu předpokládá, že zaplacená kladná daňová povinnost stanovená 
v minulosti představuje po zpětném uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od 
základu daně buď zcela, nebo zčásti (v závislosti na výši dosažené ztráty) přeplatek na dani 
z příjmů. 
Daňovou ztrátu bude nově možno uplatnit i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně 
předcházejících zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která 
byla stanovena. I pro posouzení možnosti uplatnění daňové ztráty v obdobích předcházejících 
období, za které byla stanovena, se analogicky použije pokyn GFŘ D-22, podle kterého se do 
5 zdaňovacích období, ve kterých bylo možné daňovou ztrátu uplatnit, nepočítají období, za 
která se podává daňové přiznání, ale za taková období se daňová ztráta může uplatnit jako 
položka odčitatelná od základu daně; taková období se tedy nebudou počítat ani do 
2 zdaňovacích období bezprostředně předcházejících období, za které je ztráta stanovena, ale 
bude v nich možné daňovou ztrátu uplatnit. 
K uplatnění daňové ztráty „zpětně“ je nutné, aby poplatník podal dodatečné daňové přiznání 
za zdaňovací období (nebo období, za které se podává daňové přiznání) předcházející období, 
za které je ztráta stanovena. Jestliže u poplatníka probíhá daňová kontrola, lze v rámci 
stanovení daně uplatnit vyšší odčitatelné položky, tedy i pravomocně stanovenou daňovou 
ztrátu. Pokud ji poplatník uplatní v rámci postupu vedoucího k doměření daně, uplatní se 
§ 38p zákona o daních z příjmů a pro účely výpočtu penále se k jejímu uplatnění nepřihlédne. 
Poplatník tak sníží svůj základ daně za dané zdaňovací období předcházející období, za které 
je daňová ztráta stanovena, a tedy i svou daňovou povinnost. Pokud již daň za toto zdaňovací 
období zaplatil, vznikne mu přeplatek ve výši rozdílu mezi zaplacenou daní a dodatečně 
stanovenou daňovou povinností, o jehož vrácení může v případě, že přeplatek bude 
vratitelným přeplatkem, požádat, viz § 154 a 155 daňového řádu. I na zdaňovací období, 
ve kterých lze uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně a která 
předchází období, za které daňová ztráta byla stanovena, se bude vztahovat pravidlo, že lhůta 
pro stanovení daně skončí až současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací 
období, ve kterém lze daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku uplatnit (pokud se poplatník 
nevzdá práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující po období, za které 
se tato daňová ztráta stanovení, viz níže), to však nebude platit, pokud poplatník v tomto 
předcházejícím zdaňovacím období daňovou ztrátu neuplatní. Stejně jako v případě použití 
daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích 
následujících po zdaňovacím období, za které byla stanovena, se v případě navrhované změny 
jedná jen o jiné časové rozložení daňové povinnosti, ale součet daňových povinností 
poplatníka za období, za které daňová ztráta vznikla, a za všechna zdaňovací období, ve 
kterých může být uplatněna jako odčitatelná položka, se nezmění. Možností uplatnit daňovou 
ztrátu „zpětně“ a získat tak ve formě zdanitelného přeplatku za uplynulá zdaňovací období 
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zpět již zaplacenou daň však bude docíleno toho, že poplatník dostane finanční prostředky 
v době, kdy je nejvíce potřebuje. 
Pro současnou situaci z navrhované úpravy mimo jiné vyplývá, že pokud bude poplatníkovi 
na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání daně z příjmů 
za zdaňovací období 2019 z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, může 
v souvislosti se stanovením daňové ztráty za zdaňovací období 2020 podat dodatečné daňové 
přiznání za zdaňovací období 2019, ve kterém daňovou ztrátu vyměřenou za zdaňovací 
období 2020 uplatní, čímž sníží základ daně i již stanovenou daňovou povinnost. V kombinaci 
s možným posečkáním daně a prominutím záloh tak může nastat situace, že poplatník nebude 
nucen v průběhu roku 2020 platit žádné finanční prostředky související s daní z příjmů 
a usnadní se mu tak řešení obtížné ekonomické situace. V případě, že situace bude 
pro poplatníka opravdu složitá a dosažená ztráta bude vyšší než základ daně v roce 2019, 
bude moci po stanovení daňové ztráty za rok 2020 požádat i o vrácení daně za rok 2018 
(poplatník však může samozřejmě zvolit i variantu, že daňovou ztrátu uplatní pouze vůči 
základu daně za rok 2018, případně ji rozloží mezi roky 2018 a 2019 podle svého uvážení). 
Navíc je Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu 
mimořádné události č. j. MF-7108/2020/3901-2 (FZ č. 4/2020) prominuta pokuta podle § 250 
daňového řádu za opožděné daňové tvrzení, pokud by daňové přiznání za zdaňovací období 
2019 bylo podáno opožděně, a finanční úřady ve zdůvodněných případech povolují bezúročné 
posečkání daně, což poplatníkům umožňuje využití výše popsané možnosti bez jakýchkoliv 
dodatečných nákladů. 
Dále se zavádí nový institut vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky 
odčitatelné od základu daně pro zdaňovací období následující po období, za které se tato 
daňová ztráta stanoví. Poplatník se tohoto práva bude moci vzdát ve lhůtě pro podání 
daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví, a v důsledku toho nebude 
moci daňovou ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku v žádném zdaňovacím období 
následujícím po období, za které byla stanovena; zůstane mu pouze možnost jejího uplatnění 
ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které byla stanovena. 
Smyslem tohoto institutu je umožnit poplatníkovi omezit prodloužení lhůty pro stanovení 
daně; vzhledem k tomu, že daňovou ztrátu již nepůjde uplatňovat jako položku odčitatelnou 
od základu daně, nebude se prodlužovat lhůta pro stanovení daně za období, za které byla 
daňová ztráta stanovena, ani za následující zdaňovací období. Bude tak moci dojít pouze 
k prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období předcházející období, za které 
byla daňová ztráta stanovena, a to pouze v případě, že v takovém období poplatník daňovou 
ztrátu skutečně uplatní jako položku odčitatelnou od základu daně; tato lhůta v takovém 
případě skončí společně se lhůtou pro stanovení daně za období, za které byla daňová ztráta 
stanovena. 

Z důvodu složité situace způsobené šířením viru SARS-CoV-2 je přechodným ustanovením 
zavedeno speciální pravidlo týkající se daňové ztráty za první zdaňovací období nebo období, 
za které se podává daňové přiznání, poplatníka, která skončí ode dne 30. června 2020, tedy 
první období, na které se použije nová právní úprava. Za tato období nebude poplatník muset 
čekat na pravomocné stanovení daňové ztráty k tomu, aby ji mohl uplatnit jako položku 
odčitatelnou od základu daně v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období, ale bude ji 
moci uplatnit již na základě svého odhadu, a to i před skončením období, za které vzniká. Její 
uplatnění však bude omezeno na zdaňovací období, které bezprostředně předchází období, za 
které daňová ztráta vzniká, resp. za které je její vznik očekáván. Poplatník tak např. již 
v průběhu zdaňovacího období 2020 může odhadnout, kolik bude činit jeho daňová ztráta za 
toto zdaňovací období, a podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2019, ve 
kterém tuto odhadnutou daňovou ztrátu uplatní jako položku odčitatelnou od základu daně. 
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Poté, co bude daňová ztráta (či kladná daň) za zdaňovací období 2020 pravomocně stanovena, 
musí tuto porovnat s odhadovanou daňovou ztrátou, kterou již uplatnil jako položku 
odčitatelnou od základu daně, a v případě, že skutečně stanovená daňová ztráta bude nižší, 
než kolik uplatnil v daňovém přiznání za zdaňovací období za rok 2019 jako položku 
odčitatelnou od základu daně (případně daňová ztráta vůbec nevznikne), musí podat další 
dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2019 a položku odčitatelnou od základu daně 
snížit. Pokud poplatník poté, co uplatnil daňovou ztrátu ve výši, kterou si určil, zjistí, že jeho 
daňová ztráta za dané zdaňovací období bude pravděpodobně nižší, než původně očekával, 
může však ještě před jejím pravomocným stanovením podat další dodatečné daňové přiznání, 
ve kterém uvede daňovou ztrátu podle tohoto přechodného ustanovení v jiné výši; na základě 
tohoto dalšího doměření daně mu vznikne nedoplatek spolu s úroky z prodlení, zkrátí se tak 
však doba, po kterou existuje nedoplatek, a poplatník se tak vyhne tomu, aby úroky z prodlení 
nabíhaly až do okamžiku doměření daně na základě pravomocně stanovené daňové ztráty. 
Pokud má být jeho daň nižší (tedy skutečná daňová ztráta je vyšší než částka, kterou určil), 
může podat dodatečné daňové přiznání podle § 141 odst. 2 daňového řádu. V důsledku toho 
vzniklý úrok z prodlení pak může být korigován formou prominutí na základě běžných 
postupů správce daně podle daňového řádu, viz jeho § 259b (tedy pokud vznikne z důvodu, 
který lze s přihlédnutím k okolnostem ospravedlnit, tedy nikoli např. v případě záměrně 
mylného odhadu). O tento postup bude doplněna stávající metodika Finanční správy České 
republiky. Pokud bude skutečná daňová ztráta vyšší než očekávaná, může dodatečným 
daňovým přiznáním za zdaňovací období 2019 zvýšit položku odčitatelnou od základu daně. 

2.3 Daň silniční 
Ve snaze podpory těch dopravců postižených ekonomickými dopady pandemie, kteří 
využívají automobily s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny a s ohledem na 
výrazně nižší sazby silniční daně této kategorie vozidel v některých jiných evropských státech 
dochází k výraznému snížení sazeb daně u všech kategorií vozidel s maximální povolenou 
hmotností přesahující 3,5 tuny.  
Při konstrukci sazeb daně bylo zohledněno, že silniční motorová vozidla, jejichž nejvyšší 
povolená hmotnost je nižší než  3,5 tuny,  nepodléhají elektronickému systému mýtného 
a dále ani povinné  minimální výši daně podle směrnice o eurovinětě. Podle směrnice 
o eurovinětě platí, že česká daňová povinnost nemůže být nižší než evropská úprava, přičemž 
toto pravidlo platí i v případě, kdy dle českého zákona se příkladně snižuje sazba daně 
o 48 %.  Současně je zachováno pravidlo, že nákladní automobil s vyšším počtem náprav 
a vyšší hmotností má vyšší sazbu daně, než nákladní automobil s nižším počtem náprav 
a nižší hmotností.  Při respektování těchto principů bylo navrženo snížení sazby daně 
u nákladních automobilů nad 3,5 tuny o 25 % bez ohledu na počet náprav (v některých 
případech bylo nutné se odchýlit od uvedeného procentního snížení sazeb tak, aby byly 
naplněny výše uvedené principy včetně možných kurzových rozdílů). 
Zároveň dojde pomocí přechodných ustanovení k tomuto zákonu v kombinaci s rozhodnutím 
ministryně financí č. 8/2020 FZ, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné 
události, vyhlášeném ve Finančním zpravodaji v částce č. 6/2020 ke zpětnému snížení záloh 
na daň silniční v celém zdaňovacím období roku 2020. 
V případě, že poplatník daně silniční zaplatil zálohy v původní výši, použije se rozdíl mezi 
jejich zaplacenou výší a novou výší na úhradu záloh, jejichž splatnost nastane ode dne 
účinnosti zákona, případně také na úhradu daně silniční za rok 2020. Pokud po zaplacení 
všech zbývajících záloh a samotné daně silniční zůstane část tohoto rozdílu nepoužita, stane 
se tato část přeplatkem na dani silniční. Poplatník bude moci požádat o jeho vrácení nebo jej 
využít k zaplacení záloh na zdaňovací období roku 2021. 
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2.4 Spotřební daně 
V rámci podpory zemědělského podnikání se navrhuje zkrátit dobu mezi okamžikem vzniku 
nároku na vrácení daně ze zelené nafty podle § 57 zákona o spotřebních daních a okamžikem, 
kdy jsou předmětné finanční prostředky připsány na účet dotčeného zemědělského 
podnikatele.  
Tohoto cíle by bylo možné dosáhnout zkrácením tříměsíční lhůty pro podání daňového 
přiznání podle § 57 odst. 19 zákona o spotřebních daních na straně podnikatelského subjektu 
nebo zkrácením šedesátidenní lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku podle § 57 odst. 21 
zákona o spotřebních daních na straně správce daně, případně kombinací těchto možností. 
Vzhledem k předvídatelnosti podnikatelského prostředí, stabilitě daňového systému 
a vzhledem k nutné časové rezervě na aktualizaci údajů ve veřejných evidencích, které 
vstupují do výpočtu vratek daně v daňových přiznáních k uplatnění nároku na vrácení daně, je 
vhodné docílit zkrácení výše uvedené doby pouze časovým omezením lhůty na vrácení 
vratitelného přeplatku na straně správce daně. 
Navrhované opatření proto spočívá ve zkrácení této lhůty ze stávajících 60 kalendářních dnů 
po vyměření nebo doměření nároku na vrácení daně na 

a) 40 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání nebo 
dodatečného daňového přiznání, v případech, kdy se výsledek vyměření nebo doměření 
neoznamuje, nebo  
b) 15 kalendářních dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného 
platebního výměru v ostatních případech (pokud se stanovená daň odchyluje od daně 
tvrzené nebo pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo byla zahájena 
daňová kontrola). 

Navrhovaná změna ve věci lhůt týkajících se vrácení vratitelného přeplatku tak reflektuje 
změnu, která je již předmětem novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (tzv. MOJE daně), kde u daňových odpočtů dochází k zavedení odlišné 
(kratší) lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku vzniklého na základě konkludentního 
vyměření daně. Pro více k obecnému principu zavedení 2 samostatných lhůt pro vrácení 
vratitelného přeplatku v návaznosti na skutečnost, zda uvedená lhůta navazuje na provedené 
kontrolní postupy či nikoliv, viz důvodovou zprávu k § 155b výše uvedené novely (sněmovní 
tisk č. 841). 

2.5 Daň z přidané hodnoty  
Jak bylo uvedeno výše, byla v rámci vyhlášeného nouzového stavu realizována řada 
omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání. Tyto 
negativní dopady spočívají jednak přímo v nařízení uzavření provozoven a dále v povinnosti 
přijmout opatření, která provoz podnikatelské činnosti ztěžují. Negativní dopady se budou 
projevovat propadem příjmů, který se projeví okamžitě po zavedení výše uvedených opatření, 
nicméně bude pravděpodobně přetrvávat i nějakou dobu po jejich skončení. 
Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů této situace pro plátce daně z přidané hodnoty se 
navrhuje rozšířit možnost uplatnění druhé snížené sazby i na ubytovací služby, kulturní 
a sportovní akce a sportovní služby. Odhaduje se totiž, že velký zásah do ekonomiky bude 
v oblasti turistického ruchu, zejména v oblasti ubytovacích služeb, a též v oblasti kultury 
a sportu. Snížení sazby daně z přidané hodnoty tak představuje jedno z protikrizových 
opatření státu směřujících k podpoře těchto odvětví v návaznosti na způsobené hospodářské 
následky a vstřícný krok zejména vůči poskytovatelům těchto služeb. 
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Navrhuje se proto do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařadit 
poskytnutí ubytovacích služeb, oprávnění vstupu na sportovní a kulturní akce, využívání 
sportovních zařízení a rovněž osobní dopravu lyžařskými vleky. V souladu s konstrukcí příloh 
č. 2 a 2a zákona o dani z přidané hodnoty se tyto služby vymezují prostřednictvím kódu 
Klasifikace produkce CZ-CPA, ve znění platném k 1. lednu 2008, a to následovně: 

• pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava 
lyžařskými vleky – kód CZ-CPA 49, 

• ubytovací služby – kód CZ-CPA 55, 
• poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních 

parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na 
podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí 
oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků – 
kód CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93, 

• poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých 
sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem 
rekreačních parků a pláží. – kód CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, 

• služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní – kód CZ-CPA 96.04. 
Druhé snížené sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 10 % bude podléhat poskytnutí těch 
služeb, které odpovídají současně číselnému kódu CZ-CPA a výslovně uvedenému slovnímu 
popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Jedná se o obecné pravidlo, které se 
aplikuje v případě příloh č. 2 až 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty. 
Navrhovaná úprava se nedotkne ubytování jako nakoupené služby cestovního ruchu, která 
je poskytována v rámci cestovní služby, u níž je poskytovatel této služby povinen postupovat 
ve zvláštním režimu dle § 89 zákona o dani z přidané hodnoty (základem daně je pouze 
přirážka). V souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o společném systému daně z přidané 
hodnoty“) je v takovém případě nutno vždy použít základní sazbu daně z přidané hodnoty. 
Obdobné platí i pro nakoupené služby cestovního ruchu v podobě oprávnění ke vstupu 
na kulturní či sportovní akce. 

2.6 Mezinárodní spolupráce při správě daní 
Navrhuje se zakotvit pravomoc vládě, operativně reagovat na právní předpisy Evropské unie, 
resp. na vývoj v oblasti mezinárodní spolupráce s jinými než členskými státy Evropské unie, 
na základě kterých má dojít k prodloužení lhůt pro plnění povinností spojených 
s automatickou výměnou informací při mezinárodní spolupráci při správě daní. Vláda bude 
moci nově vydat nařízení vlády, ve kterém prodlouží dotčené lhůty, avšak pouze v mezích 
daných těmito právními předpisy. 

3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s ústavním pořádkem České republiky 
Základní meze pro uplatňování právních předpisů stanoví Ústava a Listina základních práv 
a svobod (dále jen „Listina“).  
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat 
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 
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Povinnosti mohou být také ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 
při zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). K tomu se v daňové oblasti 
uplatní ještě ustanovení čl. 11 odst. 5, které stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat jen 
na základě zákona.  
Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých 
plnění se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Pl. ÚS 
12/03 či Pl. ÚS 7/03 (vyhlášeném pod č. 512/2004 Sb.). Z této judikatury vyplývá, že: 

1. Z ústavního principu dělby moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního vymezení 
zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce široký prostor 
pro rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků a peněžitých sankcí. 
Zákonodárce přitom nese za důsledky tohoto rozhodování politickou odpovědnost. 

2. Jakkoli je daň, poplatek, příp. peněžitá sankce veřejnoprávním povinným peněžitým 
plněním státu, a tedy zásahem do majetkového substrátu, a tudíž i vlastnického práva 
povinného subjektu, bez naplnění dalších podmínek nepředstavuje dotčení v ústavním 
pořádkem chráněné, vlastnické pozici (čl. 11 Listiny, čl. 1 Dodatkového protokolu 
č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod). 

3. Ústavní přezkum daní, poplatků a peněžitých sankcí zahrnuje posouzení z pohledu 
dodržení kautel plynoucích z ústavního principu rovnosti, a to jak neakcesorické 
(čl. 1 Listiny), tj. plynoucí z požadavku vyloučení svévole při odlišování subjektů 
a práv, tak i akcesorické v rozsahu vymezeném v čl. 3 odst. 1 Listiny. K principu 
rovnosti Ústavní soud ve své konstantní judikatuře uvádí, že se nejedná o kategorii 
absolutní, nýbrž relativní (srov. Pl. ÚS 22/92). 

4. Je-li předmětem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k vyloučení 
majetkové diskriminace, případně toliko posouzení skutečnosti nepředstavuje-li daň, 
poplatek nebo jiná peněžitá sankce případný zásah do práva vlastnického (čl. 11 
Listiny), je takový přezkum omezen na případy, v nichž hranice veřejnoprávního 
povinného peněžitého plnění jednotlivce státu, vůči majetkovému substrátu jednotlivce, 
nabývá škrtícího (rdousícího) působení. Jinými slovy ke škrtícímu (rdousícímu) 
působení dochází, má-li posuzovaná daň, poplatek nebo peněžitá sankce ve svých 
důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě jednotlivce. 

Nad rámec výše uvedeného Ústavní soud zejména v novější judikatuře v určitých případech 
v daňové oblasti provádí test proporcionality (např. při zásahu do práva na ochranu 
soukromí), nebo test racionality (např. při zásahu do práva na podnikání).  
Navrhovaná právní úprava je z výše uvedených hledisek plně v souladu s ústavním pořádkem 
České republiky, a to i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této problematice. 
Ke koncepci návrhu zákona, tj. spojení novel daňových zákonů do jednoho návrhu, lze uvést, 
že Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/01 uvedl, že „praxe, kdy jedním zákonem je 
současně novelizováno několik různých zákonů, je v legislativní praxi relativně častá. K tomu 
Ústavní soud v obecné rovině uvádí, že tato praxe je v zásadě ústavně konformní, leč pouze 
tehdy, jestliže novelizované zákony vzájemně meritorně souvisí. Naopak za nežádoucí jev, 
nekorespondující se smyslem a zásadami legislativního procesu, je nutno označit situaci, kdy 
jedním zákonem jsou novelizovány zákony vzájemně obsahově bezprostředně nesouvisející, 
k čemuž dochází např. z důvodu urychlení legislativní procedury, a to začasté formou 
podaných pozměňovacích návrhů.“. K tomu je třeba doplnit, že ústavně konformním byl 
shledán i zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kde meritorní souvislost 
zákonů spočívala ve snaze o stabilizaci veřejných rozpočtů. S ohledem na uvedené není 
možné mít výhrady k protiústavnosti navrženého řešení z hlediska spojení novel do jednoho 
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souboru. 

3.1 Daň z nemovitých věcí 
Návrhy změn v zákoně o dani z nemovitých věcí jsou dílčího charakteru, přičemž z výše 
uvedených obecných hledisek jsou plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, a to 
i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této problematice. 

3.2 Daně z příjmů 
Návrhy změn v zákoně o daních z příjmů jsou dílčího charakteru, přičemž z výše uvedených 
obecných hledisek jsou plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, a to 
i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této problematice. 

3.3 Daň silniční 
Sazba daně silniční se snižuje zpětně s účinky od počátku probíhajícího zdaňovacího období, 
jde však o opatření ve prospěch poplatníků, a tedy zásadně o přípustnou právní úpravu. 
V ostatním jsou návrhy změn v zákoně o  dani silniční dílčího charakteru, přičemž z výše 
uvedených obecných hledisek jsou plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, a to 
i s judikaturou Ústavního soudu vztahující se k této problematice. 

3.4 Spotřební daně 
Návrh změny v zákoně o spotřebních daních je dílčího charakteru (parametrická změna 
spočívající ve změně délky jedné dílčí lhůty u vracení daně ze zelené nafty), přičemž z výše 
uvedených obecných hledisek je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, a to 
i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této problematice. 

3.5 Daň z přidané hodnoty  
Návrh změny v zákoně o dani z přidané hodnoty je dílčího charakteru (parametrická změna 
týkající se pouze změny sazby daně u několika typů služeb), přičemž z výše uvedených 
obecných hledisek je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, a to 
i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této problematice. 

3.6 Mezinárodní spolupráce při správě daní 
Návrhy změn v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní jsou dílčího charakteru, 
přičemž z výše uvedených obecných hledisek jsou plně v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky, a to i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této problematice. 

4 Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy 
se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 
členství v Evropské unii 
Navrhovaná právní úprava se dotýká následujících předpisů Evropské unie: 

• směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při 
fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií 
týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské 
společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy, 
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• směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, 

• směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních 
daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, 

• směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových 
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, 

• směrnice o eurovinětě, 

• návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou 
potřebu prodloužit některé lhůty pro podávání a výměnu informací v oblasti daní 
v důsledku pandemie COVID-19, ze dne 8. května 2020, dokument COM(2020) 197 
final. 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení navrhované 
právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené 
judikatury Soudního dvora Evropské unie. S dále uvedenými výjimkami se nejedná 
o problematiku, která by byla regulována právem Evropské unie. 

4.1 Daň z nemovitých věcí 
Navržená právní úprava se žádným způsobem přímo nedotýká práva Evropské unie. 
Povinnosti vyplývající z práva Evropské unie ve vztahu k zákazu diskriminace, zákazu 
překážek volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a zákazu poskytování veřejných 
podpor dopadají zejména na obec, která bude vydávat obecně závaznou vyhlášku, kterou 
stanoví osvobození. 

4.2 Daň silniční 
Navrhovaná právní úprava v oblasti daně silniční je plně slučitelná s právem Evropské unie 
a ustanovení navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie 
ve světle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie. 
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu 
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti 
z členství v Evropské unii vyplývají.  
Slučitelnost s právem Evropské unie je dána tím, že směrnice o eurovinětě stanoví minimální 
výši sazeb, která je nižší, než sazby navržené. 

4.3 Spotřební daně 
Navrhovaná právní úprava v oblasti spotřebních daní je plně slučitelná s právem Evropské 
unie a ustanovení navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské 
unie ve světle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie. 
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu 
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti 
z členství v Evropské unii vyplývají.  
Slučitelnost s právem Evropské unie je dána tím, že směrnice v oblasti spotřebních daní 
upravují pouze vlastní možnost snížení sazby spotřební daně z minerálních olejů, nikoliv již 
podrobnosti procesní úpravy, jak sníženou sazbu daně nárokovat. V tomto případě se pouze 
ve prospěch daňových subjektů parametricky zkracuje lhůta pro vrácení daně, na samotné 
snížení sazby daně tak nemá návrh zákona žádný dopad. 
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4.4 Daň z přidané hodnoty  
Navrhovaná právní úprava v oblasti daně z přidané hodnoty je slučitelná s právem Evropské 
unie a ustanovení navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské 
unie ve světle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie. 
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu 
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti 
z členství v Evropské unii vyplývají.  

4.5 Mezinárodní spolupráce při správě daní 
Navrhovaná právní úprava v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní je plně slučitelná 
s právem Evropské unie a ustanovení navrhované právní úpravy nezakládají rozpor 
s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské 
unie. 
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu 
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti 
z členství v Evropské unii vyplývají.  
Slučitelnost s právem Evropské unie je dána tím, že navržená právní úprava umožňuje vydat 
podzákonný právní předpis pouze v rozsahu stanoveném právními předpisy Evropské unie, 
u kterých lze navíc s ohledem na jejich mimořádnou povahu očekávat velmi krátkou 
transpoziční lhůtu, kterou bude v důsledku zvolené možnosti vydat podzákonný právní 
předpis možné snáze dodržet. 

5 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána 
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 
republika vázána (tzv. prezidentské mezinárodní smlouvy), mají z hlediska hierarchie 
právních předpisů aplikační přednost před zákony a právními předpisy nižší právní síly. Vztah 
tzv. prezidentských mezinárodních smluv vůči vnitrostátním právním předpisům je vymezen 
v čl. 10 Ústavy, kde je princip aplikační přednosti těchto mezinárodních smluv výslovně 
stanoven. Stanoví-li tedy tzv. prezidentská mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, 
použije se tato mezinárodní smlouva. Článek 10 Ústavy tak zaručuje, že při případném 
nesouladu vnitrostátního práva s tzv. prezidentskou mezinárodní smlouvou musí 
být respektována tzv. prezidentská mezinárodní smlouva. Mezinárodní smlouvy upravující 
daně přitom mají vždy povahu tzv. prezidentských mezinárodních smluv (čl. 49 písm. e) 
Ústavy ve spojení s čl. 11 odst. 5 Listiny). Ústavní soud navíc v nálezu publikovaném 
pod č. 403/2002 Sb. rozhodl, že si tehdy platné mezinárodní smlouvy o lidských právech 
a základních svobodách zachovávají hierarchickou přednost před zákonem. 

5.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
Pokud jde o aplikaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (viz sdělení 
č. 209/1992 Sb., dále jen „Úmluva“) v oblasti daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých 
plnění plynoucích do veřejných rozpočtů, je třeba zajistit soulad daňových předpisů s touto 
úmluvou hned v několika oblastech. 
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5.1.1 Ochrana majetku  
Z výše uvedeného rozhodnutí ve věci Ferrazzini proti Itálii dále vyplývá, 
že článek 1 Protokolu č. 1, týkající se ochrany majetku, vyhrazuje státům právo přijímat 
zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným 
zájmem a zajistily placení daní. Státům je tedy umožněno přijmout zákony, kterými ukládají 
povinnost platit daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, avšak s určitým omezením 
vyplývajícím z požadavku na respektování samotné podstaty vlastnického práva, do kterého 
je uložením daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění zasahováno. Takový 
zásah do vlastnického práva proto musí odpovídat požadavkům zákonnosti, legitimity 
a proporcionality. 
Požadavek zákonnosti je naplněn tehdy, pokud je zásah umožněn právním předpisem, který 
je v souladu s ústavním pořádkem, je dostupný, předvídatelný a obsahuje záruky proti svévoli.  

• Posouzení ústavnosti navrhované právní úpravy je provedeno v bodu 3. Z hlediska 
Úmluvy přitom hraje roli jen zjevná neústavnost, případně neústavnost potvrzená 
příslušným orgánem (Ústavním soudem), jehož rozhodnutí nejsou právním předpisem 
respektována (viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva R & L, s. r. o., 
a ostatní proti České republice). 

• Dostupnost daňových předpisů (v širokém slova smyslu) je zajištěna vyhlášením 
ve Sbírce zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že daně a poplatky (resp. jiná obdobná 
peněžitá plnění) lze ukládat pouze na základě zákona, což je zaručeno i na ústavní 
úrovni čl. 11 odst. 5 Listiny, resp. čl. 4 odst. 1 Listiny, lze konstatovat, že všechny 
základní povinnosti daňového subjektu jsou dnes upraveny na zákonné úrovni, 
a požadavek dostupnosti je tudíž naplněn.  

• Otázka předvídatelnosti tuzemských daňových předpisů (v širokém slova smyslu) 
byla v minulosti opakovaně řešena Evropským soudem pro lidská práva (např. AGRO-
B, spol. s r. o., proti České republice nebo CBC-Union, s. r. o., proti České republice), 
kde byla jejich předvídatelnost potvrzena. Předvídatelnost daňového předpisu souvisí 
s tím, nakolik je povinnost v právním textu jednoznačně formulována. Navrhovaná 
úprava formuluje požadavky na jednotlivé daňové subjekty jednoznačně, a tedy 
i požadavek předvídatelnosti je naplněn. 

• Záruku proti svévoli a účinnou obranu proti nesprávnému postupu správce daně 
představují primárně řádné opravné prostředky, tedy odvolání popř. rozklad podle 
ustanovení § 109 a násl. daňového řádu. Povinností správce daně je přitom v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu uvést ve svém rozhodnutí poučení 
o tom, zda je možné proti danému rozhodnutí podat zejména odvolání, v jaké lhůtě 
je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává a zároveň upozornit 
na případné vyloučení odkladného účinku. Pokud by toto poučení bylo nesprávné, 
neúplné nebo by zcela chybělo, je to spojeno s důsledky pro bono daného daňového 
subjektu (srov. § 261 daňového řádu). Vedle řádných opravných prostředků lze využít 
i mimořádných opravných prostředků dle daňového řádu, upravených v § 117 a násl. 
Kromě toho připouští daňový řád i jiné prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět: 
námitku (srov. § 159 daňového řádu), stížnost (srov. § 261 daňového řádu) a podnět 
na nečinnost (srov. § 38 daňového řádu). Teprve tehdy, dojde-li k vyčerpání všech 
opravných prostředků podle daňového řádu, může se daňový subjekt obrátit na soud 
s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu. Riziko svévole je tak díky existenci 
opravných prostředků, ale i díky možnosti obrátit se na soud eliminováno v nejvyšší 
možné míře, což platí obecně pro všechny daňové předpisy. Lze tedy konstatovat, 
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že navrhovaná právní úprava nemění možnost daňových subjektů využít opravných 
prostředků, a tím je zajištěna slučitelnost návrhu úpravy s tímto požadavkem Úmluvy. 

Požadavek legitimity znamená, že je nezbytné zajistit, aby zásah, ke kterému má na základě 
právního předpisu dojít, sledoval legitimní cíle ve veřejném nebo obecném zájmu. Aby byl 
požadavek legitimity naplněn, je třeba tyto cíle specifikovat. Cíle návrhu zákona jsou 
podrobně popsány v této důvodové zprávě (viz zejména bod 2 a zvláštní část důvodové 
zprávy), přičemž z tohoto popisu vyplývá i jejich legitimní charakter.  
Proporcionalita (přiměřenost) jako poslední požadavek se na poli čl. 1 Protokolu č. 1 váže 
k tomu, že jednotlivec nesmí být nucen nést nadměrné individuální břemeno, typicky takové, 
které ohrožuje samotnou jeho existenci v rovině majetkových poměrů (hrozba ukončení 
podnikání či úpadku u právnické nebo fyzické osoby), včetně zabezpečování obživy pro sebe 
a pro rodinu v případě fyzické osoby. Sazby daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých 
plnění, stejně jako výše případných pokut, by proto neměly být likvidační (viz Mikrotechna, 
s. r. o., proti České republice, nebo ORION Břeclav, s. r. o., proti České republice). 
To, zda navrhovaná právní úprava nepovede k tzv. škrtícímu (rdousícímu) efektu, je přitom 
třeba posuzovat i ve vztahu k ústavnímu pořádku (viz bod 3). S ohledem na charakter 
navrhovaných opatření nelze ve vztahu k tomuto návrhu zákona hovořit o rdousícím účinku. 

5.1.2 Zákaz diskriminace 
Zákaz diskriminace vyjádřený v článku 14 Úmluvy směřuje proti takovému zacházení, kdy by 
s osobami, které jsou ve stejném nebo obdobném postavení, bylo zacházeno nerovně, nebo 
naopak, kdy by s osobami, které se nacházejí v odlišném postavení, bylo zacházeno stejně. 
Pokud by tento přístup neměl žádné opodstatnění, tedy pokud by nebyl opřen o žádný 
legitimní a objektivní důvod, byl by diskriminační. Z hlediska navrhované právní úpravy lze 
konstatovat, že návrh žádné neoprávněné nerovné zacházení s daňovými subjekty nezakládá. 

5.1.3 Celkové zhodnocení navržené právní úpravy 
V rámci celkového zhodnocení navržené právní úpravy v kontextu Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod lze konstatovat, že s ohledem na všechny výše uvedené 
skutečnosti je navrhovaná právní úprava plně slučitelná s touto Úmluvou. 

5.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 19. prosince 1966, vyhlášený 
ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. (dále jen „Pakt“), zakotvuje 

• v článku 2 odst. 3 právo domáhat se ochrany před případným zásahem do práv 
garantovaných Paktem, 

• v článku 3 zákaz diskriminace na základě pohlaví, 
• v článku 17 zákaz svévolných zásahů do soukromého života a 
• v článku 26 zákaz diskriminace na základě dalších důvodů. 

Tato práva mají zásadně stejný obsah jako obdobná práva zakotvená v Úmluvě, která byla 
posuzována výše. Výjimkou je zákaz diskriminace dle článku 26 Paktu. Zatímco zákaz 
diskriminace zakotvený v Úmluvě má povahu akcesorického práva (tedy se ho lze dovolat 
pouze spolu s porušením jiného práva), v případě Paktu má zákaz diskriminace povahu 
neakcesorickou, a tedy se jej lze dovolat přímo. Zhodnocení vztahu k zákazu diskriminace 
provedené v části 6.1.5. však nezáviselo na tom, zda má toto právo akcesorickou nebo 
neakcesorickou povahu. Na základě tohoto zhodnocení tedy lze dovodit, že navržená právní 
úprava je v souladu s článkem 26 Paktu. 
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S odkazem na výše uvedenou argumentaci k Úmluvě tedy lze konstatovat, že navrhovaná 
právní úprava je plně slučitelná s Paktem. 

5.3 Mezinárodní smlouvy o spolupráci při správě daní 
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
Pokud jde o oblast mezinárodní spolupráce při správě daní, je Česká republika stranou 
Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která byla ve Sbírce 
mezinárodních smluv publikována pod č. 2/2014 Sb. m. s., a je pro Českou republiku platná 
od 1. února 2014. Dále automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti 
upravuje Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení 
dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy 
Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign 
Account Tax Compliance Acts, vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod 
č. 72/2014 Sb. m. s. Tato dohoda pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 18. prosince 
2014.  Česká republika má dále uzavřeno 13 bilaterálních smluv o výměně informací 
v daňových záležitostech (tzv. smlouvy TIEA). Co se týče jejich obsahu, je každá taková 
bilaterální smlouva individualizovaná. Přesné podmínky a postupy výměny informací podle 
těchto smluv se mohou lišit, ale jejich úprava vychází z modelové úpravy Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).  
Navrhovaná právní úprava se žádným způsobem nedotýká mezinárodní spolupráce podle 
těchto smluv, a proto je s nimi plně slučitelná. 

5.4 Celkové zhodnocení slučitelnosti 
Návrh zákona je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

6 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy  
V následujících subkapitolách je uveden předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
u opatření nezanedbatelného finančního dopadu navrhovaných v dotčených zákonech, 
včetně dopadů na daňové subjekty a správce daně, jakožto hlavní adresáty navrhovaných 
změn právních úprav. 

6.1 Daň z nemovitých věcí 
Dopad na veřejné rozpočty 
Navržená právní úprava nemá bezprostřední dopady na veřejné rozpočty. V případě nastalé 
mimořádné události však dojde ke zmírnění jejích následků snížením daňové povinnosti 
dotčených poplatníků daně z nemovitých věcí, pokud obec přistoupí k jejich osvobození. 
V důsledku toho dojde ke snížení příjmů rozpočtu obce, která osvobození zavedla, Konkrétní 
výši negativního efektu daného mimořádným osvobozením však nelze předběžně vyčíslit, 
protože je závislá na rozsahu mimořádné události a podmínkách konkrétního osvobození. 

Dopad na správce daně 
Navržená právní úprava nepředstavuje novou pravomoc správce daně, ale jde pouze 
o rozšíření podmínek aplikace jinak zásadně stejného právního institutu. Současně se stanoví 
náležitosti vymezení osvobozených nemovitých věcí tak, aby správce daně nebyl zatížen 
nejasnou právní úpravou, což by jinak vedlo ke zvýšení administrativní náročnosti. 
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Celkovou administrativní náročnost na straně správce daně a s ní spojené finanční a případně 
personální náklady nelze předběžně vyčíslit, protože je závislá na rozsahu mimořádné události 
a podmínkách konkrétního osvobození. V souvislosti s navrženou změnou se však 
nepředpokládají náklady spojené s úpravou informačního systému ADIS ani navýšení počtu 
služebních míst v orgánech Finanční správy České republiky. 

Dopad na daňové subjekty 
Navržená právní úprava nemá bezprostřední dopady na daňové subjekty. V případě nastalé 
mimořádné události však dojde ke zmírnění jejích následků snížením daňové povinnosti 
dotčených poplatníků daně z nemovitých věcí, pokud obec přistoupí k jejich osvobození. 
Konkrétní výši pozitivního efektu daného mimořádným osvobozením však nelze předběžně 
vyčíslit, protože je závislá na rozsahu mimořádné události a podmínkách konkrétního 
osvobození. 

6.2 Daně z příjmů 
Dopad na veřejné rozpočty 
Současná právní úprava týkající se možnosti odpočtu daňové ztráty od základu daně měla 
v minulých letech níže uvedené negativní dopady na inkaso příjmových daní:  
Dopady uplatňování ztráty na inkaso DPPO a DPFO v minulých letech (v mld. Kč) 
DPPO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
uplatněná ve zdaň. období -98 -68 -83 -65 -62 -63 -63 -49
dopad na inkaso v roce -18,6 -12,9 -15,9 -12,3 -11,8 -12,1 -12,0 -9,3  
 
DPFO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
uplatněná ve zdaň. období -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2
dopad na inkaso v roce -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3  
Negativní dopad navrhovaného opatření se vzhledem k přechodným ustanovením projeví 
postupně. První část negativního dopadu se projeví již v roce 2020. Předpokládá se, že 
poplatníci využijí možnost danou v přechodných ustanoveních a uplatní odpočet očekávané 
daňové ztráty od základu daně již v přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 podaném v roce 2020, čímž dojde 
ke snížení daňové povinnosti za 2019 a následně ke snížení inkasa v roce 2020. Další část 
dopadu se projeví v roce 2021. Na inkasu příjmových daní se v roce 2021 mohou projevit 
2 protichůdné faktory navrhovaného opatření, a to případné dodanění z titulu uplatnění 
nadhodnoceného odhadu očekávané daňové ztráty v přiznání k dani z příjmů právnických 
nebo fyzických osob za 2019 a naopak douplatnění skutečně vykázané daňové ztráty za 
zdaňovací období 2020, která nebyla uplatněna jako odečitatelná položka od základu daně za 
2019 (například z důvodu nastaveného limitu pro uplatnění odpočtu).    
Simulaci dopadu zavedení navrhovaného opatření v jednotlivých letech ve srovnání se 
stávajícím stavem popisuje následující příklad. 
Současná úprava (v mld. Kč) 

2020 2021 2022 2023 2024y     
období 105
uplatněná ve zdaň. období* -25 -40 -40 0
dopad na inkaso v roce -4,8 -7,6 -7,6  
*odhad vychází z odhadu MF daňových příjmů na DPPO 
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Nová úprava (v mld. Kč) 

2020 2021
vykázaná ztráta ve zdaň. období 105
odhadovaná výše ztráty za 2020 uplatněná v roce 
2020 v DODap za 2019 -80
uplatněná ztráta za 2020 v roce 2021 v DODap za 
2018 -25
dopad na inkaso v roce -15 -5  
 
Srovnání (nová – současná úprava) v mld. Kč 

2020 2021 2022 2023 2024
dopad na inkaso -15,2 -4,8 4,8 7,6 7,6  
Při tvorbě odhadu dopadu rozšíření možností pro uplatnění pravomocně stanovené daňové 
ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to i za zdaňovací období předcházející 
zdaňovacímu období, za které byla tato ztráta vykázána, se vycházelo mimo jiné z odhadu 
možné výše ztráty vyvolané očekávaným negativním ekonomickým vývojem v roce 2020 
v důsledku šíření nemoci COVID-19.  Expertním odhadem byla vybrána nejrizikovější 
odvětví v České republice, která by mohla za zdaňovací období 2020 nově vykázat ztrátu, a to 
především s ohledem na jejich pravidelně vykazovanou výši daňové povinnosti v minulých 
letech. Současně bylo uvažováno s nastaveným maximálním limitem pro uplatnění výše 
ztráty. 
Na základě výše uvedeného se předpokládá negativní dopad navrženého opatření na 
příjmových daních na úrovni veřejných rozpočtů v roce 2020 ve výši 31 mld. Kč a v roce 
2021 ve výši dalších 12 mld. Kč. Nicméně v zásadě o tento výpadek bude vyšší inkaso let 
2022 až 2025, ve kterých by si jinak daňové subjekty plně uplatňovaly daňovou ztrátu 
vzniklou v letech 2020 a 2021. Celé opatření je toliko o posunu v cashflow, tj. ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu je tedy fiskální efekt prakticky nulový. Časové 
rozložení v těchto letech bude záviset na rychlosti oživení ekonomiky. 
Uplatnění předpokládané výše ztráty v přiznání k dani z příjmů právnických osob a k dani 
z příjmů fyzických osob za 2019 dále ovlivní výši záloh v roce 2020. V tomto případě se však 
předpokládá, že i kdyby poplatníci možnost odpočtu předpokládané výše ztráty nevyužili, ke 
snížení zálohových plateb by došlo stejně, a to na základě plošného prominutí zálohy na daň 
z příjmů splatné k 15. červnu 2020, nebo na základě individuálních žádostí poplatníků 
o stanovení záloh jinak.  
Nicméně i aktuálně předpokládaný dopad se může v budoucnu nadále výrazně měnit 
s ohledem na další vývoj pandemie. V důsledku boje s koronavirem se mohou projevit další 
negativní dopady v mezinárodním obchodu a návazně v průmyslu a případně i na finančních 
trzích. Naopak lze předpokládat, že některá opatření, jako např. „kurzarbeit“ budou případné 
vykázané ztráty snižovat, a tím může dojít ke snížení celkového negativního dopadu 
navrženého opatření. Odhad dopadu bude proto v budoucnu aktualizován. 

Dopad na správce  
Dopad na správce daně bude spočívat zejména v adekvátní úpravě informačního systému 
ADIS, daňového portálu EPO, a to ve vazbě na zpracování daňového přiznání a dodatečného 
daňového přiznání.  Úprava svým rozsahem nebude marginální, neboť zasahuje nejen všechna 
období budoucí (nejedná se o časově omezený instrument), ale i období minulá, za něž daň již 
stanovena byla. Současně má tato úprava široké konsekvence, kdy dochází nejen k rozšíření 
možnosti uplatnění daňové ztráty zpětně, ale i k úpravě lhůty pro stanovení daně v případě 
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stanovení daňové ztráty, což bude mít za následek úpravu stávajících a dopracování nových 
parametrů kontrol. Je zasažen algoritmus lhůty pro stanovení daně a je zaváděna nová fikce, 
kterou je třeba zařadit do kontextu ostatních procesních ustanovení. Dále se zavádí institut 
vzdání se práva uplatňovat daňovou ztrátu do budoucna, který se realizuje prostřednictvím 
oznámení správci daně. Všechny tyto souvislosti v případě, že je nebude možné vyhodnotit 
automatizovaně, navýší administrativní náročnost zpracování podaných tvrzení na úrovni 
správce daně. S ohledem na široký záběr úprav a jejich finanční náročnost lze předpokládat 
realizaci v delším časovém horizontu, což přinese do té doby vyšší nároky na zpracování 
podávaných daňových přiznání bezprostředně po účinnosti novely.  

Dopad na daňové subjekty 
Navrhovaná úprava je bezpochyby ve prospěch daňových poplatníků, neboť jim nově 
umožňuje uplatnit daňovou ztrátu i vůči daňové povinnosti vzniklé za předcházející 2 roky, 
a dříve si tak i snížit svoji daňovou povinnost. Dochází tak k časovému posunu daňové 
povinnosti, kdy poplatník namísto kompenzace daňové ztráty pouze v následujících 
zdaňovacích obdobích může toto učinit již v okamžiku, kdy je mu ztráta stanovena a kdy 
finanční prostředky potřebuje nejvíce. Mírný nárůst administrativní náročnosti související 
s přechodem na nový systém bude plně kompenzován přínosy nového výhodnějšího režimu 
uplatňování daňové ztráty. 

6.3 Daň silniční 
Dopad na veřejné rozpočty 
V důsledku navržené právní úpravy dojde ke snížení příjmů Státního fondu dopravní 
infrastruktury o cca 1,0 mld. Kč. 

Dopad na správce daně 
Změna sazeb daně silniční představuje pouze parametrickou změnu, která si nevyžádá ani 
náklady spojené s úpravou informačního systému ADIS, ani navýšení počtu služebních míst 
v orgánech Finanční správy České republiky. 

Dopad na daňové subjekty 
Navržená právní úprava bude mít pozitivní dopady na poplatníky daně silniční, protože 
v důsledku snížení sazeb daně dojde také ke snížení samotné daně. 

6.4 Spotřební daně  
Dopad na veřejné rozpočty 
Navrhované opatření bude mít marginálně negativní vliv na veřejné rozpočty. Tento vliv bude 
plynout ze skutečnosti, že dojde ke dvacetidennímu (případně i delšímu) posunu nejzazší 
lhůty pro vrácení daně, což může být spojeno například s kratším úročením dříve vyplácených 
částek vratek daně ze zelené nafty.  

Dopad na správce daně 
Správci daně bude navrhovaným opatřením zkrácena lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku, 
ve většině případů ze stávajících 60 na 40 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro podání 
daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně.  
V případech, kdy je platební výměr nebo dodatečný platební výměr oznamován (tedy pokud 
se stanovená daň odchyluje od daně tvrzené nebo pokud byl zahájen postup k odstranění 
pochybností nebo byla zahájena daňová kontrola), bude správci daně zkrácena lhůta 
na vrácení vratitelného přeplatku ze stávajících 60 kalendářních dnů na 15 kalendářních dnů 
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ode dne oznámení platebního výměru. U této kratší lhůty se však jedná pouze o lhůtu pro 
realizaci vyplacení již vzniklého vratitelného přeplatku (a nikoli již pro provedení vyhledávací 
činnosti nebo kontrolních postupů).  
Zrychlení procesu vrácení daně bude řešeno v rámci stávajících personálních kapacit, může 
však dojít k jednorázovému navýšení nákladů správce daně spojených se změnou IT systémů, 
metodických pokynů, atp. 

Dopad na daňové subjekty 
Dopad na daňové subjekty je očekáván pozitivní v tom smyslu, že budou v případě vratek 
ze zelené nafty moci dříve disponovat peněžními prostředky vztahujícími se k uplatněnému 
nároku na vrácení daně a tyto prostředky dříve použít na podporu a rozvoj svého podnikání. 

Dopad na spotřebitele 
Nepředpokládá se dopad na spotřebitele. 

6.5 Daň z přidané hodnoty  
Dopad na veřejné rozpočty 
Roční negativní dopad do příjmů veřejných rozpočtů související s přeřazením ubytovacích 
služeb do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % se v roce 2020 odhaduje 
na 0,7 mld. Kč a v roce 2021 na 2,6 mld. Kč. V případě kulturních akcí se roční negativní 
dopad v roce 2020 odhaduje na 0,1 mld. Kč a v roce 2021 na 0,3 mld. Kč. U sportovních akcí 
a sportovních služeb se roční negativní dopad do příjmů veřejných rozpočtů odhaduje v roce 
2020 na 0,3 mld. Kč a v roce 2021 na 0,5 mld. Kč. Přeřazení osobní dopravy lyžařskými 
vleky bude z hlediska ročního negativního dopadu do příjmů veřejných rozpočtů znamenat 
přibližně 0,1 mld. Kč. 

Dopad na správce daně 
Přeřazení ubytovacích služeb, kulturních a sportovních akcí a sportovních služeb z první 
snížené sazby daně z přidané hodnoty do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty 
nezpůsobí žádné podstatné dopady na činnost správce daně, nebude mít vliv na zpracování 
údajů z daňových přiznání, ani na podobu daňového přiznání. 

Dopad na daňové subjekty 
U daňových subjektů bude mít přeřazení ubytovacích služeb, kulturních a sportovních akcí 
a sportovních služeb do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty za následek nutnost 
úpravy softwaru pro fakturaci a vykazování zdanitelných plnění podle sazby daně. Na druhé 
straně však rozdíl v sazbách daně umožní daňovým subjektům zlepšit finanční situaci, pokud 
rozdíly mezi původní a novou sazbou daně promítnou do svých příjmů. 

Dopad na spotřebitele 
Snížení sazby daně z přidané hodnoty se pravděpodobně nepromítne do ceny konečnému 
zákazníkovi, případně pozitivně. 

6.6 Mezinárodní spolupráce při správě daní 
Dopad na veřejné rozpočty 
Navržené opatření nemá bezprostřední dopady na veřejné rozpočty. 

Dopad na správce daně 
Navržená právní úprava nemá sama o sobě bezprostřední dopady na správce daně. 
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Navržené opatření si nevyžádá ani náklady spojené s úpravou informačního systému ADIS, 
ani navýšení počtu služebních míst v orgánech Finanční správy České republiky. 

Dopad na daňové subjekty 
Navržená právní úprava nemá sama o sobě bezprostřední dopady na daňové subjekty. 
V případě, že dojde v návaznosti na vydání předpisu Evropské unie k prodloužení lhůt 
k plnění povinností při automatické výměně informací, bude mít opatření na daňové subjekty 
pozitivní dopad, protože dojde ke zmírnění na ně kladené administrativní zátěže a k odložení 
plnění těchto povinností na příznivější dobu. 

7 Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů (DPIA) 
7.1 Obecně k ochraně soukromí a osobních údajů při správě daní 
Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České republiky resp. orgány Celní správy 
České republiky, coby správci daní, kterých se dotýká tento návrh zákona, při plnění svých 
zákonných povinností na úseku správy daní zpracovávají osobní údaje daňových subjektů 
v míře nezbytné pro účinnou správu a výběr daní a na základě oprávnění vyplývajících 
z příslušných daňových zákonů. Zákonnost tohoto zpracování obecně vyplývá z ustanovení 
čl. 6 písm. e) nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

7.2 Konkrétně k návrhu zákona 
Změny obsažené v návrhu zákona ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů stávající 
úpravu nijak nemění. 

8 Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
Obecně lze k navrhované úpravě ve vztahu ke vzniku korupčních rizik uvést následující: 

8.1 Identifikace korupčních rizik 

8.1.1 Přiměřenost 
Pokud jde o rozsah působnosti správního orgánu, je rozhodující jak zákonný okruh působností 
jako takový, tak míra diskrece, kterou zákon při výkonu jednotlivých působností správnímu 
orgánu umožňuje, resp. jakou míru diskrece zákon předpokládá. Jakýkoli normativní text 
zakotvující určitou míru diskrece sám o sobě představuje potenciální korupční riziko. Proto 
se při přípravě takového ustanovení vždy poměřuje nutnost zavedení takové diskrece daného 
orgánu s mírou zásahu do individuální sféry subjektu, o jehož právech a povinnostech 
by se v rámci této diskrece rozhodovalo. Navržená právní úprava mění kompetence správních 
orgánů pouze způsobem, který zpřesňuje rozsah kompetencí stávajících, anebo zavádí 
kompetenci novou, a to pouze v rozsahu nezbytném pro úpravu vztahů, které mají být právní 
úpravou nově regulovány, přičemž míra diskrece je vzhledem k vymezení povinností 
minimální. 
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8.1.2 Standardnost 
Z hlediska standardnosti lze uvést, že navržené změny napříč různými zákony provádějí dílčí 
a technické změny, jejichž prostřednictvím dochází zejména k reformulaci textu v zájmu lepší 
přehlednosti, nového systematického uspořádání a komplexního řešení dané problematiky. 
Standardizace a zpřehlednění úprav je proto jedním z cílů návrhu zákona. Významnější výše 
popsané změny jsou založeny na standardním odůvodnění. 

8.1.3 Efektivita 
Návrh zákona vychází z praktických poznatků aplikační praxe, a proto lze očekávat, že dojde 
k efektivní implementaci právních norem obsažených v tomto návrhu. Z hlediska efektivity 
lze k předložené úpravě rovněž uvést, že k uložení i k vynucování splnění povinnosti 
při správě daní je věcně a místně příslušný správce daně. Správce daně obvykle disponuje 
podklady pro vydání daného rozhodnutí, ale i potřebnými odbornými znalostmi, čímž je 
zaručena efektivní implementace dané regulace i její efektivní kontrola, případně vynucování. 
Nástroje kontroly a vynucování jsou v oblasti správy daní upraveny jako obecné instituty 
daňového řádu. 

8.1.4 Odpovědnost 
Zvolená právní úprava vždy jasně reflektuje požadavek čl. 79 odst. 1 Ústavy, podle něhož 
musí být působnost správního orgánu stanovena zákonem. Odpovědnou osobou na straně 
správce daně, resp. jiného správního orgánu je v daňovém řízení vždy úřední osoba. Určení 
konkrétní úřední osoby je prováděno na základě vnitřních předpisů, resp. organizačního 
uspořádání konkrétního správního orgánu, přičemž popis své organizační struktury je správní 
orgán povinen zveřejnit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Totožnost konkrétní úřední osoby je přitom 
seznatelná zákonem předvídaným postupem (srov. § 12 odst. 4 daňového řádu); úřední osoba 
je povinna se při výkonu působnosti správního orgánu prokazovat příslušným služebním 
průkazem. 

8.1.5 Opravné prostředky 
Z hlediska opravných prostředků existuje možnost účinné obrany proti nesprávnému postupu 
správce daně v první řadě v podobě řádného opravného prostředku, kterým je odvolání, 
resp. rozklad (srov. § 109 a násl. daňového řádu). V souladu s § 102 odst. 1 písm. f) daňového 
řádu má správce daně povinnost v rozhodnutí uvést poučení, zda je možné proti rozhodnutí 
podat zejména odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání 
podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku. Neúplné, nesprávné 
nebo chybějící poučení je spojeno s důsledky pro bono daného subjektu uvedenými 
v § 110 odst. 1 daňového řádu. Existuje také možnost užití mimořádných opravných 
prostředků dle daňového řádu (srov. § 117 a násl. daňového řádu). Vedle opravných 
prostředků daňový řád připouští rovněž jiné prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět: 
námitku (srov. § 159 daňového řádu), stížnost (srov. § 261 daňového řádu), podnět 
na nečinnost (srov. § 38 daňového řádu). 

8.1.6 Kontrolní mechanismy 
Z hlediska systému kontrolních mechanismů je nutno uvést, že oblast daňového práva 
se pohybuje v procesním režimu daňového řádu, jenž obsahuje úpravu kontroly a přezkumu 
přijatých rozhodnutí, a to primárně formou opravných prostředků. Proti rozhodnutím 
je možno podat zejména odvolání anebo v určitých případech užít mimořádných opravných 



- 37 - 
 
prostředků či jiných prostředků ochrany (viz předchozí bod). Vedle toho lze využít rovněž 
dozorčí prostředky, čímž je zaručena dostatečná kontrola správnosti a zákonnosti všech 
rozhodnutí vydávaných v režimu daňového řádu. 
Soustavy orgánů vykonávajících správu daní současně disponují interním systémem kontroly 
v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti včetně navazujícího systému personální 
odpovědnosti. V případě vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu 
je s odpovědností konkrétní úřední osoby spojena eventuální povinnost regresní náhrady 
škody, za níž v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu 
odpovídá stát. 
Při správě daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů 
jsou tak chráněny povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč 
a nemohou být zpřístupněny veřejnosti. Tím ovšem nemůže být dotčeno právo samotného 
daňového subjektu na informace o něm soustřeďované. Toto právo je realizováno 
prostřednictvím nahlížení do spisu a osobních daňových účtů. Získání informací je daňovým 
subjektům umožněno také prostřednictvím daňové informační schránky podle daňového řádu. 

8.1.7 Transparentnost 
Z hlediska transparentnosti a otevřenosti dat lze konstatovat, že navrhovaná úprava nemá vliv 
na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 Eliminace korupčních rizik 
Navržená regulace byla v kapitole 8.1 analyzována z hlediska sedmi kritérií, pokud jde 
o identifikaci korupčních rizik. Byl prověřován potenciál korupčního rizika související nejen 
výhradně s agendou, která je předmětem navržené regulace (konkrétní klíčové změny), 
ale také širší rámec uvedené agendy (správa daní v širokém smyslu jako celek).  
V rámci správy daní je podstatným faktorem i z hlediska korupčního rizika možnost ovlivnění 
výše stanovené daně. Tento faktor se projevuje i v rovině platební. Pokud jde o dopad 
navrhovaných změn, nelze jej identifikovat jako specifický ve srovnání s jinými změnami 
daňového práva, které jsou s ohledem na charakter této materie poměrně časté. V souvislosti 
s navrženými změnami se uplatní standardní rámec pro eliminaci korupčních rizik pro oblast 
správy daní v širokém smyslu. Opatření na eliminaci korupčních rizik lze různě klasifikovat. 
Rozlišovat lze např. preventivní a represivní opatření, opatření ex ante a ex post, opatření 
v rovině právních předpisů (legislativní), nebo v rovině správní praxe (nelegislativní).  
V souvislosti s návrhem zákona nejsou zaváděny nové represivní nástroje zaměřené 
na eliminaci korupčních rizik. Vedle obecného trestněprávního protikorupčního rámce lze 
blíže připomenout zejména aspekty protikorupčního rámce spojené se státní službou. Mezi 
účinnými opatřeními daňového práva lze jmenovat např. uplatnění zásady neveřejnosti. Další 
represivní sankce jsou stanoveny trestním zákoníkem v případě, že jednání konkrétní úřední 
osoby nebo skupiny úředních osob naplní podstatu trestného činu, například trestný čin přijetí 
úplatku. 
Za další opatření k eliminaci korupčních rizik lze považovat odpovídající organizační zajištění 
výkonu příslušné agendy. V souvislosti se správou daní v širokém smyslu se hovoří 
o tzv. pravidlu čtyř nebo šesti očí. Podle něj by mělo být zajištěno, aby určitý postup úřední 
osoby byl kontrolován nebo dohlížen jednou nebo dvěma jinými osobami. Takový přístup je 
v kontextu České republiky běžným standardem, který není potřeba upravovat na úrovni 
právních předpisů. Existují jistě i další organizační a technická opatření na úrovni veřejné 
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správy, avšak ta nejsou specifická pro tuto agendu.  

9 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

10 Způsob projednání návrhu zákona 
Současně s předložením návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, se předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky žádá o projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu 
legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to s ohledem 
na nutnost co nejrychlejšího zmírnění dopadů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS- 
CoV-2 (např. pomocí výše uvedené možnosti uplatnění daňové ztráty jako položky 
odčitatelné od základu daně ještě před jejím stanovením), tedy ihned po nabytí účinnosti 
předkládaného návrhu zákona. 
Důvodem je zejména nutnost reagovat na nedostatečnost likvidity, která má negativní vliv na 
hospodářský vývoj. První skupina opatření díky okamžité aplikaci přispěje k překonání 
současného hospodářského propadu tím, že umožní daňovým subjektům ponechat si 
potřebnou likviditu, případně si ji navýšit. Druhá skupina opatření poskytne garanci lepší 
likvidity pro krátkodobý a střednědobý výhled, neboť tento výhled má okamžitý pozitivní 
efekt, jak do plánů daného podnikatele, tak i do jeho postavení vůči obchodním partnerům 
a věřitelům. Třetí skupina opatření obsahuje prodloužení lhůt pro reportování údajů, které má 
za cíl dočasně ulevit administrativní zátěži podnikatelských subjektů. Lhůty, které mají být 
posunuty, nastanou v řádu měsíců, tedy v rámci řádného legislativního procesu by se nestihlo 
tyto lhůty účinně prodloužit. 
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II. Zvláštní část 
K části první – Změna zákona o dani z nemovitých věcí 
K čl. I 

K bodu 1  (nadpis § 17a) 
Z důvodu zvýšení přehlednosti zákona o dani z nemovitých věcí se stávající § 17a navrhuje 
opatřit výstižným nadpisem. 

K bodu 2  (§ 17a odst. 1) 
Navrhuje se uvést okruh případů, kdy může obec mimořádně stanovit osvobození od daně 
z nemovitých věcí, do souladu s obdobnými případy v § 260 daňového řádu a v § 16b zákona 
o místních poplatcích. 
Mimořádnou událostí podle § 17a zákona o dani z nemovitých věcí bude zejména povodeň, 
vichřice, extrémní sucho, pandemie, opatření vyvolané krizovými opatřeními podle zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nebo průmyslová havárie. 

K bodu 3  (§ 17a odst. 2) 
Legislativně technická změna vyvolaná rozšířením okruhu případů, kdy může obec 
mimořádně stanovit osvobození od daně z nemovitých věcí. 
K bodu 4  (§ 17a odst. 4) 
Pro zvýšení právní jistoty poplatníků daně z nemovitých věcí a správce daně se výslovně 
stanoví požadavky na označení nemovitých věcí, kterých se má týkat osvobození v případě 
mimořádné události, v obecně závazné vyhlášce. 
V žádném případě nepostačí, vymezit dotčené nemovité věci pouze zakreslením v situačním 
plánu. Obecně závazná vyhláška buď může v případě rozsáhlejší mimořádné události 
vztáhnout osvobození en bloc k celému území obce nebo k jednomu nebo více katastrálním 
územím (opět v jejich plném rozsahu). V takovém případě může obec podle typu mimořádné 
události volit, zda osvobodí všechny nemovité věci, které leží na tomto území, nebo zda 
osvobození vztáhne pouze k jedné z dílčích daní a osvobodí buď pouze pozemky, nebo pouze 
zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky. Tímto způsobem nelze osvobodit pouze zdanitelné 
stavby, aniž by došlo k osvobození zdanitelných jednotek, což platí také vice versa. 
Pokud se mimořádná událost týká pouze vymezených nemovitých věcí, např. pouze lesních 
pozemků nebo pouze nebytových jednotek, ve kterých se nachází provozovny podnikatelů, 
může je obec v obecně závazné vyhlášce uvést jmenovitě. V takovém případě se stanoví 
požadavky na jejich označení obdobné § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Obec musí při stanovení okruhu osvobozených jmenovitě určených nemovitých věcí 
respektovat požadavky vyplývající z ústavního pořádku, práva Evropské unie 
a mezinárodního práva veřejného, zejména nesmí mít obecně závazná vyhláška diskriminační 
povahu, nesmí představovat nepřiměřený zásah do volného pohybu osob, zboží, služeb 
a kapitálu podle Smlouvy o fungování Evropské unie a nesmí založit nedovolenou veřejnou 
podporu (čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie). 
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K části druhé – Změna zákona o daních z příjmů 
K čl. II 
K bodu 1 (§ 5 odst. 3 věta poslední) 
V rámci rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty i na zdaňovací období předcházející 
zdaňovacím u období, za které byla daňová ztráta stanovena, se z ustanovení § 5 odst. 
3 odstraňuje ustanovení o uplatňování daňové ztráty v jiném zdaňovacím období, než za které 
vznikla. Uplatňování daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně je komplexně 
upraveno v § 34 zákona o daních z příjmů. 

K bodu 2  (§ 23a odst. 5 písm. b) 
Navrhuje se legislativní zpřesnění; ustanovení§ 23a odst. 5 písm. b) zákona o daních z příjmů 
se nemá vztahovat pouze na vyměřenou daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu 
doměřenou, proto se nově používá obecný pojem „stanovená“ daň, který zahrnuje oba 
uvedené pojmy. Ustanovení nadále umožňuje uplatnit převzatou daňovou ztrátu do budoucna 
ve zdaňovacích obdobích zbývajících do pěti zdaňovacích období bezprostředně následujících 
po zdaňovacím období, za které byla stanovena převzatá daňová ztráta převádějící obchodní 
korporace. Daňovou ztrátu převzatou podle tohoto ustanovení tedy nelze uplatnit zpětně vůči 
základu daně převádějící obchodní korporace ani zpětně vůči základu daně přijímající 
obchodní korporace stanovenému v období před převodem obchodního závodu. 

K bodu 3  (§ 23c odst. 8 písm. b) 
Navrhuje se legislativní zpřesnění; ustanovení § 23c odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů 
se nemá vztahovat pouze na vyměřenou daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu 
doměřenou, proto se nově používá obecný pojem „stanovená“ daň, který zahrnuje oba 
uvedené pojmy. Ustanovení nadále umožňuje uplatnit převzatou daňovou ztrátu do budoucna 
ve zdaňovacích obdobích zbývajících do pěti zdaňovacích období bezprostředně následujících 
po zdaňovacím období, za které byla stanovena převzatá daňová ztráta právního předchůdce 
poplatníka. Daňovou ztrátu převzatou podle tohoto ustanovení tedy nelze uplatnit zpětně vůči 
základu daně právního předchůdce ani zpětně vůči základu daně právního nástupce 
stanovenému v období před přeměnou. 

K bodu 4  (§ 24 odst. 2 písm. ch)) 
Doplnění ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů reaguje na možnost nově 
zaváděnou v § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů uplatnit daňovou ztrátu jako položku 
odčitatelnou od základu daně i ve zdaňovacích obdobích (a obdobích, za která se podává 
daňové přiznání) předcházejících období, za které je tato daňová ztráta stanovena. Ustanovení 
§ 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů umožňuje jako výdaj uplatnit daň z příjmů 
nebo daň darovací zaplacenou v zahraničí, a to v rozsahu, ve kterém nemůže být započtena na 
daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f zákona o daních z příjmů. V případě zpětného 
uplatnění daňové ztráty by v takovém případě mohlo dojít k situaci, že zahraniční daň by 
v určitém zdaňovacím období byla zčásti započtena na daňovou povinnost a v následujícím 
zdaňovacím období by její zbylá část byla uplatněna jako výdaj, ovšem pokud by v tomto 
následujícím zdaňovacím období poplatník vykázal daňovou ztrátu a tu by uplatnil jako 
položku odčitatelnou od základu daně v předcházejícím zdaňovacím období, byla by tím 
zpětně snížena jeho daňová povinnost za toto předcházející zdaňovací období a zvětšila by se 
část zahraniční daně, která by mohla být uplatněna jako výdaj. Tím dochází k jakémusi 
zacyklení, kdy by byla několikrát za sebou postupně upravována daňová povinnost za 
uvedená dvě zdaňovací období. K zamezení této situaci se tedy stanoví, že jako výdaj nemůže 
být uplatněna zahraniční daň týkající se období, ve kterém je jako položka odčitatelná od 
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základu daně zpětně uplatněna daňová ztráta vzniklá za pozdější zdaňovací období; tím tedy 
nedojde k dalším úpravám základu daně za období, za které je daňová ztráta stanovena. 
Zároveň se však stanoví, že tímto není dotčena již stanovená daňová ztráta. Pokud tedy byla 
část zahraniční daně, která zbyla po provedení zápočtu za předchozí zdaňovací období, 
uplatněna jako výdaj v následujícím zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta 
stanovena, stanovená výše této ztráty zůstává stejná (není dotčena pravidlem, že takovou 
zahraniční daň nelze uplatňovat jako výdaj). 

K bodu 5 (§ 34 odst. 1) 
Navrhuje se umožnit poplatníkům daní z příjmů na základě jejich rozhodnutí uplatnění 
daňové ztráty, která byla pravomocně stanovena za dané zdaňovací období nebo období, za 
které se podává daňové přiznání, nebo její části i zpětně za předcházející období. V první větě 
§ 34 odst. 1 se tak rozšiřuje možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od 
základu daně, a to i na 2 zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období 
nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta stanoví. Dále 
dochází ke zpřesnění, že se musí jednat o pravomocně stanovenou daňovou ztrátu, což se již 
vyvozuje za současné textace ustanovení. 
V případě, že se poplatník rozhodne využít tuto novou možnost, tak v okamžiku 
pravomocného stanovení daňové ztráty za dané zdaňovací období uplatní tuto ztrátu 
dodatečným daňovým přiznáním (resp. přiznáními) až ve 2 zdaňovacích obdobích 
bezprostředně předcházejících období, za které byla stanovena. Jestliže u poplatníka probíhá 
daňová kontrola ve vztahu k těmto zdaňovacím obdobím, lze v rámci stanovení daně uplatnit 
vyšší odčitatelné položky, tedy i pravomocně stanovenou daňovou ztrátu. Pokud ji poplatník 
uplatní v rámci postupu vedoucího k doměření daně, uplatní se § 38p zákona o daních 
z příjmů a pro účely výpočtu penále se k jejímu uplatnění nepřihlédne. Tedy poplatník, který 
bude mít za zdaňovací období roku 2020 vyměřenou daňovou ztrátu, může tuto ztrátu uplatnit 
ve zdaňovacím období roku 2019 a eventuálně i zdaňovacím období roku 2018 a tuto 
daňovou ztrátu si odečíst od základu daně za tato zdaňovací období. V takovém případě a za 
předpokladu, že měl poplatník za zdaňovací období let 2019 a 2018 kladnou daňovou 
povinnost a již ji zaplatil, vznikne poplatníkovi přeplatek, a jsou-li splněny podmínky pro jeho 
vrácení podle daňového řádu, tak i vratitelný přeplatek (zejména nemá-li poplatník 
nedoplatky na jiné dani). O vrácení vratitelného přeplatku si může poplatník standardně 
požádat. Dochází tedy pouze k časovému posunu daňové povinnosti, kdy poplatník namísto 
kompenzace daňové ztráty v následujících zdaňovacích obdobích může toto učinit již 
v okamžiku, kdy je mu ztráta stanovena a kdy finanční prostředky potřebuje nejvíce, a to 
zpětně za období započatá v uplynulých dvou letech.  
Věta druhá stanoví možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako 
položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po období, za 
které byla stanovena. Toto vzdání se musí poplatník učinit vůči správci daně ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání za období, za které se tato daňová ztráta stanoví, a vztahuje se vždy 
na všechna následující zdaňovací období a na celou daňovou ztrátu (a to i na změny její výše 
na základě doměření), nelze ho tedy uplatnit jen na některá následující zdaňovací období nebo 
jen vůči části daňové ztráty; v takovém případě lze tedy daňovou ztrátu uplatnit jen ve 
2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které byla stanovena.  
Vzdání se tohoto práva je nutno učinit ve lhůtě pro podání daňového přiznání za příslušné 
zdaňovací období. Lhůta pro podání tohoto oznámení sleduje osud lhůty pro podání daňového 
přiznání. Nelze pro ni samostatně využít institut navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 
daňového řádu. Po zmeškání uvedené lhůty tedy již vzdání se práva není možné. Podle věty 
čtvrté nelze vzít vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty zpět, a to ani před uplynutím lhůty 
pro podání oznámení, jakmile tedy poplatník učiní oznámení vůči správci daně, je uplatnění 
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daňové ztráty ve zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla stanovena, 
navždy vyloučeno.  Z oznámení o vzdání se práva uplatňovat daňovou ztrátu musí být zřejmé, 
ve vztahu k jaké daňové ztrátě se činí. Pokud poplatník podá oznámení o vzdání se práva na 
uplatnění daňové ztráty po lhůtě, správce daně ho o tom v souladu se zásadou vstřícnosti 
vyrozumí, aby se poplatník mylně nedomníval, že se práva na uplatnění ztráty vzdal, zatímco 
tomu tak není. Pokud bude oznámení o vzdání se práva trpět vadami, vyzve správce daně 
poplatníka k jejich odstranění podle § 74 daňového řádu. 
Smyslem tohoto institutu je omezit prodloužení lhůty pro stanovení daně podle § 38r odst. 
2 zákona o daních z příjmů. Tím, že se poplatník vzdá uplatnění ztráty do budoucna, již není 
potřeba prodlužovat lhůtu pro stanovení daně za tato budoucí zdaňovací období ani za období, 
za které je daňová ztráta stanovena, viz nová úprava § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů. 
V případě neuplatnění plné výše daňové ztráty v předcházejících zdaňovacích obdobích platí 
i nadále možnost její neuplatněnou část standardním způsobem využít jako položku 
odčitatelnou od základu daně poplatníka v obdobích následujících po období, za které se 
daňová ztráta stanovila, a to v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po 
období, za které byla daňová ztráta stanovena (samozřejmě za předpokladu, že se poplatník 
nevzdal práva na uplatnění daňové ztráty podle věty druhé). 
Výpočet uplatnění daňové ztráty v uplynulých zdaňovacích obdobích lze uvést na příkladech: 
Příklad 1: 
Poplatník právnická osoba za zdaňovací období roku 2019 vykázal základ daně před 
uplatněním sazby ve výši 100 a byla mu vyměřena daň ve výši 19 (19% sazba daně), kterou 
řádně a včas zaplatil. Ve zdaňovacím období roku 2020 vykázal poplatník daňovou ztrátu ve 
výši 50 a v této výši mu byla vyměřena. Poplatník se rozhodl využít možnost uplatnit ztrátu 
zpětně a dodatečným daňovým přiznáním za zdaňovací období roku 2019 uplatní položku 
odčitatelnou od základu daně ve výši 50. Za rok 2019 tak bude doměřena daň ve výši 
9,5 a v části, ve které se daň snížila oproti poslední známé dani za zdaňovací období roku 
2019, mu vzniká přeplatek na dani ve výši 9,5. 
Příklad 2:  
Poplatník vykázal za zdaňovací období roku 2018 základ daně ve výši 20, za rok 2019 ve výši 
50 a byla mu vyměřena odpovídající daň. Za rok 2020 mu bude vyměřena ztráta ve výši 100. 
Poplatník může podat dodatečné daňové přiznání za roky 2018 a 2019, ve kterých si od 
základu daně odečte vyměřenou daňovou ztrátu, a to za rok 2018 ve výši 20 a za rok 2019 ve 
výši 50. Přeplatek na dani tedy bude ve výši celé daně za roky 2018 a 2019. Následně 
v daňovém přiznání za rok 2021 a v bezprostředně následujících 4 zdaňovacích obdobích 
bude moci uplatnit „nevyčerpaný zbytek“ daňové ztráty z roku 2020 ve výši 30. 
Dosavadní věty druhá a třetí se přebírají beze změny s tím, že zvláštním právním předpisem, 
který upravuje rozdělování zisku nebo ztráty u komanditní společnosti je zákon o obchodních 
korporacích. Dosavadní věty čtvrtá a pátá se zrušují jako obsoletní. 
Dosavadní věta šestá, která stanoví speciální pravidlo pro poplatníky daně z příjmů fyzických 
osob, se nahrazuje přesnějším zněním. Daňovou ztrátu lze v případě poplatníků daně z příjmů 
fyzických osob uplatnit pouze vůči základu daně podle § 7 až 10, tedy nikoli oproti základu 
daně z příjmů ze závislé činnosti; toto pravidlo je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona o daních 
z příjmů, chybělo však v dosavadní úpravě § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Zároveň se 
zrušuje uvedení, že daňovou ztrátu lze uplatnit nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 
po zdaňovacím období, ve kterém byla uvedena v daňovém přiznání; období, ve kterých je 
možné daňovou ztrátu uplatnit, se řídí obecným pravidlem ve větě první tohoto ustanovení. 
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Poslední věta doplňovaná do odstavce 1 stanoví povinnost poplatníka uvést v daňovém 
přiznání při uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, jakou daňovou 
ztrátu, tedy stanovenou za jaké zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, uplatňuje a v jaké výši. Daňová ztráta uplatněná položka odčitatelná od základu daně 
tedy musí být rozklíčována tak, aby bylo zřejmé, jaká její část souvisí s jakou stanovenou 
daňovou ztrátou. Toto ustanovení je nutné z důvodu posouzení splnění podmínek pro 
uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, zejména přehledu, z jaké 
daňové ztráty již byla jaká část uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně. 

K bodu 6 (§ 35a odst. 2 písm. a) bod 3) 
V souvislosti s nově zaváděnou možností uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou 
od základu daně i v období předcházejícím období, za které byla daňová ztráta stanovena, se 
stanoví, že v případě poplatníka využívajícího slevu na dani v souvislosti s investiční 
pobídkou má poplatník povinnost uplatnit jen ty položky odčitatelné od základu daně nebo 
jejich část, které nebyly uplatněny v předchozích zdaňovacích obdobích. Pokud je tedy 
poplatníkovi, který využívá slevu v souvislosti s investiční pobídkou, stanovena daňová 
ztráta, může tuto ztrátu uplatnit v souladu s § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 
i v předcházejících zdaňovacích obdobích a v nejbližším následujícím zdaňovacím období 
musí uplatnit v nejvyšší možné míře jen zbylou (ještě neuplatněnou) část daňové ztráty; tuto 
povinnost poplatník nemá v případě, že využije nově zaváděného institutu vzdání se práva na 
uplatnění daňové ztráty podle § 34 odst. 1 věty druhé zákona o daních z příjmů. Uplatnění 
daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně v období předcházejícím období, za 
které byla daňová ztráta stanovena, je tedy i pro poplatníka, který využívá daňovou slevu 
podle § 35a zákona o daních z příjmů, fakultativní, a to na rozdíl od jejího uplatnění ve 
zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla stanovena (viz text v tomto 
ustanovení „v nejbližším zdaňovacím období, za které bude vykázán základ daně“). 
Neuplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně za období předcházející 
období, za které byla stanovena, tak není porušením podmínek pro uplatnění slevy podle 
§ 35a zákona o daních z příjmů. 

K bodu 7 (§ 38n odst. 2) 
Navrhuje se legislativní zpřesnění; ustanovení se nemá vztahovat pouze na vyměřenou 
daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu doměřenou, proto se nově používá obecný pojem 
„stanovená“ daň, který zahrnuje oba uvedené pojmy. 

K bodu 8  (§ 38na odst. 1) 
První navrhovaná úprava navazuje na úpravu v § 38n zákona o daních z příjmů a nahrazuje 
nevhodný pojem „vyměřená“ obecným pojmem „stanovená“. 

Další změny v ustanovení § 38na reagují na rozšíření možnosti uplatnit daňovou ztrátu jako 
položku odčitatelnou od základu daně i ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu 
období, za něž daňová ztráta byla stanovena, viz nové znění § 34 odst. 1 zákona o daních 
z příjmů. I v těchto případech bude třeba pro uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné 
od základu daně naplnit podmínky stanovené tzv. testem podstatné změny, resp. testem 
zachování stejné činnosti v § 38na odst. 1 až 3 zákona o daních z příjmů. 

Podle obecné normy stanovené v odstavci 1 proto nelze daňovou ztrátu stanovenou v určitém 
zdaňovacím období uplatnit ani ve zdaňovacím období předcházejícím, pokud v časovém 
úseku mezi posledním dnem období, ve kterém je daň uplatněna (a které předchází období, ve 
kterém daňová ztráta vznikla), a posledním dnem období, za které byla daňová ztráta 
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stanovena, nastanou změny, které ve svém úhrnu představují podstatnou změnu ve složení 
osob. 

Ve větě druhé se upřesňuje vymezení pojmu „změna ve složení osob“, který nebyl v § 38na 
zákona o daních z příjmů používán jednotně.  
Dále dochází k nahrazení věty čtvrté. Část této věty před středníkem stanovila, že se mezi 
sebou porovnávají období, za které má být daňová ztráta uplatněna, s obdobím, za něž byla 
daňová ztráta vyměřena. Věta poslední část za středníkem však stanovila, že rozhodným pro 
posouzení toho, zda došlo k podstatné změně, je úhrn změn ve složení osob, které nastanou 
nejen ve dvou výše uvedených obdobích, ale v celém časovém úseku, který je započatý 
posledním dnem období, za které byla daňová ztráta vyměřena, a končí posledním dnem 
období, za které má být daňová ztráta uplatněna (resp. je započatý posledním dnem období, za 
které má být daňová ztráta uplatněna, a končí posledním dnem období, za které byla daňová 
ztráta vyměřena, pokud se jedná o případ, kdy byla ztráta vyměřena za období pozdější, než 
za které byla uplatněna). Tato věta se tedy celá formuluje nově, a to tak, že v této větě stačí 
stanovit, za jaké období se to, zda došlo k podstatné změně, zkoumá. Pojem „podstatná 
změna“ je vymezen už v předchozích větách. Kritéria pro určení podstatné změny vymezené 
ve větě třetí (tedy podstatné změny, které je podstatnou změnu vždy) však nadále zůstávají 
zachována. Je proto nezbytné, aby se rozhodný úhrn změn týkal více než 25 % základního 
kapitálu nebo hlasovacích práv nebo změny, kterými získá člen obchodní korporace 
rozhodující vliv. Dochází též k odstranění normy, která stanoví, kdy se posuzuje, zda 
podstatná změna nastala, jelikož není pro účely tohoto posouzení nezbytná. 

K bodu 9 (§ 38na odst. 2) 
Ustanovení § 38na odst. 2 je zvláštním ustanovením k testu podstatné změny (odstavec 1), 
které se použije v případě akciových společností, které vydaly akcie na majitele. Účelem 
ustanovení je stanovit podmínky pro uplatnění daňové ztráty v případě, kdy tato akciová 
společnost nemá spolehlivé informace o složení osob, které se podílejí na jejím základním 
kapitálu či mají rozhodující vliv. Jelikož akcie na majitele neumožňují získat spolehlivé 
informace, na základě kterých by mohlo být posouzeno, zda došlo k podstatné změně ve 
složení osob podle odstavce 1, je v odstavci 2 stanovena vyvratitelná domněnka, že došlo 
k podstatné změně. Tuto domněnku může poplatník vyvrátit tím, že prokáže, že byla 
„zachována stejná činnost“, nebo že prokáže, že nedošlo ke změně ve složení osob nebo ke 
změně jejich podílu na kapitálu či kontrole, která se v úhrnu týká více než 25 % základního 
kapitálu nebo hlasovacích práv nebo kterou získá člen obchodní korporace rozhodující vliv 
(tedy, že nedošlo k podstatné změně tak, jak je vymezena v odstavci 1). Toto pravidlo se nově 
použije i v případě, že období, ve kterém se ztráta uplatňuje, předchází období, za které byla 
daňová ztráta stanovena. 

Současně dochází k legislativně-technické úpravě ustanovení tak, že je nejprve stanovena 
vyvratitelná domněnka (domněnka, že došlo k podstatné změně) a následně jsou stanoveny 
skutečnosti, jejichž prokázáním může poplatník domněnku podstatné změny vyvrátit. Dále je 
zestručněna část ustanovení, která stanoví, že domněnku podstatné změny je možné vyvrátit 
též prokázáním skutečnosti, že nedošlo ke změně ve složení osob nebo ke změně jejich podílu 
na kapitálu či kontrole, která se v úhrnu týká více než 25 % základního kapitálu nebo 
hlasovacích práv, nebo kterou získá člen obchodní korporace rozhodující vliv. To znamená, 
že poplatník musí prokázat, že nedošlo k podstatné změně tak, jak je vymezena v odstavci 1. 
Část věty je proto nahrazena odkazem přímo na podstatnou změnu podle odstavce 1, který se 
též nově použije i v případech, kdy zdaňovací období, ve kterém je ztráta uplatněna, předchází 
období, za které je ztráta stanovena. Dále je odstraněno pravidlo, které stanoví, kdy poplatník 
prokazuje, že nedošlo k podstatné změně, jelikož není pro účely vyvrácení domněnky 
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nezbytné. 

K bodu 10 (§ 38na odst. 3) 
Ustanovení § 38na odst. 3 stanoví výjimku z testu podstatné změny (odstavec 1). Uvedené 
znamená, že pokud je splněna podmínka zachování stejné činnosti vykonávané poplatníkem 
před a po podstatné změně ve složení osob, poplatník je oprávněn daňovou ztrátu uplatnit jako 
položku odčitatelnou od základu daně. Podmínka zachování stejné činnosti musí být nově 
naplněna též v případě, že období, ve kterém se ztráta uplatňuje, předchází období, za které 
byla ztráta stanovena. 

K bodu 11 (§ 38na odst. 4 až 6) 
Navrhovaná úprava navazuje na úpravu v § 38n zákona o daních z příjmů; ustanovení se 
nemá vztahovat pouze na vyměřenou daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu doměřenou, 
proto se nově používá obecný pojem „stanovená“ daň, který zahrnuje oba uvedené pojmy. 

K bodu 12  (§ 38na odst. 7) 
V § 38na odst. 7 se stanovuje restriktivní pravidlo pro uplatňování daňové ztráty stanovené až 
po přeměně poplatníka (obchodní korporace). Jedná-li se však o daňovou ztrátu stanovenou 
právnímu předchůdci a převzatou právním nástupcem, je možné na základě § 23a a § 23c 
zákona o daních z příjmů takovou ztrátu uplatňovat pouze do budoucna ve zbývajících 
obdobích, ztrátu převzatou podle těchto ustanovení tedy nelze uplatnit zpětně vůči základu 
daně právního předchůdce ani právního nástupce.  
První věta odstavce 7 stanoví, že v případě přeměn nelze daňovou ztrátu stanovenou 
poplatníkovi za období po přeměně uplatnit vůči základu daně právního předchůdce (zaniklé 
obchodní korporace), který byl stanoven v období před přeměnou (tedy v období, které 
předchází období, za které byla daňová ztráta poplatníkovi stanovena). Je však umožněno tak 
učinit vůči základu daně poplatníka.  
Druhá věta odstavce 7 stanoví pravidlo, v jakém rozsahu může v případě přeměn poplatník, 
který při přeměně nezaniká, uplatnit daňovou ztrátu, která mu byla stanovena za období 
po přeměně, vůči svému základu daně, který mu byl stanoven za období před přeměnou. Tato 
možnost vyplývá ze samotné konstrukce § 34 odst. 1 základu daně. Poplatník je však omezen 
co do rozsahu, v jakém tuto ztrátu může uplatnit. Poplatník může uplatnit pouze tu část ztráty, 
která se vztahuje ke stejným činnostem, které tento poplatník vykonával již v období před 
přeměnou, ve kterém daňovou ztrátu uplatňuje. Jedná se typicky o případ převodu 
obchodního závodu nebo fúzi sloučením.   

K bodu 13  (§ 38na odst. 8 úvodní část ustanovení) 
Navrhuje se legislativně technická úprava v návaznosti na přečíslování odstavců v § 38na 
zákona o daních z příjmů. 

K bodu 14  (§ 38na odst. 8 písm. b)) 
Navrhovaná úprava navazuje na úpravu v § 38n zákona o daních z příjmů; ustanovení se 
nemá vztahovat pouze na vyměřenou daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu doměřenou, 
proto se nově používá obecný pojem „stanovená“ daň, který zahrnuje oba uvedené pojmy. 

K bodu 15 (§ 38na odst. 10) 
Navrhovaná úprava navazuje na úpravu v § 38n zákona o daních z příjmů; ustanovení se 
nemá vztahovat pouze na vyměřenou daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu doměřenou, 
proto se nově používá obecný pojem „stanovená“ daň, který zahrnuje oba uvedené pojmy. 
Dále se navrhuje legislativně technická úprava v návaznosti na přečíslování odstavců v § 38na 
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zákona o daních z příjmů. Další změny v ustanovení § 38na zákona o daních z příjmů reagují 
na rozšíření možnosti uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně 
i ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu období, za něž byla daňová ztráta 
stanovena, viz nové znění § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Za provozování stejné 
činnosti se proto nově považuje též situace, kdy v období, ve kterém má být daňová ztráta 
uplatněna (a které předchází období, za které byla daňová ztráta stanovena), jsou vynakládány 
výdaje, které jsou však vykázány až v období, za které byla daňová ztráta stanovena (a které 
následuje po období, ve kterém se daňová ztráta uplatňuje). 

K bodu 16 (§ 38na odst. 11) 
Navrhuje se legislativní technická úprava v návaznosti na přečíslování odstavců v § 38na 
zákona o daních z příjmů. 

K bodu 17 (§ 38na odst. 12) 
Navrhuje se legislativní technická úprava v návaznosti na přečíslování odstavců v § 38na 
zákona o daních z příjmů. 

K bodu 18 (§ 38r odst. 2) 
Změna reaguje na rozšíření možnosti uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou 
od základu daně i na zdaňovací období předcházející období, za které byla daňová ztráta 
stanovena, a zároveň na zavedení institutu vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty jako 
položky odčitatelné od základu daně, viz nové znění § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů. 
V první větě se tak doplňuje pravidlo pro případy období předcházejících období, za které 
byla daňová ztráta stanovena; lhůta pro stanovení daně za takové období se prodlužuje jen 
v případě, že poplatník v tomto období daňovou ztrátu skutečně uplatnil jako položku 
odčitatelnou od základu daně (tedy byla stanovena daň, v jejímž základu byla tato daňová 
ztráta nebo její část promítnuta jako odčitatelná položka). Pokud tedy poplatník nevyužije 
možnosti „zpětného“ uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky ve standardní lhůtě 
pro stanovení daně (zpravidla 3 roky, viz § 148 daňového řádu), a to ať při vyměření, nebo 
doměření daně, tato lhůta uplyne a nebude prodlužována (s tím, že samozřejmě může dojít 
k jejímu prodloužení z jiných důvodů, zejména z důvodu stanovení daňové ztráty za toto 
období nebo za některé z období skončených v 5 letech předcházejících jeho počátku). Nově 
vkládaná věta druhá se týká situace, kdy poplatník využije možnosti vzdát se práva na 
uplatnění daňové ztráty podle § 34 odst. 1 věty druhé zákona o daních z příjmů. V takovém 
případy dojde k prodloužení lhůty pro stanovení daně pouze u období předcházejících období, 
za které byla daňová ztráta stanovena, a to opět pouze za podmínky, že v takovém období 
byla daňová ztráta skutečně jako odčitatelná položka uplatněna, nestačí tedy, stejně jako ve 
větě první, pouhá možnost jejího uplatnění. Lhůta se v tomto případě prodlužuje podle lhůty 
pro stanovení daně za období, za které byla daňová ztráta stanovena. V případě obou vět je 
prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období předcházející období, za které je 
daňová ztráta stanovena, navázané na uplatnění daňové ztráty v takovém období; platí tedy, že 
pokud poplatník daňovou ztrátu v takovém období uplatní, lhůta se prodlouží příslušným 
způsobem a již není možné ji zkrátit na původní délku. Prodloužena tak zůstane i v případě, 
že by následně byla za toto období doměřena daň bez toho, že by byla daňová ztráta uplatněna 
(např. pokud by se poplatník rozhodl uplatnit daňovou ztrátu namísto tohoto zdaňovacího 
období v jiném zdaňovacím období a podal by dodatečné daňové přiznání, kterým by 
uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně „vzal zpět“). 

K bodu 19  (§ 38zf) 
Doplňuje se, že pravidlo, podle kterého se na žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou 
současně s daňovým přiznáním hledí jako na podanou v poslední den lhůty pro podání tohoto 
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podání, se uplatní i v případě podání této žádosti současně s dodatečným daňovým přiznáním. 
I v tomto případě totiž může dojít k situaci, kdy by takové žádosti bez tohoto ustanovení 
nemohlo být vyhověno z důvodu, že vratitelný přeplatek na základě dodatečného daňového 
přiznání vznikne až po více než 60 dnech od podání žádosti (srov. § 155 odst. 2 daňového 
řádu), a to například v případě podání dodatečného daňového přiznání současně s daňovým 
přiznáním za zdaňovací období, za které poplatníkovi vznikla daňová ztráta, viz § 38zh 
zákona o daních z příjmů. 

K bodu 20 (§ 38zh) 
Ustanovení reaguje na situaci, kdy poplatník podává daňové přiznání, případně dodatečné 
daňové přiznání, za zdaňovací období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), 
za které mu vznikla daňová ztráta, a současně chce ihned uplatnit tuto daňovou ztrátu 
v některém jiném zdaňovacím období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), ať 
už předcházejícím před zdaňovacím obdobím, za které daňová ztráta vznikla, což nově 
umožňuje § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů, nebo následujícím po něm. Aby však mohla 
být daňová ztráta uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, musí být pravomocně 
stanovena, viz § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Proto se stanoví fikce, podle které se 
dodatečné daňové přiznání, ve kterém se daňová ztráta uplatňuje jako položka odčitatelná od 
základu daně, považuje za podané až v okamžiku, kdy je ztráta pravomocně stanovena, tedy 
až v okamžiku, kdy je možné ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku. 

Slovo „současně“ je přitom vykládáno stejně jako v současném § 38zf zákona o daních 
z příjmů, kdy za současné podání je považováno takové, které spočívá v minimální časové 
prodlevě, v zásadě 1 den, a to s přihlédnutím ke způsobu podávání. 

Ke stanovení daňové ztráty přitom může dojít buď konkludentně, a to k 15. dni po lhůtě 
pro podání daňového přiznání (viz § 140 odst. 1 a 2 daňového řádu po nabytí účinnosti novely 
sněmovního tisku č. 841), nebo bude stanovena později v případě zahájení postupu 
k odstranění pochybností nebo daňové kontroly. V případě konkludentního vyměření daňové 
ztráty se tedy dodatečné daňové přiznání považuje za podané k tomuto dni (tímto dnem je 
daňová ztráta vyměřena pravomocně, neboť není možné podat odvolání), v případě zahájení 
postupu k odstranění pochybnosti nebo daňové kontroly dodatečné daňové přiznání „čeká“ 
na pravomocné stanovení daně a zatím se k němu nepřihlíží. 

Věta druhá zamezuje situaci, kdy by poplatník v mezidobí mezi skutečným podáním 
dodatečného daňového přiznání za období, ve kterém chce uplatnit daňovou ztrátou, 
a okamžikem, ke kterému je stanovena fikce jeho podání podle věty první, podal další 
dodatečné daňové přiznání za stejné zdaňovací období. V takovém případě by totiž bylo nutno 
řešit vztah těchto dvou dodatečných daňových přiznání a případně skutečnost, že daň tvrzená 
v jednom z nich by nenavazovala na poslední známou daň. Navrhovaná věta druhá jasně 
stanoví, že podání dalšího dodatečného daňového přiznání není přípustné a nezahajuje daňové 
řízení, podle věty třetí se však toto daňové přiznání využije při stanovení daně, pokud to stav 
řízení umožní. 

K čl. III 
K bodu 1    
Podle navrhovaného přechodného ustanovení je zákon o daních z příjmů, ve znění tohoto 
zákona, použitelný již na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, která 
skončila od 30. června 2020 nebo později, a to bez ohledu na to, kdy tato zdaňovací období 
začala, tedy mohou začít i před nabytím účinnosti tohoto zákona. To znamená, že již daňovou 
ztrátu pravomocně stanovenou za tato zdaňovací období lze uplatnit jako položku 



- 48 - 
 
odčitatelnou od základu daně podle nového znění § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů, tedy 
i ve zdaňovacích období předcházejících období, za které byla stanovena (tedy za zdaňovací 
období, která celá spadají do období před nabytím účinnosti tohoto zákona) a již pro tuto 
daňovou ztrátu lze využít institut vzdání se práva na její uplatnění. Pokud tedy má poplatník 
zdaňovací období kalendářní rok, uplatní se již na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za 
rok 2020 nová právní úprava a tuto ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu 
daně nejen dopředu, ale i v letech 2019 a 2018.  

K bodu 2    
Přechodné ustanovení stanoví, že na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací 
období skončená před 30. červnem 2020 se použije zákon o daních z příjmů v dosavadním 
znění. To znamená, že taková daňová ztráta se bude uplatňovat jako položka odčitatelná 
od základu daně v pěti zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla 
stanovena, podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů v dosavadním znění, nebude možné ji 
uplatnit zpětně.  

K bodu 3    
Přechodné ustanovení navazuje na přechodné ustanovení v bodu 1 a stanoví speciální 
možnost pro první zdaňovací období poplatníka, které skončilo ode dne 30. června 2020, co 
se týká očekávané daňové ztráty za toto zdaňovací období. Poplatníkům se umožňuje využít 
uplatnění daňové ztráty v předcházejícím zdaňovacím období ještě dříve, než zdaňovací 
období, za které daňová ztráta vzniká, skončí, resp. než je za něj stanovena daň nebo daňová 
ztráta. Důvodem je umožnit poplatníkům dřívější vrácení peněžních prostředků, které zaplatili 
na dani za předchozí zdaňovací období.  
Podle nové právní úpravy uplatňování daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně 
lze daňovou ztrátu odečíst od základu daně i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně 
předcházejících období, za které je daňová ztráta pravomocně stanovena. Navrhované 
přechodné ustanovení stanoví pro ztrátu za první zdaňovací období poplatníka, které skončilo 
ode dne 30. června, možnost jejího uplatnění jako položky odčitatelné od základu daně nikoli 
až v okamžiku, kdy je pravomocně stanovena, ale již v průběhu zdaňovacího období, za které 
vzniká. Ustanovení se tak vztahuje pouze na první zdaňovací období poplatníka, na které se 
podle přechodného ustanovení v bodě 1 použije nová právní úprava zákona o daních z příjmů 
umožňující tzv. zpětné uplatnění daňové ztráty; každý poplatník tedy bude moci určit 
daňovou ztrátu již před jejím skutečným stanovením právě za jedno zdaňovací období. 
Poplatník si tak může již před pravomocným stanovením daňové ztráty určit její očekávanou 
výši a tu odečíst od základu daně, a to pouze v prvním zdaňovacím období bezprostředně 
předcházejícím období, za které daňovou ztrátu určil. Počet zdaňovacích období, jejichž 
základ daně lze takto snížit, je tedy nižší než v případě skutečně stanovené daňové ztráty.  
Poté, co bude daná daňová ztráta (nebo daň) skutečně pravomocně stanovena, se již použije 
standardní postup podle zákona o daních z příjmů a skutečně pravomocně stanovená daňová 
ztráta tedy bude moci snížit základ daně ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně 
předcházejících období, za které byla stanovena. Zároveň musí být po pravomocném 
stanovení daňové ztráty pro její uplatnění jako položky odčitatelné od základu daně splněny 
všechny podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů pro její uplatnění, a to včetně 
pravidel obsažených v jeho § 38na, která před skončením zdaňovacího období, za které 
poplatník daňovou ztrátu určuje podle tohoto přechodného ustanovení, nejsou z povahy věci 
aplikovatelná. 
Legislativně je uvedené pravidlo vyjádřeno tak, že se stanoví fikce, podle které je daňová 
ztráta ve výši, kterou poplatník určí ve výši očekávané daňové ztráty, pravomocně stanovena. 
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Poplatník tedy může postupovat podle ustanovení zákona o daních z příjmů, která upravují 
uplatnění pravomocně stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně 
(zejména § 34 odst. 1). Tuto položku uplatní tak, že podá dodatečné daňové přiznání 
(případně daňové přiznání, pokud ještě neuplynula lhůta pro jeho podání) za bezprostředně 
předcházející zdaňovací období a v něm o ni sníží základ daně. Uvedená fikce však platí jen 
do okamžiku, kdy je skutečně pravomocně stanovena daň či daňová ztráta za zdaňovací 
období, za které ji poplatník určil; od tohoto okamžiku je za stanovenou daňovou ztrátu 
považována ztráta skutečně stanovená (a v případě, že poplatníkovi nakonec za dané 
zdaňovací období nevznikla daňová ztráta, ale kladná daň, žádná stanovená daňová ztráta za 
dané zdaňovací období neexistuje). Pokud bude skutečně stanovená daňová ztráta odlišná od 
částky, kterou poplatník jako stanovenou daňovou ztrátu určil, nebo daňová ztráta nevznikne, 
znamená to, že jeho daň za bezprostředně předcházející zdaňovací období, ve kterém snížil 
základ daně o fiktivní stanovenou daňovou ztrátu, není správná; pokud má jeho daň být vyšší 
(tedy skutečná daňová ztráta je nižší než částka, kterou určil, případně mu daňová ztráta 
nevznikla), než je poslední známá daň, musí podat dodatečné daňové přiznání, viz § 141 odst. 
1 daňového řádu, a rozdíl, včetně úroků z prodlení (viz § 252 odst. 2 daňového řádu), doplatit. 
Skutečnost, že poplatník bude povinen z případného nedoplatku vzniklého z nadhodnocení 
očekávané daňové ztráty zaplatit úroky z prodlení, slouží k tomu, aby k tomuto 
nadhodnocování nedocházelo úmyslně; úroky mohou být samozřejmě prominuty podle 
standardního režimu § 259b daňového řádu. Pokud poplatník poté, co uplatnil daňovou ztrátu 
ve výši, kterou si určil, zjistí, že jeho daňová ztráta za dané zdaňovací období bude 
pravděpodobně nižší, než původně očekával, může však ještě před jejím pravomocným 
stanovením podat další dodatečné daňové přiznání, ve kterém uvede daňovou ztrátu podle 
tohoto přechodného ustanovení v jiné výši; na základě tohoto dalšího doměření daně mu 
vznikne nedoplatek spolu s úroky z prodlení, zkrátí se tak však doba, po kterou existuje 
nedoplatek, a poplatník se tak vyhne tomu, aby úroky z prodlení nabíhaly až do okamžiku 
doměření daně na základě pravomocně stanovené daňové ztráty. Pokud má být jeho daň nižší 
(tedy skutečná daňová ztráta je vyšší než částka, kterou určil), může podat dodatečné daňové 
přiznání podle § 141 odst. 2 daňového řádu. 
Vzhledem k tomu, že je stanovena fikce, že částka určená podle navrhovaného přechodného 
ustanovení je pravomocně stanovenou daňovou ztrátou, a uplatňuje se tedy jako položka 
odčitatelná od základu daně podle § 34 zákona o daních z příjmů, pokud ji poplatník uplatní 
v rámci postupu vedoucího k doměření daně, uplatní se § 38p zákona o daních z příjmů a pro 
účely výpočtu penále se k jejímu uplatnění nepřihlédne. Pokud je fiktivní daňová ztráta 
uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, vede to dále k aplikaci § 38r odst. 
2 zákona o daních z příjmů, tedy dojde k prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací 
období, ve kterém byla uplatněna. 
Podle poslední věty je poplatník, který uplatnil daňovou ztrátu podle věty první jako položku 
odčitatelnou od základu daně, povinen vždy podat za zdaňovací období, za které daňovou 
ztrátu určil, daňové přiznání; z této povinnosti jsou vyňaty pouze zanikající nebo rozdělované 
obchodní korporace v případě období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do 
obchodního rejstříku.  

K části třetí – Změna zákona o dani silniční 
K čl. IV 
Stanoví se nové sazby daně silniční pro vozidla s maximální povolenou hmotností převyšující 
3,5 t. Nové sazby se uplatní již pro zdaňovací období 2020. 
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K čl. V 
K bodu 1: 
Stanoví se standardní daňové přechodné ustanovení. Pro zdaňovací období 2019 a dřívější se 
použije dosavadní právní úprava. 
K bodu 2: 
Přechodné ustanovení stanoví, že se nová výše zálohy vycházející z nové výše sazeb daně 
silniční použije také zpětně pro zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatné 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy na zálohy splatné k 15. dubnu 2020. 
K bodu 3: 
K zálohám splatným k 15. dubnu 2020 se váže rozhodnutí ministryně financí č. 8/2020 FZ, 
o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události (vyhlášené ve Finančním 
zpravodaji v částce č. 6/2020), na základě kterého mohli poplatníci daně silniční zaplatit 
zálohu na daň silniční později, a to bez sankce. Přesto část poplatníků zálohy v původní výši 
uhradila. Aby nebyli poplatníci, kteří zálohu zaplatili, znevýhodnění oproti poplatníkům, kteří 
v souladu s tímto rozhodnutím vyčkávali se zaplacením záloh, stanoví se, že pokud poplatník 
zaplatil na této záloze více, než činí její nová výše podle tohoto zákona (srov. bod 2), použije 
se automaticky tento rozdíl na zaplacení záloh na dani resp. na zaplacení samotné daně 
silniční za rok 2020. Zálohy takto budou placeny postupně až do spotřebování tohoto rozdílu. 
Pokud i po vyúčtování daně silniční za rok 2020 zůstane část tohoto rozdílu nepoužita, stane 
se přeplatkem a poplatník buď může požádat o jeho vrácení, nebo jej může použít na úhradu 
záloh v roce 2021. 

K části čtvrté – Změna zákona o spotřebních daních 
K čl. VI (§ 57 odst. 21) 
Navrhovaným ustanovením dochází ke zkrácení lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku 
ze stávajících 60 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání nebo 
dodatečného daňového přiznání na 40 kalendářních dnů, tedy o 20 kalendářních dnů. To se 
týká většiny případů, kdy správce daně nerozporuje nebo kontrolními postupy neprověřuje 
tvrzení daňového subjektu a platební výměr nebo dodatečný platební výměr mu neoznamuje.  
V případech, kdy správce daně subjektu platební výměr nebo dodatečný platební výměr 
oznamuje, tedy zejména v případech, kdy kontrolním postupem prověřuje subjektem tvrzený 
nárok na vrácení daně, bude lhůta pro vrácení daně činit 15 kalendářních dnů ode dne 
oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru. 
Navržená změna je inspirována úpravou týkající se lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku 
obsaženou v § 155b novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
(tzv. MOJE daně). Pro více k obecnému principu zavedení 2 samostatných lhůt pro vrácení 
vratitelného přeplatku v návaznosti na skutečnost, zda uvedená lhůta navazuje na provedené 
kontrolní postupy či nikoliv, viz důvodovou zprávu k § 155b výše uvedené novely (sněmovní 
tisk č. 841). 

K čl. VII 
Přechodným ustanovením jsou zachovány již rozběhlé lhůty pro vrácení vratitelného 
přeplatku na straně správce daně. Vzhledem k nastaveným lhůtám pro podání daňového 
přiznání a dodatečného daňového přiznání a následným lhůtám pro vrácení vratitelného 
přeplatku běží správci daně po celý rok lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku za některé 
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zdaňovací období. Zrovna běžící lhůta by tak byla zkrácena v již běžícím řízení, což by 
nebylo vhodné vzhledem k již nastaveným postupům.  
Pokud však lhůta pro vrácení daně začne běžet v den, kdy nabyde tento zákon účinnosti, 
uplatní se již nová právní úprava (délka lhůty bude buď 40, nebo 15 dní).  
Též v případě, že správce daně bude po nabytí účinnosti tohoto zákona subjektu oznamovat 
platební výměr nebo dodatečný platební výměr, přestože daňové tvrzení bylo podáno přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, bude se lhůta pro vrácení přeplatku řídit již lhůtou 
novou, tedy 15 dnů ode dne oznámení platebního výměru (k vyměření daně nebo doměření 
dojde až po nabytí účinnosti zákona). 

K části páté – Změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K čl. VIII 
K bodu 1 (položky 49.39.2; 55; 59.14; 90, 91, 93; 93.11, 93.12; 93.13; 93.29.11; 
93.29.21 a 96.04 přílohy č. 2) 
Tímto novelizačním bodem se dosavadní položka „49.39.2 Osobní doprava lanovými 
a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu 
osob.“, položka „55 Ubytovací služby.“, položka „59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na 
filmová představení.“, položka „90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných 
kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických 
zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, 
historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).“, položka „93.11, 93.12 
Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních 
zařízení ke sportovním činnostem.“, položka „93.13 Služby posiloven a fitcenter.“, položka 
„93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.“, položka „93.29.21 
Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.“ a položka 
„96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.“ vyjímají z přílohy 
č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, která obsahuje služby, jejichž poskytnutí podléhá první 
snížené sazbě daně ve výši 15 %, a to v návaznosti na změny činěné v dalším novelizačním 
bodu. 

K bodu 2 (položky 49; 55; 59.14, 90, 91, 93; 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 a 96.04 
přílohy č. 2a) 
Tímto návrhem se nově do přílohy č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty, jež obsahuje 
služby, jejichž poskytnutí podléhá druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %, doplňují ubytovací 
služby, na jejichž poskytnutí tak bude uplatňována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 
10 %. Do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % se též zařazuje poskytnutí 
služby spočívající v poskytnutí oprávnění ke vstupu na kulturní akce, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda se konají uvnitř nebo venku. Zároveň dochází k formulačnímu upřesnění této 
položky blíže k textu směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty. Tímto 
formulačním upřesněním je možné některé explicitní kulturní akce z textu zákona o dani 
z přidané hodnoty vypustit, neboť budou nově spadat pod pojem „podobné kulturní události“ 
nebo „podobná kulturní zařízení“. I nadále tak bude snížené sazbě daně z přidané hodnoty 
podléhat vstupné do lunaparků, historických staveb či obdobných turistických zajímavostí. 
Obdobné platí pro vypuštění položky 93.29.21, která bude nově spadat pod termín 
„představení“, a vypuštění položky 59.14 s tím, že oprávnění ke vstupu na filmová 
představení budou zahrnuta přímo ve vymezení „oprávnění ke vstupu do kin“ nebo oprávnění 
ke vstupu na kulturní událost podobnou vstupu do kin (např. promítání filmů v jiných 
promítacích sálech). Rovněž dochází k přeřazení z první snížené sazby daně z přidané 
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hodnoty do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty u vstupného do botanických zahrad, 
přírodních rezervací a národních parků tak, jak to vyplývá ze stávajícího textu přílohy 
č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. 
K zařazení do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty dochází rovněž v případě 
poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události a využívání sportovních zařízení. 
Těmito zařízeními jsou například bazény, ale rovněž posilovny či fitcentra, které již nebudou 
explicitně zmíněny v textu přílohy č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty, avšak i nadále 
budou spadat do snížené sazby daně z přidané hodnoty, neboť se jedná o krytá nebo nekrytá 
sportovní zařízení (jejich uvedení by tak bylo nadbytečné). Do druhé snížené sazby daně 
z přidané hodnoty se zařazuje rovněž využívání tureckých lázní, saun, parních lázní či solných 
jeskyní. 
V neposlední řadě dochází k rozšíření položky 49 o osobní dopravu lyžařskými vleky, čímž 
dojde ke sjednocení uplatňování snížené sazby daně z přidané hodnoty s tou, která se 
v současné době uplatňuje v případě dopravy cestujících lanovkami. 

K čl. IX  
Je zakotveno standardní přechodné ustanovení, které zajišťuje zamezení nepravé retroaktivitě, 
která by u změn provedených tímto zákonem nebyla žádoucí. 

K části šesté – Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K čl. X 
K § 12e: 
Ustanovení zmocňuje vládu k vydání nařízení, kterým je možno prodloužit lhůtu podle § 13 
odst. 3, 13l, 13p, 13t, 13y, 13zm, 13zn odst. 2 a 13zq zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní. Dále se očekává využití tohoto instrumentu k prodloužení lhůt v navrhovaném 
§14n a 14s zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění vládního návrhu zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské 
unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk č. 572) a v přechodných 
ustanoveních tohoto vládního návrhu.  
Jedná se o ustanovení reagující na normotvorbu Evropské unie související s pandemií viru 
SARS-CoV-2, kdy evropský zákonodárce plánuje umožnit ad hoc prodloužení výše 
uvedených lhůt. Vzhledem k délce tuzemského legislativního procesu, který je zpravidla 
několikanásobně delší, nežli je samotné prodloužení lhůty se stanoví operativnější právní 
nástroj, který může být využit pouze ve prospěch daňových subjektů. 
Protože nařízení vlády není individuálním právním aktem, nelze prodloužit lhůty individuálně 
určenému subjektu, ale toto prodloužení dopadne na všechny adresáty, kterých se důvod 
prodloužení dotýká. 

K části sedmé - Účinnost 
K čl. XI  
S ohledem na souvislost tohoto návrhu zákona se vznikem a rozšířením onemocnění 
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 a s ohledem na nutnost co 
nejrychlejšího zmírnění dopadů této situace, se navrhuje účinnost tohoto zákona dnem 
následujícím po jeho vyhlášení.  
Z výše uvedených důvodů je také splněn požadavek obsažený v § 3 odst. 4 zákona 
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č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, který v případě účinnosti k jinému datu než 1. ledna a 1. července vyžaduje 
naléhavý obecný zájem. 

V Praze dne 25. května 2020 
 
 

Předseda vlády: 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 

 
 
 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí: 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. 

 



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

K části první návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění 

*** 
§ 17a   

Osvobození v případě mimořádné události 

(1) Obec může při řešení důsledků živelních pohrom mimořádné, zejména živelní 
události zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém území obecně 
závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené živelní pohromou mimořádnou událostí, a to 
nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí lze též stanovit za již uplynulé 
zdaňovací období.  

(2) Obecně závazná vyhláška podle odstavce 1 musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti 
do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě 
mimořádné události došlo. Částečné osvobození se vyjádří procentem.  

(3) Poplatník uplatní nárok na osvobození podle odstavce 2 v dodatečném daňovém 
přiznání, uplatňuje-li tento nárok za již uplynulé zdaňovací období nebo uplatňuje-li jej na 
zdaňovací období po lhůtě pro podání daňového přiznání. 

(4) Obec může obecně závaznou vyhlášku podle odstavců 1 a 2 vydat pro  
a) všechny nemovité věci, všechny pozemky nebo všechny zdanitelné stavby 

a zdanitelné jednotky na celém území obce, 
b) všechny nemovité věci, všechny pozemky nebo všechny zdanitelné stavby 

a zdanitelné jednotky v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí, nebo 
c) jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí vymezené v případě  

1. pozemku parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, 
2. zdanitelné stavby číslem popisným s uvedením názvu katastrálního území, ve 

kterém leží, nebo pozemkem vymezeným podle bodu 1, pokud nemá číslo 
popisné, 

3. zdanitelné jednotky číslem jednotky a zdanitelnou stavbou, ve které se tato 
jednotka nachází, vymezenou způsobem podle bodu 2. 
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K části druhé návrhu zákona 

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

 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k účinnosti návrhu zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie 

a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 
 

a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k účinnosti návrhu zákona, kterým se 
zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve 

znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy 

*** 

§ 5 
 Základ daně a daňová ztráta  

(1) Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 
období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, 
pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.  

(2) U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů 
příjmů uvedených v § 6 až 10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle 
jednotlivých druhů příjmů s použitím ustanovení odstavce 1. 

(3) Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích 
přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu upravenou podle § 23 
(dále jen „daňová ztráta“) se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých 
druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. Tuto daňovou ztrátu 
nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém 
vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů 
uvedených v § 7 až 10 v následujících zdaňovacích obdobích podle § 34.  

 (4) Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem 
nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za 
příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy vyplacené nebo 
obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, ve 
kterém byly vyplaceny nebo obdrženy a zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně se 
započítají u poplatníka na daňovou povinnost až v tom zdaňovacím období, ve kterém budou 
vyplaceny nebo obdrženy. Obdobně se postupuje při stanovení základu daně a při evidenci 
příjmů ze závislé činnosti. 

(5) Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále 
stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného základu 
daně, pokud § 36 odst. 7 nebo 8 nestanoví jinak. Do základu daně se nezahrnují příjmy 
zahrnuté do samostatného základu daně.  

(6) O příjem zahrnutý do základu daně (dílčího základu daně) v předchozích 
zdaňovacích obdobích, který byl vrácen, se sníží příjmy (výnosy) anebo se zvýší výdaje 
(náklady) ve zdaňovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za předpokladu, že pro jeho 
vrácení existuje právní důvod a vrácení příjmů není zachyceno v účetnictví nebo v daňové 
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evidenci poplatníka při zjištění základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9. Obdobným 
způsobem se postupuje v případě výdajů (nákladů) uplatněných jako výdaje (náklady) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů, při nedodržení stanovených podmínek pro jejich 
uplatnění jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná-li se o částky 
uplatněné jako výdaj (náklad) v předchozích zdaňovacích obdobích, u kterých existuje právní 
důvod k jejich vrácení příjemcem, zvyšují se o tyto částky příjmy (výnosy) nebo se sníží 
výdaje (náklady) ve zdaňovacím období, kdy odpadl právní důvod k jejich uplatnění, za 
předpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v účetnictví nebo v daňové evidenci poplatníka při 
zjišťování základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9. O příjem ze závislé činnosti 
zahrnutý v předchozích zdaňovacích obdobích do dílčího základu daně (základu pro výpočet 
zálohy na daň), k jehož vrácení existuje právní důvod, lze snížit u poplatníka příjem ze závislé 
činnosti v kalendářním měsíci, popř. v následujících kalendářních měsících ve zdaňovacím 
období, ve kterém k jeho vrácení došlo. Příjem za daný kalendářní měsíc však může být 
snížen pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.  

(7) U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným 
v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost. Totéž platí obdobně i pro 
jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.  

(8) Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci se postupuje podle přílohy 
č. 2 k tomuto zákonu. Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví se postupuje podle 
přílohy č. 3 k tomuto zákonu.  

(9) Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota 
nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením a u pohledávky nabyté bezúplatně 
cena určená ke dni jejího nabytí podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a). 
U poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty nebo jimi byli v době vzniku 
pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši daně z přidané hodnoty, pokud 
byla splněna vlastní daňová povinnost na výstupu.  

(10) Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o  
a) výši dluhu, kromě prominuté daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, 

dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, který zanikl jinak 
než  
1. splněním,  
2. započtením,  
3. splynutím práva s povinností u jedné osoby,  
4. narovnáním,  
5. dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,  

b) hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uhrazených 
poplatníkem s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, 
poplatníkovi, který je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh 
z titulu úplaty u finančního leasingu, nedošlo-li k vyúčtování celkového dluhu v tom 
zdaňovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny,  

c) příjem plynoucí poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, ze směnky, kterou je hrazena 
pohledávka, jedná-li se o příjem, který je předmětem daně podle § 3,  

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

(11) Rozdíl mezi příjmy a výdaji se snižuje o hodnotu záloh uhrazených poplatníkem 
s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, poplatníkovi, který 

                                                            
1a)Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
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je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh z titulu úplaty u finančního 
leasingu, o které se zvýšil základ daně podle odstavce 10, ve zdaňovacím období, ve kterém 
byl vyúčtován celkový dluh.  

*** 

§ 23a 
Převod obchodního závodu na obchodní korporaci  

(1) Převodem obchodního závodu na obchodní korporaci se pro účely tohoto zákona 
rozumí postup, při kterém obchodní korporace převádí bez toho, aby zanikla (dále jen 
„převádějící obchodní korporace“), obchodní závod, na jinou obchodní korporaci (dále jen 
„přijímající obchodní korporace“) tak, že za převedený obchodní závod získá převádějící 
obchodní korporace podíl v přijímající obchodní korporaci nebo se zvýší její vklad do 
základního kapitálu přijímající obchodní korporace  

(2) Nabývací cenou podílu v přijímající obchodní korporaci je cena převedeného 
obchodního závodu, jak byl oceněn pro nepeněžitý vklad podle zvláštního právního předpisu, 
v ostatních případech cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. 

(3) Příjmy (výnosy) vzniklé u převádějící obchodní korporace při převodu obchodního 
závodu v souvislosti s oceněním převedeného majetku a dluhů pro účely převodu obchodního 
závodu se nezahrnují do základu daně.  

(4) Přijímající obchodní korporace nebo přijímající obchodní korporace prostřednictvím 
své stálé provozovny umístěné na území České republiky pokračuje v odpisování započatém 
převádějící obchodní korporací u převedeného hmotného majetku a nehmotného majetku, 
který lze odpisovat podle tohoto zákona; je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, 
který je daňovým nerezidentem a tento hmotný majetek a nehmotný majetek nebyl součástí 
stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů u přijímající obchodní 
korporace se použije obdobně ustanovení § 32c.  

(5) Přijímající obchodní korporace nebo přijímající obchodní korporace prostřednictvím 
své stálé provozovny umístěné na území České republiky je oprávněna   
a) převzít rezervy a opravné položky související s převedeným obchodním závodem, 

vytvořené převádějící obchodní korporací podle právního předpisu upravujícího tvorbu 
rezerv a opravných položek za podmínek, které by platily pro převádějící obchodní 
korporaci, pokud by se převod obchodního závodu neuskutečnil, a pokračovat v jejich 
tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek; přitom 
je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá 
stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného 
charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným obchodním závodem 
vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně 
do výše stanovené podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných 
položek pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty, a za podmínek stanovených tímto 
zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv 
a opravných položek, 

b) převzít vyměřenou stanovenou daňovou ztrátu nebo část daňové ztráty, která souvisí 
s převedeným obchodním závodem a dosud nebyla uplatněna jako položka odčitatelná od 
základu daně převádějící obchodní korporací; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako 
položku odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících do pěti 
zdaňovacích období bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za 
něž je podáváno daňové přiznání, za které byla daňová ztráta převádějící obchodní 
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korporaci vyměřena stanovena za podmínek stanovených tímto zákonem; neprokáže-li 
poplatník, jaká část daňové ztráty se vztahuje k převedenému obchodnímu závodu, stanoví 
se tato část daňové ztráty podle poměru hodnoty převedeného majetku zachycené 
v účetnictví převádějící obchodní korporace podle právních předpisů upravujících 
účetnictví bezprostředně před převodem snížené o převedené dluhy při převodu 
obchodního závodu a hodnoty veškerého majetku zachycené v účetnictví převádějící 
obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví snížené o veškeré 
dluhy převádějící obchodní korporace bezprostředně před provedením převodu; přitom je-
li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá 
stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla 
převádějící obchodní korporaci v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném 
členském státu jako položka snižující základ daně převádějící obchodní korporace nebo 
jiné obchodní korporace, maximálně však do výše, do které by byla daňová ztráta 
stanovena podle tohoto zákona, kdyby převádějící obchodní korporace byla ve 
zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta 
vznikla, poplatníkem, který je daňovým rezidentem, 

c) převzít položky odčitatelné od základu daně vztahující se k převedenému obchodnímu 
závodu, na něž vznikl nárok převádějící obchodní korporaci podle § 34 odst. 4 a 5, a které 
dosud nebyly uplatněny převádějící obchodní korporací, za podmínek, které by platily pro 
převádějící obchodní korporaci, pokud by se převod obchodního závodu neuskutečnil; 
přitom je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem, 
a nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze zahraniční 
položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné od základu daně, které dosud 
nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše a za podmínek stanovených tímto 
zákonem. 

(6) Ustanovení odstavců 2, 3 a 5 se použijí, pokud  
a) převádějící obchodní korporace i přijímající obchodní korporace jsou poplatníky, kteří 

jsou daňovými rezidenty a mají formu akciové společnosti, společnosti s ručením 
omezeným, evropské společnosti, družstva anebo evropské družstevní společnosti,  

b) převádějící obchodní korporace je obchodní korporací, která je daňovým rezidentem 
jiného členského státu Evropské unie než České republiky a přijímající obchodní 
korporace je poplatníkem, který je daňovým rezidentem a má formu akciové společnosti, 
společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva anebo evropské 
družstevní společnosti, nebo 

c) převádějící obchodní korporace je poplatníkem, který je daňovým rezidentem a má formu 
akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva 
anebo evropské družstevní společnosti nebo je obchodní korporací, která je daňovým 
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a přijímající 
obchodní korporace je obchodní korporací, která je daňovým rezidentem jiného členského 
státu Evropské unie než České republiky a převedený majetek a dluhy jsou po převodu 
součástí stálé provozovny přijímající obchodní korporace umístěné na území České 
republiky.  

*** 

§ 23c 
Fúze a rozdělení obchodních korporací  

(1) Fúzí obchodních korporací se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém 
a) veškeré jmění jedné nebo více obchodních korporací, která zaniká a je zrušena bez 

likvidace (dále jen „zanikající obchodní korporace“), přechází na jinou existující obchodní 
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korporaci (dále jen „nástupnická existující obchodní korporace“), přičemž společníci 
zanikající obchodní korporace zpravidla nabydou podíl v nástupnické existující obchodní 
korporaci s případným doplatkem na dorovnání, 

b) veškeré jmění dvou nebo více zanikajících obchodních korporací přechází na nově 
vzniklou obchodní korporaci, kterou tyto zanikající obchodní korporace založily (dále jen 
„nástupnická založená obchodní korporace“), přičemž společníci zanikajících obchodních 
korporací nabudou podíl v nástupnické založené obchodní korporaci s případným 
doplatkem na dorovnání, 

c) veškeré jmění zanikající obchodní korporace přechází na jinou obchodní korporaci, která 
je jediným společníkem zanikající obchodní korporace (dále jen „nástupnická obchodní 
korporace, která je jediným společníkem“).  

(2) Rozdělením obchodní korporace se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při 
kterém  
a) veškerý majetek a dluhy zanikající obchodní korporace přechází na 2 nebo více 

existujících nebo nově vzniklých obchodních korporací (dále jen „nástupnické obchodní 
korporace při rozdělení“), přičemž společníci zanikající obchodní korporace zpravidla 
nabudou podíl v nástupnických obchodních korporacích při rozdělení s případným 
doplatkem na dorovnání, nebo  

b) vyčleněná část jmění obchodní korporace, která nezaniká (dále jen „rozdělovaná obchodní 
korporace“), přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních korporací při 
rozdělení, přičemž společníci rozdělované obchodní korporace zpravidla nabudou podíl 
v nástupnické obchodní korporaci při rozdělení nebo nástupnických obchodních 
korporacích při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání. 

(3) Za fúzi obchodních korporací a rozdělení obchodní korporace se považují také 
přeměny obchodní korporace podle právního předpisu upravujícího přeměny obchodních 
společností a družstev, přitom převod jmění na společníka se považuje za fúzi obchodních 
korporací, pouze jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c).  

(4) Příjmy (výnosy) nástupnické existující obchodní korporace, nástupnické založené 
obchodní korporace, nástupnické obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo 
nástupnické obchodní korporace při rozdělení obchodní korporace vzniklé z důvodu 
přecenění majetku a dluhů pro účely fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní 
korporace se nezahrnují do základu daně.  

(5) Příjmy (výnosy) společníka zanikající nebo rozdělované obchodní korporace vzniklé 
z důvodu přecenění majetku a dluhů pro účely fúze obchodních korporací nebo rozdělení 
obchodní korporace se nezahrnují do základu daně, toto se nevztahuje na doplatek na 
dorovnání; ustanovení tohoto odstavce se použije, pokud zanikající nebo rozdělovaná 
obchodní korporace i nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená 
obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo 
nástupnická obchodní korporace při rozdělení jsou daňovými rezidenty České republiky, kteří 
mají formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, 
družstva anebo evropské družstevní společnosti, nebo jsou obchodními korporacemi, které 
jsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie než České republiky, 
a společník zanikající nebo rozdělované obchodní korporace.  
a) je poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, nebo  
b) není poplatníkem, který je daňovým rezidentem ale drží podíl v rozdělované obchodní 

korporaci nebo držel podíl v zanikající obchodní korporaci a drží podíl v nástupnické 
existující obchodní korporaci, nástupnické založené obchodní korporaci, nástupnické 
obchodní korporaci, která je jediným společníkem, nebo nástupnické obchodní korporaci 
při rozdělení prostřednictvím stálé provozovny umístěné na území České republiky.  
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(6) Nabývací cenou podílu v nástupnické existující obchodní korporaci, nástupnické 
založené obchodní korporaci, nástupnické obchodní korporaci, která je jediným společníkem, 
nebo nástupnické obchodní korporaci při rozdělení získaného při fúzi obchodních korporací 
nebo rozdělení obchodní korporace je u společníka zanikající nebo rozdělované obchodní 
korporace hodnota, jakou měl podíl v zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci pro 
účely tohoto zákona ke dni předcházejícímu rozvahový den před rozhodným dnem fúze nebo 
rozdělení. Nabývací cena podílu u společníka zanikající obchodní korporace při rozdělení 
nebo rozdělované obchodní korporace se rozdělí na nabývací cenu podílu na rozdělované 
obchodní korporaci a na nabývací cenu podílu na nástupnické obchodní korporaci při 
rozdělení nebo na nabývací ceny podílů na nástupnických obchodních korporacích při 
rozdělení na základě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Stejným způsobem se stanoví 
nabývací cena podílu v nástupnické existující obchodní korporaci, nástupnické založené 
obchodní korporaci, nástupnické obchodní korporaci, která je jediným společníkem, nebo 
nástupnické obchodní korporaci při rozdělení, který není zahrnut v obchodním majetku 
u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. 

(7) Nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená obchodní 
korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo nástupnická 
obchodní korporace při rozdělení nebo nástupnická existující obchodní korporace, 
nástupnická založená obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným 
společníkem, nebo nástupnická obchodní korporace při rozdělení prostřednictvím své stálé 
provozovny umístěné na území České republiky pokračuje v odpisování započatém zanikající 
nebo rozdělovanou obchodní korporací u hmotného majetku a nehmotného majetku, jež 
přešel v důsledku fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace, a který lze 
odpisovat podle tohoto zákona. Je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace 
poplatníkem, který je daňovým nerezidentem, a tento hmotný majetek a nehmotný majetek 
nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů 
u nástupnické obchodní korporace se použije obdobně ustanovení § 32c.  

(8) Nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená obchodní 
korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo nástupnická 
obchodní korporace při rozdělení nebo nástupnická existující obchodní korporace, 
nástupnická založená obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným 
společníkem, nebo nástupnická obchodní korporace při rozdělení prostřednictvím své stálé 
provozovny umístěné na území České republiky, je oprávněna  
a) převzít rezervy a opravné položky vytvořené zanikající nebo rozdělovanou obchodní 

korporací podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek za 
podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci, pokud 
by se fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace neuskutečnily, 
a pokračovat v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv 
a opravných položek; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace 
poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České 
republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné 
položky související s převedeným majetkem a dluhy vytvořené podle příslušného 
právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle 
právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro poplatníky, kteří 
jsou daňovými rezidenty, a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat 
v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek, 

b) převzít vyměřenou stanovenou daňovou ztrátu, která dosud nebyla uplatněna jako 
položka odčitatelná od základu daně zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací; od 
zanikající nebo rozdělované obchodní korporace lze převzít pouze část její daňové ztráty 
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v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; ustanovení § 38na tím 
není dotčeno; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně 
ve zdaňovacích obdobích zbývajících do 5 zdaňovacích období bezprostředně 
následujících po zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, za 
které byla daňová ztráta zanikající nebo rozdělované korporaci vyměřena stanovena za 
podmínek stanovených tímto zákonem; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní 
korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na 
území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla zanikající nebo 
rozdělované obchodní korporaci v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném 
členském státu jako položka snižující základ daně zanikající, rozdělované nebo jiné 
obchodní korporace, maximálně však do výše, jak by byla daňová ztráta stanovena podle 
tohoto zákona, kdyby zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace byla ve 
zdaňovacím období, nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta 
vznikla, poplatníkem, který je daňovým rezidentem, 

c) převzít položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo 
rozdělované obchodní korporaci podle § 34 odst. 4 a 5 a které dosud nebyly uplatněny 
zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací za podmínek, které by platily pro 
zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci, pokud by se fúze obchodních korporací 
nebo rozdělení obchodní korporace neuskutečnily; od zanikající nebo rozdělované 
obchodní korporace lze převzít pouze položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl 
nárok zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci a které nebyly dosud zanikající 
nebo rozdělovanou obchodní korporací uplatněny, a to pouze v rozsahu zjištěném podle 
ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní 
korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na 
území České republiky, lze převzít pouze zahraniční položky obdobného charakteru jako 
položky odčitatelné od základu daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, 
maximálně však do výše a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

(9) Ustanovení odstavců 4, 5, 6 a 8 se použijí, pokud  
a) zanikající obchodní korporace, rozdělovaná obchodní korporace i nástupnická existující 

obchodní korporace, nástupnická založená obchodní korporace, nástupnická obchodní 
korporace, která je jediným společníkem, nebo nástupnická obchodní korporace při 
rozdělení jsou poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty a mají formu akciové 
společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva anebo 
evropské družstevní společnosti, nebo  

b) zanikající obchodní korporace nebo rozdělovaná obchodní korporace je obchodní 
korporací, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České 
republiky a nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená obchodní 
korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo 
nástupnická obchodní korporace při rozdělení je poplatníkem, který je daňovým 
rezidentem a má formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské 
společnosti, družstva anebo evropské družstevní společnosti, nebo  

c) zanikající obchodní korporace nebo rozdělovaná obchodní korporace je daňovým 
rezidentem České republiky a má formu akciové společnosti, společnosti s ručením 
omezeným, evropské společnosti, družstva anebo evropské družstevní společnosti nebo je 
obchodní korporací, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie 
než České republiky, a nástupnická existující obchodní korporace, nástupnická založená 
obchodní korporace, nástupnická obchodní korporace, která je jediným společníkem, 
nebo nástupnická obchodní korporace při rozdělení je obchodní korporací, která je 
daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a pokud 
jmění, jež přešlo ze zanikající obchodní korporace nebo rozdělované obchodní korporace 
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na nástupnickou založenou obchodní korporaci, nástupnickou obchodní korporaci, která 
je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní korporaci při rozdělení v důsledku 
fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace, je součástí stálé 
provozovny nástupnické existující obchodní korporace, nástupnické založené obchodní 
korporace, nástupnické obchodní korporace, která je jediným společníkem, nebo 
nástupnické obchodní korporace při rozdělení umístěné na území České republiky. 

*** 

§ 24 
(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se 

pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto 
zákonem a zvláštními předpisy5). Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze 
uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním 
předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost 
je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně 
náklady a výnosy. 

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 
a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33), 
b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) 

a § 25, a to u 
1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, při 

jejich vyřazení, 
2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona 

odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se 
postupuje obdobně, 

3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, 
snížená o přijaté dotace na jeho pořízení. 

Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část 
zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební 
dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou 
nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se toto ustanovení 
vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného 
pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem 
podle písmene v), 

c) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku škody jen do 
výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobně se toto ustanovení vztahuje na 
zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle 
zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle 
písmene v), 

d) členský příspěvek 
1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů, 
2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu 

podnikání nebo výkonu činnosti, 

                                                            
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je 
podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti 
zaměstnavatele, 

4. organizaci zaměstnavatelů, nebo 
5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, 

e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není 
od daně osvobozen, a dále pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně za pojištění 
rizika placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení odměny) 
za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštního právního 
předpisu47a), 

f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních právních 
předpisů21). Toto pojistné a příspěvek jsou u poplatníků, kteří vedou účetnictví, výdajem 
(nákladem), jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po 
uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat 
podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu daňové přiznání v průběhu 
zdaňovacího období, jsou toto pojistné a příspěvek výdajem (nákladem) pouze tehdy, 
budou-li zaplaceny do termínu pro podání daňového přiznání. Toto pojistné a příspěvek 
zaplacené po uvedeném termínu jsou výdajem (nákladem) toho zdaňovacího období, ve 
kterém byly zaplaceny, pokud však již neovlivnily základ daně v předchozích 
zdaňovacích obdobích. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez 
provedení likvidace, pokud toto pojistné a příspěvek zaplatí za poplatníka zaniklého bez 
provedení likvidace, 

g) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí podle 
zvláštních předpisů, 

h) plnění v podobě 
1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného 

uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze 
část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy, 

2. úplaty u finančního leasingu za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníka, 
který vede daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající 
ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období; úplatou je u postupníka i částka jím 
hrazená postupiteli ve výši rozdílu mezi úplatou u finančního leasingu, která byla 
postupitelem zaplacena, a úplatou u finančního leasingu, která je u postupitele 
výdajem podle § 24 odst. 6 při postoupení smlouvy o finančním leasingu, 

ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny byla 
zaplacena a nejsou není součástí ocenění majetku, a to i v případě zaplacení ručitelem, 
dále ostatní daně a poplatky s výjimkami uvedenými v § 25. Daň z příjmů a daň darovací 
zaplacená v zahraničí je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 výdajem 
(nákladem) daňového rezidenta České republiky výdajem pouze u příjmů, které se 
zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, 
v němž nebyla započtena jakém ji nebylo možno započíst na daňovou povinnost 
v tuzemsku podle § 38f; výdajem není daň zaplacená v zahraničí v rozsahu, ve 
kterém přesahuje výši uvedenou v mezinárodní smlouvě nebo v právním předpisu 
jiného státu. Tento výdaj (náklad) se uplatní ve zdaňovacím období nebo období, za něž 

                                                            
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. 
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je podáváno daňové přiznání, následujícím po zdaňovacím období, nebo období, za něž je 
podáváno daňové přiznání, jehož se týká zahraniční daň, která nebyla započtena na 
daňovou povinnost v tuzemsku; jako výdaj se neuplatní zahraniční daň týkající se 
období, ve kterém je jako položka odčitatelná od základu daně uplatněna daňová 
ztráta stanovená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, která následují po období uplatnění této daňové ztráty; tímto postupem 
není ovlivněna výše takto uplatňované daňové ztráty, 

i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 
zákon22a) a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnou131), s výjimkou 
rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů plynoucích jim podle 
§ 10, s výjimkou rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle 
zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů a s výjimkou rezervy 
v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, 

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 
odpočinku zaměstnanců vynaložené na 
1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje 

(náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném 
zvláštními právními předpisy122), 

2. pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu 
stanoveném zvláštními předpisy 23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské 
prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy, 

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným 
rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu132) a rekvalifikací 
zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133), pokud 
souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na 
stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 
% ceny jednoho jídla za jednu směnu110), maximálně však do výše 70 % stravného 
vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 
hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost 
zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na 
stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, 
pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je 
zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu 
110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, 
kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního 
předpisu23b). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování 
zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 
zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon 
nestanoví jinak, 

                                                            
22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 
122) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 
23) § 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. 
132) Například § 230 zákoníku práce. 
110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce. 
23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 
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k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu 
spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností 
a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních 
předpisů,5) pokud není dále stanoveno jinak, přitom 
1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty 

spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku 
poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě 
smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem 
vlastnického práva k tomuto vozidlu (s výjimkou uvedenou v bodě 4) a na nezbytné 
výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši, 

2. zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b) při tuzemských pracovních cestách delších než 
12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních 
pracovních cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad 
vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným pracovištěm pro 
poplatníky s příjmy podle § 7 se také rozumí sídlo podnikatele nebo místo výkonu 
jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 

3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního 
majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby 
základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady výdajů 
za spotřebované pohonné hmoty.5) Na dopravu vlastním silničním motorovým 
vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním 
majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního 
leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, a u silničního motorového vozidla užívaného na základě 
smlouvy o výpůjčce, s výjimkou smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu 
zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu, nebo smlouvy 
o výprose ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení 
výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít ceny stanovené zvláštním právním 
předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům 
v pracovním poměru 5c), který je účinný v době konání cesty. Použije-li poplatník 
ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů 
a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, 
a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance 
v § 6 odst. 7 písm. a), 

4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku 
poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě 
smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem 
vlastnického práva k tomuto vozidlu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za 
spotřebované pohonné hmoty5) u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje 
(náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím tuzemských cen 
pohonných hmot platných v době použití vozidla, 

l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení 
policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření 
stanovených zvláštními předpisy, 

m) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24) 
n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení 

obranyschopnosti státu, 
                                                            
5b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
5c) § 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce. 
24) Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, uhrazená pořizovací cena20) u pohledávky 
nabyté postoupením, a to jen do výše příjmů z této pohledávky, 

p) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů, 
r) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním 

právním předpisem20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech q) a ze) 
a s výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen podle § 19 
odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9, 

s) u poplatníka, který vede účetnictví 
1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího 

z jejího postoupení, 
2. pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího 

z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení. 
Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu 
(její část) podle zvláštního zákona22a) a u pohledávky postoupené před dobou splatnosti 
o diskont připadající na zbývající dobu do doby splatnosti. Výše diskontu se posuzuje 
podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou 
splatnosti. 

t) do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku 
1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování, 
2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, 

pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy 
nejsou předmětem daně z příjmů, 

3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného 
majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy 
nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v), 

4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny 
hmotného majetku, 

5. pořizovací cena pozemku, s výjimkou stavby, která je jeho součástí, u poplatníka 
fyzické osoby, 

ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, 
který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí 
pozemku; touto cenou pozemku se rozumí 
1. pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl 

úplatně, 
2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí 

pozemku členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně, 
tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu 

nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) 
vynaložených na toto technické zhodnocení, 

                                                            
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 
odst. 1 písm. h) bodu 1 nebo písm. ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně (§ 36), je-
li výhra nebo cena v nepeněžním plnění, a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který 
je zapsán jako držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je 
používáno pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, druhým z manželů, 
který jako držitel v technickém průkazu zapsán není, a dále silniční daň zaplacená 
veřejnou obchodní společností za společníky veřejné obchodní společnosti nebo 
komanditní společností za komplementáře, kteří pro pracovní cesty používají vlastní 
vozidlo, daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovité 
věci, která byla ve společném jmění manželů, 

v) účetní odpisy, 20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u 
1. hmotného majetku, 20) který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek 

(§ 26 odst. 2 a 3); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem člena obchodní 
korporace s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň 
u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku, 
nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a byl zahrnut 
v jejím majetku, nabytého přeměnou131), jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen 
do výše zůstatkové ceny20) evidované u vkladatele ke dni vkladu nebo u zanikající 
nebo rozdělované obchodní korporace ke dni předcházejícímu rozhodný den 
přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20),  

2. nehmotného majetku20), který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) za 
podmínky, že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem 
obchodování s ním anebo nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně. U nehmotného 
majetku nabytého vkladem jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen v případě, že 
byl tento vkládaný nehmotný majetek u člena obchodní korporace s bydlištěm nebo 
sídlem na území České republiky pořízen úplatně a zároveň byl u fyzické osoby 
zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku; přitom v úhrnu 
lze u nabyvatele uplatnit účetní odpisy jen do výše zůstatkové ceny20) prokázané 
u vkladatele ke dni jeho vkladu. U nehmotného majetku nabytého přeměnou jsou 
účetní odpisy výdajem (nákladem) u nástupnické obchodní korporace jen do výše 
zůstatkové ceny20) evidované u zanikající nebo rozdělované obchodní korporace ke 
dni předcházejícímu rozhodný den přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20) 
a to za podmínky, že bylo možné uplatňovat odpisy z tohoto nehmotného majetku 
u zanikající nebo rozdělované obchodní korporace podle tohoto ustanovení. 
U nehmotného majetku20) vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 
4 lze u nabyvatele uplatnit v úhrnu účetní odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše 
úhrady prokázané vkladatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na kladný nebo 
záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem 
nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem 
jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy 
(goodwill), 

w) nabývací cena akcie nebo kmenového listu, které nejsou podle právních předpisů 
upravujících účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, a nabývací cena podílu na 
společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to 
jen do výše příjmů z prodeje této akcie, tohoto kmenového listu nebo tohoto podílu; toto 
omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle právních předpisů upravujících 
účetnictví oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník daně z příjmů 
právnických osob je mikro účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících 
účetnictví, nebo daňovým nerezidentem, který je povinen podle právního řádu státu, 
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podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje cenného papíru 
není přičitatelný jeho stálé provozovně na území České republiky, 

x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8, 
y) u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 

pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace,131) a to za 
předpokladu, že lze k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene i) nebo 
se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle právního předpisu 
upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze 
proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců a u pohledávek nabytých 
postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku 
vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní 
řízení nebo správní řízení, za dlužníkem, 
1. u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, 

a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být 
vypořádána z majetkové podstaty, 

2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků insolvenčního 
řízení, 

3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 
dlužníka, 

4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 
s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7), 

5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná 
dražba,26j) a to na základě výsledků této dražby, 

6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na 
základě výsledků provedení této exekuce. 

Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy nebo 
opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona,22a) nebo která vznikla podle zákona 
č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek 
a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními. Neuhrazenou část pohledávky 
za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která byla předmětem přepočtu podle 
zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990 a u níž termín splatnosti nastal do 
konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis pohledávky,22b) lze uplatnit jako výdaj 
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně 
s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. Neuhrazenou část 
pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která nebyla předmětem 
přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., nebo nepodléhala ustanovení tohoto odstavce, 
avšak podléhala režimu financování vývozu v rámci dokončení pohledávek na vládní 
úvěry podle přílohy č. 2 usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky 
č. 192/1991 lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď 
jednorázově, nebo postupně, s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením 
nebo vkladem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud účetní hodnota pohledávky nebo 
pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením byla již odepsána na vrub výsledku 
hospodaření. U poplatníků, kteří přešli z vedení daňové evidence na vedení účetnictví, se 
postupuje obdobně, 

z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby 
a zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na 
transformaci družstev podle zvláštních předpisů,2) vypořádacího podílu na majetku 

                                                            
26i) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
26j) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
22b) Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb. 
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družstva nebo likvidačního zůstatku v případě likvidace družstva a použity k podnikání. 
Pro stanovení základu daně se výdaje uplatní v hodnotě, ve které byl majetek nebo zásoba 
vydána nebo služba poskytnuta, 

za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než 
garáž, sklep nebo komoru, poskytnutá jejím vlastníkem, pokud začne být vlastníkem do 
2 let od uvolnění využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 
nebo nájem a bude takto využívána nejméně po dobu 2 let; za porušení podmínek se 
nepovažuje prodej jednotky, 

zb) výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci 
a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle § 33 
odst. 1, 

zc) výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba 
povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše 
příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto příjmy 
(výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve 
zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují poplatníci daně z příjmů 
fyzických osob, kteří nevedou účetnictví, 

zd) výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží 
a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s reklamou 
jeho činnosti, a to u fyzických osob s příjmy podle § 7 a u poplatníků uvedených v § 17. 
Pokud jsou tyto karty použitelné i pro osobní potřebu poplatníka, popř. jiných osob nebo 
pro poskytování slev na výdaje (náklady) uvedené v § 25, lze uplatnit výdaje (náklady) na 
pořízení karty pouze v poloviční výši, 

ze) pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního 
předpisu20)jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním 
předpisem20) ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje, 

zf) výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého díla, a to jen 
do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého díla, 

zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, 
zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či 
potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět 
dále do oběhu128). K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde 
uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů 
likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky 
zodpovědné za provedení likvidace, 

zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5), 
zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze 

závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů 
v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede účetnictví, jen pokud 
byly zaplaceny, 

zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního 
předpisu, pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat 
podle § 26 až 33, 

zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu krizového 
řízení, 

zl) výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního právního 
předpisu20) tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního 

                                                            
128) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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leasingu, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movitého 
majetku částku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c), 

zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80) 

zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického zhodnocení 
u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví, 

zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za 
zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání82a), které souvisí s jeho činností, ze které plynou příjmy ze 
samostatné činnosti, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se 
zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, 
který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč, 

zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění 
v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území 
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Tyto 
výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 nebo 
položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8, 

zr) výdaje na tvorbu 
1. fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejně prospěšného poplatníka nebo 

sociálního fondu u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou nebo veřejnou 
výzkumnou institucí, do procentuální výše úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance 
pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za 
zdaňovací období, v jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit jako výdaj související 
s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů, která je shodná 
s procentuální výší základního přídělu, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních 
potřeb, 

2. fondu účelově určených prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou 
nebo veřejnou výzkumnou institucí, 

3. fondu provozních prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou, 
4. stipendijního fondu u poplatníka, který je vysokou školou, 
5. fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem 

upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu 
fondu zábrany škod, 

zs) výdaje v podobě 
1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo 
2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti 

vlastních zaměstnanců, 
zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj na 

dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle 
písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za 
každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, 
zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo 
nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za 
přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje 
uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo 
zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. 

                                                            
80) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
82a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
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Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj 
na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na 
takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu 
stanoveného podle první věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj 
na dopravu“). Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou 
krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní 
vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na 
dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely 
tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého 
uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení 
zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na 
dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo 
nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za 
které se podává daňové přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob 
uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) 
a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit 
poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení 
příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve 
spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu 
nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní 
poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou 
výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně 
prospěšnou společností nebo ústavem, 

zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi 
připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, 
v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se 
pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, 
vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné 
v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných 
prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů, 

zv) jmenovitá hodnota pohledávky, nebo části pohledávky, z úvěru pojištěné u pojistitele se 
sídlem na území členského státu Evropské unie, která nikdy nevstoupila do základu pro 
výpočet limitu tvorby bankovních opravných položek podle jiného právního předpisu22a) 

a ke které banka109) nikdy netvořila opravnou položku podle jiného právního předpisu22a), 
a to do výše přijatého pojistného plnění; pohledávkou z úvěru se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí pohledávka z titulu 
1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou, 
2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou za nebankovním subjektem, 

zz) převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod. 
(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak 

vymezené činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků se jako výdaje (náklady) uznávají 
pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně. 

(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu, pokud po jeho 
ukončení je předmět finančního leasingu zahrnut do obchodního majetku. 

                                                            
109) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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(5) Pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud 
nejsou splněny podmínky finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce 
1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento majetek do obchodního majetku a cena za 
nabytí 
a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková 

cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny 
evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek 
odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze 
vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo pronajímatelem 
poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle § 30 
odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo 
pronajímatele nedošlo, 

b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,1a) platná ke 
dni nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí 
koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu stavebního díla 
umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky, že 
bude kupní cena pozemku vyšší než cena určená podle zvláštního právního předpisu1a) ke 
dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku, 

c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena určená podle 
zvláštního právního předpisu,1a) platná ke dni sjednání kupní smlouvy, 

d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená 
podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou 
byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který 
u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková 
cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo. 
(6) Je-li finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu, je 

výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem 
(nákladem), připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního 
leasingu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, která je výdajem 
(nákladem), připadající na skutečnou dobu finančního leasingu. 

(7) Nabývací cenou se v případě podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto zákona 
rozumí 
a) hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace, 
b) hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace. Hodnota tohoto vkladu se 

stanoví u člena obchodní korporace, který je 
1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu 

v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek a nehmotný majetek, který 
byl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou (§ 29 odst. 
2) a ostatní majetek pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, je-li 
pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zvláštního právního předpisu 
o oceňování majetku1a) ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně. Je-li vkladem 
majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl pořízen nebo 
nabyt v době kratší než 5 let před splacením tohoto vkladu do obchodní korporace, 
ocení se pořizovací cenou, 20) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,20) je-li pořízen 
nebo vyroben ve vlastní režii, a při nabytí majetku bezúplatně cenou určenou podle 
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí; přitom 
u nemovitých věcí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na 
jejich opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu, 
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2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny (§ 29 odst. 2) 
vkládaného hmotného majetku a nehmotného majetku a dále ve výši účetní 
hodnoty20) ostatního vkládaného majetku, 

3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši přepočtené zahraniční 
ceny, 

c) pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena určená podle 
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí v případě nabytí 
podílu bezúplatně. 

Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se nemění při změně právní formy obchodní 
korporace a při fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace131). 
Nabývací cena podílu na akciové společnosti se nemění, nemění-li se hodnota vkladu 
společníka a dochází pouze k výměně jedné akcie za jednu jinou akcii nebo k výměně jedné 
akcie za více akcií anebo více akcií za jednu akcii; přitom je-li výměnou získán vyšší nebo 
nižší počet akcií, je nabývací cenou jedné akcie poměrný díl nabývací ceny původní akcie 
nebo součet nabývacích cen původních akcií. Obdobně to platí pro výměnu jednoho druhu 
cenného papíru (například zatímního listu, vyměnitelného dluhopisu, prioritního dluhopisu) za 
akcie, nemění-li se hodnota vkladu společníka. Nabývací cenu podílu na obchodní korporaci 
lze zvýšit o výdaje (náklady) přímo související s držbou podílu v obchodní korporaci, pokud 
poplatník prokáže, že podle § 25 odst. 1 písm. zk) nebyly uznány jako výdaje (náklady) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů. U člena obchodní korporace, který je plátcem daně 
z přidané hodnoty, lze nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, není-li tato obchodní 
korporace plátcem daně z přidané hodnoty, zvýšit o částku odvedené daně z přidané hodnoty 
vztahující se k vloženému majetku. Nabývací cena se u poplatníků uvedených v § 17 snižuje 
o doplatek na dorovnání nebo dorovnání v penězích, na který vznikne poplatníkovi nárok 
podle zvláštního právního předpisu,131) pokud byl tento doplatek na dorovnání nebo dorovnání 
v penězích zaúčtován v rozvaze. Nabývací cena nedosahuje záporných hodnot. Vkladem se 
pro účely tohoto zákona rozumí vklad do základního kapitálu včetně jiného plnění ve 
prospěch vlastního kapitálu. Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se dále snižuje 
o příjmy plynoucí členovi obchodní korporace při snížení základního kapitálu, s výjimkou 
příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo § 36 odst. 
2 a u společníka společnosti s ručením omezeným i o vrácený příplatek vložený společníkem 
mimo základní kapitál. Nabývací cena se snižuje o ty části, které již byly uplatněny jako 
výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo které snížily základ daně pro daň 
vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují 
uplatnění výdajů (nákladů) výší souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků. 

(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových účtů 
zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, pokračuje nástupnická obchodní korporace 
v odpisu pohledávky) nebo v tvorbě opravné položky,22a) jako by ke změně v osobě věřitele 
nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis nebo tvorbu opravné položky 
zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace. 

(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, 
blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, 
sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo 
stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně 
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být 
doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem 
soudního znalce. 
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(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního 
právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, při 
přeměně, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních společností nebo 
při rozdělení obchodní společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví nebo 
v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní 
korporace před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou 
v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo 
u převádějící obchodní korporace lze zvýšit o případné opravné položky vytvořené 
k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo 
u převádějící obchodní korporace pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při 
vyřazení majetku z důvodu spotřeby. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při 
následném vkladu, následné přeměně,131) převodu obchodního závodu podle § 23a nebo fúzi 
obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti. 

(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud 
neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
a) součet zůstatkových cen hmotného majetku, 
b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31. 

prosince 2000, který může být odpisován, 
c) hodnota peněžních prostředků a cenin, 
d) hodnota finančního majetku, 
e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování, 
f) pořizovací cena pozemku, 
g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem, 
h) úplata u finančního leasingu zaplacená uživatelem, která převyšuje poměrnou část úplaty 

uznané jako daňový výdaj podle odstavce 2 písm. h), přechází-li smlouva o finančním 
leasingu na kupujícího, 

i) hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem. 
(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12 

hodnotou dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané 
hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je výdajem 
daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu. 

(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj 
(náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňový výdaj 
(náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek 
v daném zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném zdaňovacím období se pro účely 
tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v daném zdaňovacím období z úhrad 
pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení pohledávky zvýšený 
o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) ve výši 
převyšující pořizovací cenu20) pohledávky sníženou o částky úhrad pohledávky dlužníkem 
plynoucí v předchozích zdaňovacích obdobích a o části pořizovací ceny pohledávky odepsané 
v předchozích zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku z pohledávky nelze pořizovací 
cenu pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena pohledávky. Pokud celkový 
úhrn pořizovacích cen nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 
ustanovení tohoto zákona, je za zdaňovací období vyšší než celkový úhrn zisků z jiných 
pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl u poplatníků, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uplatnit jako výdaj 
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(náklad) nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za 
něž je podáváno daňové přiznání, a to v jednotlivých obdobích maximálně ve výši částky, 
o kterou úhrn zisků z pohledávek v rámci tohoto stejného souboru pohledávek převýší úhrn 
pořizovacích cen pohledávek nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle 
ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup, 
prodej a vymáhání pohledávek, se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž 
alespoň 80 % veškerých příjmů (výnosů) tvoří příjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti 
s nákupem, prodejem, držbou a vymáháním nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek 
se pro účely tohoto ustanovení rozumí soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné 
osoby v jednom zdaňovacím období. Toto ustanovení se použije obdobně pro období, za něž 
je podáváno daňové přiznání. 

*** 

§ 34 
Položky odčitatelné od základu daně  

(1) Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za 
předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to v 5 zdaňovacích obdobích následujících 
bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. U poplatníka, který je 
společníkem veřejné obchodní společnosti, se daňová ztráta upraví o část základu daně nebo 
část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; přitom tato část základu daně nebo daňové 
ztráty se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, 
jinak rovným dílem. U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, se 
daňová ztráta upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty komanditní společnosti 
určené ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti 
podle zvláštního právního předpisu. Poprvé lze tohoto ustanovení použít u daňové ztráty 
vzniklé za zdaňovací období roku 1993. U akciové společnosti, u níž došlo k přeměně 
z investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt, lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla 
a byla vyměřena investičnímu fondu počínaje zdaňovacím obdobím 1996. U poplatníka 
uvedeného v § 2 lze od základu daně odečíst ztrátu vzniklou za předchozí zdaňovací období 
nebo jeho část podle § 5 a uvedenou v daňovém přiznání, nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 
následujících bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém byla v daňovém přiznání 
uvedena.  

 
(1) Od základu daně lze odečíst pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její 

část, a to ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu 
období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta 
stanoví, nebo v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které 
se daňová ztráta stanoví. Poplatník se může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty pro 
zdaňovací období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, 
oznámením správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které se 
daňová ztráta stanoví; lhůtu pro podání tohoto oznámení nelze navrátit v předešlý stav. 
Vzdání se práva má účinky pro všechna období následující po období, za které se tato 
daňová ztráta stanoví. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. 
U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, se daňová ztráta 
upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; 
přitom tato část základu daně nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném poměru, 
v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. 
U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, se daňová ztráta 
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upraví o část základu daně nebo část daňové ztráty komanditní společnosti určené ve 
stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti podle 
zvláštního právního předpisu. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob lze daňovou 
ztrátu odečíst od základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 
10. V daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání poplatník také uvede 
zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která byla 
daňová ztráta, kterou uplatňuje jako položku odčitatelnou od základu daně, stanovena, 
a výši, v jaké ji uplatňuje. 

(2) Pro stanovení daňové ztráty, kterou lze podle odstavce 1 odečíst, platí ustanovení 
§ 23 až 33 a § 38n. U komanditní společnosti se daňová ztráta snižuje o částku připadající 
komplementářům.  

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na obecně prospěšné společnosti, s výjimkou 
obecně prospěšných společností, které jsou vysokou školou nebo poskytovateli zdravotních 
služeb, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího 
zdravotní služby.  

(4) Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na 
podporu odborného vzdělávání.  

(5) Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu 
odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je 
odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly.  

*** 

§ 35a 
 

(1) Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního 
právního předpisu,67) který pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání a je registrován jako 
poplatník k dani z příjmů, může, splnil-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním 
předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, a to, 
a) jde-li o poplatníka daně z příjmů právnických osob, ve výši součinu sazby daně podle § 21 

odst. 1 a základu daně podle § 20 odst. 1, sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 
8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 
1 převyšují s nimi související výdaje (náklady) 

b) jde-li o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, ve výši daně vypočtené podle § 16 
z dílčího základu daně (§ 7). 

Výše slevy na dani se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost. 
(2) Zvláštními podmínkami, za kterých lze uplatnit slevu na dani podle odstavce 1, jsou 

a) poplatník počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém splnil všeobecné podmínky podle 
zákona upravujícího investiční pobídky, uplatní při stanovení základu daně v nejvyšší 
možné míře 
1. všechny odpisy podle § 26 až 33; v období uplatňování slevy nelze odpisování přerušit 

(§ 26 odst. 8), způsob odpisování podle tohoto zákona stanoví poplatník, 
2. opravné položky k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu), 

                                                            
67) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních 
pobídkách). 
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3. položky odčitatelné od základu daně podle § 34 v nejbližším zdaňovacím období, za 
které bude vykázán základ daně, pokud nebyly uplatněny v předchozích 
zdaňovacích obdobích, 

b) poplatník bude u dlouhodobého hmotného majetku,20) s výjimkou nemovitých věcí, 
pořízeného v rámci investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory, 
prvním vlastníkem na území České republiky; toto se nevztahuje na majetek nabytý 
v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu19a) , 

c) poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, nebude zrušen, 
nebude vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo v případě fyzické osoby neukončí 
nebo nepřeruší podnikatelskou činnost, 

d) poplatník počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém splnil všeobecné podmínky podle 
zákona upravujícího investiční pobídky, nezvýší základ pro výpočet slevy na dani 
obchodními operacemi ve vztazích s osobami uvedenými v ustanovení § 23 odst. 
7 způsobem, který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, 

e) poplatník pořídí a eviduje v majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek20) nejméně 
v částkách uvedených ve všeobecných podmínkách pro investiční akci podle zákona 
upravujícího investiční pobídky, 

f) poplatník, kterému bylo poskytnuto podle zvláštního právního předpisu67) více příslibů 
investičních pobídek pro stejný typ investiční akce vymezený v zákoně upravujícím 
investiční pobídky, může uplatnit slevu na dani za zdaňovací období pouze podle jednoho 
z těchto příslibů. Uplatní-li slevu na dani podle později poskytnutého příslibu, nemůže za 
všechna následující zdaňovací období uplatnit slevu na dani podle dříve vydaných příslibů 
pro stejný typ investiční akce vymezený v zákoně upravujícím investiční pobídky. 

 (3) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu deseti po sobě bezprostředně 
následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze slevu 
na dani uplatnit, je zdaňovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky podle 
zvláštního právního předpisu67) a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, nejpozději 
však zdaňovací období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu 
investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu. 

(4) Sleva na dani nesmí v jednotlivých zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné 
podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně 
vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu s dalšími 
formami investiční pobídky překročit maximální výši veřejné podpory stanovenou 
rozhodnutím podle zákona upravujícího investiční pobídky. 

(5) Částka slevy na dani se zaokrouhluje na celé Kč dolů. 
(6) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v odstavci 2, s výjimkou 

podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a d), nebo některou ze všeobecných podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem, nebo některou z povinností, jejichž nesplněním 
pozbývá rozhodnutí o příslibu investiční pobídky platnosti, nárok na slevu podle odstavce 
1 zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací 
období, ve kterých slevu uplatnil. Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na 
základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi 
spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu 
podle věty první nezaniká. Nedodrží-li poplatník podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. a) 
nebo d), nárok na slevu za zdaňovací období, ve kterém tato podmínka nebyla dodržena, se 
snižuje o částku ve výši součinu sazby daně podle § 21 odst. 1 a té části změny základu daně 
po snížení o položky podle § 20 odst. 8 a § 34, která vznikla porušením podmínky podle 
                                                            
19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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odstavce 2 písm. a), a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna 
zdaňovací období, ve kterých podmínku nedodržel. Sleva na dani nemůže dosáhnout 
záporných hodnot. 

(7) Pokud se poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do 
uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zúčastní fúze nebo 
rozdělení sloučením jako nástupnická obchodní korporace nebo jako přejímající společník 
převezme jmění obchodní korporace zrušené s převodem jmění na společníka, nemůže již 
v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím podle § 21a písm. c), 
uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci daně, 
Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek 
stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena. 

(8) Pokud poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do 
uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zvýší základ pro 
výpočet slevy na dani převodem majetku nebo jeho části osob uvedených v § 23 odst. 7, který 
u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, nemůže již 
v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém skutečnost 
nastala, uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci 
daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek 
stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena. 

(9) Pokud poplatník v období od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky do 
uplynutí lhůty, po kterou může uplatňovat slevu na dani podle odstavce 3, zvýší základ pro 
výpočet slevy na dani převodem majetku nebo jeho části osob uvedených v § 23 odst. 7, který 
u nich bude mít za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, nemůže již 
v následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém skutečnost 
nastala, uplatňovat slevu na dani podle odstavce 1. Tuto skutečnost sdělí poplatník správci 
daně, Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Povinnost plnění podmínek 
stanovených zákonem upravujícím investiční pobídky tím není dotčena. 

*** 

§ 38n 
Daňová ztráta 

(1) Pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, 
je rozdíl daňovou ztrátou. 

(2) Při správě daňové ztráty se postupuje obdobně jako při správě daňové povinnosti, 
avšak daňová ztráta vzniklá a vyměřená stanovená poplatníkovi zaniklému bez provedení 
likvidace nepřechází na jeho právního nástupce s výjimkami uvedenými v § 23a odst. 5 písm. 
b) a § 23c odst. 8 písm. b). Daňová ztráta se vyměřuje stanovuje. Při snižování daňové ztráty 
se postupuje obdobně jako při zvyšování daňové povinnosti. Při zvyšování daňové ztráty se 
postupuje obdobně jako při snižování daňové povinnosti. Daňová ztráta se zaokrouhluje na 
celé koruny nahoru. 

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

(4) Ustanovení odstavce 1 platí i pro stanovení daňové ztráty komanditní společnosti 
připadající komplementářům (komplementáři). 
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§ 38na 
 

 (1) Vyměřenou Stanovenou a neuplatněnou daňovou ztrátu nelze odčítat od základu 
daně za podmínek uvedených v § 34 odst. 1, došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve 
složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole (dále jen „podstatná změna“). 
Změnou ve složení osob se rozumí změna členů obchodní korporace nebo změna jejich podílu 
na kapitálu či kontrole poplatníka nabytí nebo zvýšení podílu na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech a získání rozhodujícího vlivu. Podstatnou změnou se vždy rozumí 
nabytí nebo zvýšení podílu, které se v úhrnu týká více než 25 % základního kapitálu nebo 
hlasovacích práv nebo změny, a změny, kterými získá člen obchodní korporace rozhodující 
vliv. Zda došlo k podstatné změně, se zjišťuje v období, za které má být daňová ztráta 
uplatněna, a to porovnáním tohoto obdobís obdobím, za něž byla daňová ztráta vyměřena; 
přitom v období, za něž byla daňová ztráta vyměřena, je rozhodné složení osob, které se 
přímo účastní na kapitálu či kontrole k poslednímu dni tohoto období, a výše jejich podílu, 
a v období, za něž má být daňová ztráta uplatněna, je rozhodný úhrn změn, kterými dojde od 
posledního dne období, za které byla daňová ztráta vyměřena, do konce období, za které má 
být daňová ztráta uplatněna, k nabytí nebo zvýšení podílu na základním kapitálu nebo na 
hlasovacích právech nebo kterými získá člen obchodní korporace rozhodující vliv. 
Rozhodným pro zjištění, zda došlo k podstatné změně, je úhrn změn ve složení osob, ke 
kterým došlo mezi posledním dnem období, za které byla daňová ztráta stanovena, 
a posledním dnem období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna. 

(2) U akciové společnosti, která vydala akcie na majitele, a to buď v období, za které 
byla daňová ztráta vyměřena, nebo v období, za které má být daňová ztráta uplatněna nebo 
v obou těchto obdobích, se má za to, že došlo k podstatné změně, pokud bylo v období, za 
které má být daňová ztráta uplatněna, vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého 
předmětu podnikání provozoval poplatník, méně než 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží 
zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) oproti období, za něž byla 
daňová ztráta vyměřena,. Toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník prokáže správci 
daně, že ve zdaňovacím období, za něž má být uplatněna daňová ztráta, nedošlo ke změně ve 
složení společníků nebo ke změně jejich podílu na kapitálu či kontrole, která se v úhrnu týká 
více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo kterou získá společník 
rozhodující vliv, oproti zdaňovacímu období, za něž mu byla daňová ztráta vyměřena. 

(2) U akciové společnosti, která vydala akcie na majitele v období, za které byla 
daňová ztráta stanovena, nebo v období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna, se 
má za to, že došlo k podstatné změně, ledaže poplatník prokáže, že v období, ve kterém 
má být daňová ztráta uplatněna, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého 
předmětu podnikání provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta 
stanovena, nejméně 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů podle 
právních předpisů upravujících účetnictví, nebo pokud prokáže, že nedošlo k podstatné 
změně podle odstavce 1. 

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník, u nějž k podstatné změně 
došlo, prokáže správci daně, že nejméně 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných 
do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) v období, kdy došlo k podstatné změně, 
a v následujících obdobích, v nichž ve kterých má být uplatněna daňová ztráta vzniklá za 
období před podstatnou změnou, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého 
předmětu podnikání provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta vyměřena 
stanovena. 
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(4) Zaniká-li při přeměně131) daňový poplatník, může právní nástupce daňovou ztrátu 
převzatou podle § 23c odst. 8 písm. b) odčítat od základu daně maximálně do výše části 
základu daně, připadající na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, kterému byla daňová 
ztráta vyměřena stanovena, a to v období, za které byla daňová ztráta vyměřena stanovena. 
V případě přeměny rozdělením, kdy rozdělovaná obchodní korporace nezaniká, může 
daňovou ztrátu převzatou podle § 23c odst. 8 písm. b) odčítat nástupnická obchodní korporace 
při rozdělení od základu daně maximálně do výše části základu daně připadající na stejné 
činnosti vykonávané poplatníkem, kterému byla daňová ztráta vyměřena stanovena, a to 
v období, za které byla daňová ztráta vyměřena stanovena. Část základu daně podle věty 
první a druhé se stanoví na základě poměru tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do 
výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na stejné činnosti vykonávané 
zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací v období, za které byla daňová ztráta 
vyměřena stanovena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží zaúčtovaným do výnosů 
podle zvláštního právního předpisu20). Obdobně se postupuje v případě převzetí daňové ztráty, 
která vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který nemá na území České republiky 
stálou provozovnu. 

(5) Obchodní korporace, která při přeměně sloučením nebo rozdělením nezaniká, může 
odčítat daňovou ztrátu, která jí byla vyměřena stanovena před přeměnou a nebyla převedena 
na nástupnickou obchodní korporaci při rozdělení, maximálně do výše části základu daně 
připadající na stejné činnosti, které vykonávala v období, za které byla daňová ztráta 
vyměřena stanovena. Část základu daně podle věty první se stanoví na základě poměru tržeb 
za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) 
připadajících na stejné činnosti vykonávané poplatníkem, který nezaniká, v období, za které 
byla daňová ztráta vyměřena stanovena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží 
zaúčtovaným do výnosů podle zvláštního právního předpisu20). 

(6) Při převodu obchodního závodu lze daňovou ztrátu nebo část daňové ztráty, převzaté 
podle § 23a odst. 5 písm. b), odčítat od základu daně přijímající obchodní korporace 
v jednotlivých obdobích maximálně do výše základu daně stanoveného u přijímající obchodní 
korporace z činnosti vykonávané prostřednictvím převedeného obchodního závodu, která byla 
prostřednictvím převedeného obchodního závodu vykonávána v období, za které byla 
uplatňovaná daňová ztráta vyměřena stanovena. Výše základu daně podle věty první se 
stanoví u přijímající obchodní korporace na základě poměru tržeb za vlastní výkony a zboží 
zaúčtovaných do výnosů podle zvláštního právního předpisu20) připadajících na stejné činnosti 
vykonávané převádějící obchodní korporací v období, za které byla daňová ztráta vyměřena 
stanovena, k celkovým tržbám za vlastní výkony a zboží zaúčtovaným do výnosů podle 
zvláštního právního předpisu20). Obdobně se postupuje v případě převzetí daňové ztráty, která 
vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který nemá na území České republiky stálou 
provozovnu. 

(7) Daňovou ztrátu stanovenou po přeměně obchodní korporace nelze odčítat od 
základu daně právního předchůdce poplatníka v období předcházejícím období, za 
které je tato daňová ztráta stanovena. Pokud je takto stanovená daňová ztráta odčítána 
od základu daně poplatníka v období předcházejícím období, za které se tato daňová 
ztráta stanoví, lze ji za podmínek uvedených v § 34 odst. 1 uplatnit pouze v rozsahu, 
v jakém tato ztráta připadá na stejné činnosti, které poplatník vykonával před 
přeměnou. 

(7)(8) Vzniknou-li poplatníkovi pochybnosti, zda jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavcích 1 až 67, může požádat správce daně o závazné posouzení skutečnosti, zda 
daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně. V žádosti o vydání 
rozhodnutí o závazném posouzení je poplatník povinen uvést 
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a) název, právní formu a sídlo právnické osoby, daňové identifikační číslo, pokud bylo 
přiděleno, 

b) přehled veškerých tržeb za vlastní výkony a zboží v členění podle činností vykonávaných 
poplatníkem, jemuž daňová ztráta vznikla, dosažených v období, za které byla daňová 
ztráta, která má být uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, vyměřena, nebo 
ve kterém vznikla stanovena, 

c) přehled veškerých tržeb za vlastní výkony a zboží v členění podle činností vykonávaných 
poplatníkem, který daňovou ztrátu uplatňuje, dosažených v období, za které má být 
daňová ztráta uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, 

d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení skutečnosti, zda daňovou ztrátu lze 
uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně. 

(8)(9) Je-li rozhodnutí o závazném posouzení doručeno poplatníkovi po uplynutí lhůty 
pro podání daňového přiznání, může poplatník uplatnit odčitatelnou položku podle § 34 odst. 
1 v dodatečném daňovém přiznání. 

(9)(10) Za provozování stejné činnosti podle odstavců 2 až 67v období, za které má být 
daňová ztráta uplatněna, a v období, za něž byla daňová ztráta vyměřena, nebo ve kterém 
vznikla, se považuje i případ, kdy v období, za které byla daňová ztráta vyměřena, nebo ve 
kterém vznikla, došlo k vynakládání výdajů (nákladů) za účelem dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, ale tyto příjmy byly vykázány až v období, za které má být daňová ztráta uplatněna. 

(10) Za provozování stejné činnosti podle odstavců 2 až 7 v období, ve kterém má 
být daňová ztráta uplatněna, a v období, za které byla daňová ztráta stanovena, se 
považuje i případ, kdy 
a)  v období, za které byla daňová ztráta stanovena, došlo k vynakládání výdajů za 

účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale tyto příjmy byly vykázány až 
v období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna, nebo 

b)  v období, ve kterém má být daňová ztráta uplatněna, došlo k vynakládání výdajů za 
účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale tyto příjmy byly vykázány až 
v období, za které byla daňová ztráta stanovena. 
(10) (11) V případech uvedených v odstavcích 4 až 6 7 se nepoužijí ustanovení odstavců 

1 až 3. 
(11) (12) Obdobím podle odstavců 1 až 6 7 a 9 10 se rozumí zdaňovací období i období, 

za něž se podává daňové přiznání. 

*** 

§ 38r 
 

(1) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, lhůta pro stanovení daně 
za zdaňovací období, ve kterém nárok na slevu vznikl, tak i pro všechna zdaňovací období, za 
která lze tuto slevu uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za zdaňovací 
období, v němž nastaly skutečnosti uvedené v § 35a odst. 7, 8 nebo 9, nebo v němž uplynula 
lhůta pro uplatnění nároku na slevu na dani. 

(2) Bylo-li možné uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích 
následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou 
od základu daně, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, 
tak i pro všechna zdaňovací období, za která bylo možné tuto daňovou ztrátu nebo její část 
uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které 



-29- 
 

bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. Obdobně se postupuje při uplatnění ztráty 
po převodu obchodního závodu, fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní 
korporace. 

(2) Bylo-li možné uplatnit daňovou ztrátu nebo její část jako položku odčitatelnou 
od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období nebo 
období, za které se podává daňové přiznání, za která byla stanovena, lhůta pro 
stanovení daně za období, za které byla daňová ztráta stanovena, a za všechna 
následující zdaňovací období, ve kterých bylo možné tuto daňovou ztrátu nebo její část 
uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední  zdaňovací období, ve 
kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit; pokud byla daňová ztráta 
nebo její část uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně ve zdaňovacím 
období předcházejícím období, za které byla daňová ztráta stanovena, končí lhůta pro 
stanovení daně za toto zdaňovací období současně se lhůtou pro stanovení daně za 
poslední zdaňovací období, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. 
Vzdal-li se poplatník práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující 
po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací 
období, které předchází období, za které byla daňová ztráta stanovena, a ve kterém byla 
daňová ztráta uplatněna, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za období, ve 
kterém byla daňová ztráta stanovena. Tímto způsobem se postupuje také při uplatnění 
daňové ztráty po převodu obchodního závodu, fúzi obchodních korporací nebo 
rozdělení obchodní korporace. 

 (3) Lhůty pro stanovení daně z důvodů nesplnění podmínek pro uplatnění úplaty 
u finančního leasingu jako výdaje počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo 
možno poprvé ověřit splnění těchto zákonných podmínek. 

(4) Lhůty pro stanovení daně z důvodu nesplnění podmínky pokračování v činnosti 
zemědělského podnikatele počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž tato podmínka 
není splněna. 

(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se vztahují na všechny poplatníky bez ohledu na to, zda 
jim byla poskytnuta investiční pobídka podle zvláštního právního předpisu). 

*** 

§ 38zf 
Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku 

Pokud poplatník podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání současně 
s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání 
daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání, hledí se na žádost jako na 
podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového 
přiznání. 

*** 

§ 38zh 

Zvláštní ustanovení o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně 
Pokud poplatník podá současně s daňovým přiznáním nebo dodatečným daňovým 

přiznáním za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve 
kterých mu vznikla daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období, ve 
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kterém uplatní tuto daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně, hledí se 
na toto dodatečné daňové přiznání jako na podané v den, kdy byla tato daňová ztráta 
pravomocně stanovena. Podání dalšího dodatečného daňového přiznání za stejné období 
před tímto dnem není přípustné a nezahajuje další řízení. Údaje uvedené v takto 
podaném dodatečném daňovém přiznání se využijí při stanovení daně, pokud to stav 
řízení umožňuje. 
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K části třetí návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn  

*** 

§ 6  
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu 

motoru  
do 800 cm3 1 200 Kč 
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč 
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč 
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč 
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč 
nad 3000 cm3 4 200 Kč.  

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav 
hmotnosti  
1 náprava 
                   do 1 tuny                        1 800 Kč 
                   nad 1 t do 2 t                   2 700 Kč 
                   nad 2 t do 3,5 t                 3 900 Kč 
                   nad 3,5 t do 5 t                 5 400 Kč 
                   nad 5 t do 6,5 t                 6 900 Kč 
                   nad 6,5 t do 8 t                 8 400 Kč 
                   nad 8 t                          9 600 Kč 
 
2 nápravy 
                   do 1 tuny                        1 800 Kč 
                   nad 1 t do 2 t                   2 400 Kč 
                   nad 2 t do 3,5 t                 3 600 Kč 
                   nad 3,5 t do 5 t                 4 800 Kč 
                   nad 5 t do 6,5 t                 6 000 Kč 
                   nad 6,5 t do 8 t                 7 200 Kč 
                   nad 8 t do 9,5 t                 8 400 Kč 
                   nad 9,5 t do 11 t                9 600 Kč 
                   nad 11 t do 12 t                10 800 Kč 
                   nad 12 t do 13 t                12 600 Kč 
                   nad 13 t do 14 t                14 700 Kč 
                   nad 14 t do 15 t                16 500 Kč 
                   nad 15 t do 18 t                23 700 Kč 
                   nad 18 t do 21 t                29 100 Kč 
                   nad 21 t do 24 t                35 100 Kč 
                   nad 24 t do 27 t                40 500 Kč 
                   nad 27 t                        46 200 Kč 
 
3 nápravy 
                   do 1 t                           1 800 Kč 
                   nad 1 t do 3,5 t                 2 400 Kč 
                   nad 3,5 t do 6 t                 3 600 Kč 
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                   nad 6 t do 8,5 t                 6 000 Kč 
                   nad 8,5 t do 11 t                7 200 Kč 
                   nad 11 t do 13 t                 8 400 Kč 
                   nad 13 t do 15 t                10 500 Kč 
                   nad 15 t do 17 t                13 200 Kč 
                   nad 17 t do 19 t                15 900 Kč 
                   nad 19 t do 21 t                17 400 Kč 
                   nad 21 t do 23 t                21 300 Kč 
                   nad 23 t do 26 t                27 300 Kč 
                   nad 26 t do 31 t                36 600 Kč 
                   nad 31 t do 36 t                43 500 Kč 
                   nad 36 t                        50 400 Kč 
 
4 nápravy 
a více náprav 
                   do 18 t                          8 400 Kč 
                   nad 18 t do 21 t                10 500 Kč 
                   nad 21 t do 23 t                14 100 Kč 
                   nad 23 t do 25 t                17 700 Kč 
                   nad 25 t do 27 t                22 200 Kč 
                   nad 27 t do 29 t                28 200 Kč 
                   nad 29 t do 32 t                33 300 Kč 
                   nad 32 t do 36 t                39 300 Kč 
                   nad 36 t                        44 100 Kč. 

  

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav 
hmotnosti 

1 náprava 
 do 1 tuny 1 800 Kč 
 nad 1 t do 2 t 2 700 Kč 
 nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč 
 nad 3,5 t do 5 t 4 500 Kč 
 nad 5 t do 6,5 t 5 200 Kč 
 nad 6,5 t do 8 t 6 300 Kč 
 nad 8 t 7 200 Kč 
2 nápravy 
 do 1 tuny 1 800 Kč 
 nad 1 t do 2 t 2 400 Kč 
 nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč 
 nad 3,5 t do 5 t 4 100 Kč 
 nad 5 t do 6,5 t 4 500 Kč 
 nad 6,5 t do 8 t 5 400 Kč 
 nad 8 t do 9,5 t 6 300 Kč 
 nad 9,5 t do 11 t 7 200 Kč 
 nad 11 t do 12 t 8 100 Kč 
 nad 12 t do 13 t 9 500 Kč 
 nad 13 t do 14 t 11 000 Kč 
 nad 14 t do 15 t 12 400 Kč 
 nad 15 t do 18 t 17 800 Kč 
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 nad 18 t do 21 t 21 800 Kč 
 nad 21 t do 24 t 26 300 Kč 
 nad 24 t do 27 t 30 400 Kč 
 nad 27 t 34 700 Kč 
3 nápravy 
 do 1 t 1 800 Kč 
 nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč 
 nad 3,5 t do 6 t 2 700 Kč 
 nad 6 t do 8,5 t 4 500 Kč 
 nad 8,5 t do 11 t 5 400 Kč 
 nad 11 t do 13 t 6 300 Kč 
 nad 13 t do 15 t 7 900 Kč 
 nad 15 t do 17 t 9 900 Kč 
 nad 17 t do 19 t 11 900 Kč 
 nad 19 t do 21 t 13 100 Kč 
 nad 21 t do 23 t 16 000 Kč 
 nad 23 t do 26 t 20 500 Kč 
 nad 26 t do 31 t 27 500 Kč 
 nad 31 t do 36 t 32 600 Kč 
 nad 36 t 37 800 Kč 
4 nápravy a více náprav 
 do 18 t 6 300 Kč 
 nad 18 t do 21 t 7 900 Kč 
 nad 21 t do 23 t 10 600 Kč 
 nad 23 t do 25 t 13 300 Kč 
 nad 25 t do 27 t 16 700 Kč 
 nad 27 t do 29 t 21 200 Kč 
 nad 29 t do 32 t 28 000 Kč 
 nad 32 t do 36 t 29 500 Kč 
 nad 36 t 33 100 Kč. 

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v 
technických dokladech k vozidlu.  

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití 
osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) 
výhodnější.  

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro 
činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 
01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující 
zemědělskou výrobu.  

(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 
36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 
36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. 
Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace 
vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele 
vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení 
sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. 
U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle 
odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž 
provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.  
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(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby 
daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným 
příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území 
České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace 
zaznamenána.  

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 
1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.  

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % 
u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a 
méně než 12 tun, pokud  

a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických 
osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,  

b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé 
souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího 
daně z příjmů, nebo  

c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána 
k činnosti, z níž  

1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo  

2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.  
(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a 

přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v 
odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a 
podle odstavce 6. 
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K části čtvrté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění  

*** 

§ 57  

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou 
prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese  

(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího 
zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě, která provádí 
hospodaření v lese podle lesního zákona. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato osoba 
nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) za cenu 
obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje 
použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.  

(2) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených 
minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně se rovněž nevztahuje na osobu, 
která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo která je povinna vrátit 
veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá 
této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.  

(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí  
a)  rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, 

okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo 
propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,  

b) chov hospodářských zvířat za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných 
produktů včetně produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle 
plemenářského zákona; hospodářskými zvířaty se pro účely spotřebních daní rozumí skot, 
koně, prasata, drůbež, ovce nebo kozy, a  

c)  rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.  
(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně, má pro tento účel postavení daňového 

subjektu bez povinnosti se registrovat.  
(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro 

zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.  
(6) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů, nebo která byla 

u vyrobených minerálních olejů zaplacena na základě použití těchto minerálních olejů pro 
vlastní spotřebu, se ve výši  
a) 9 500 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v odstavci 1 provozující  

1. chov hospodářských zvířat za minerální oleje spotřebované při této činnosti, pokud tato 
osoba neprovozuje rostlinnou výrobu,  

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

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

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

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

(7) Výše pevné částky vracené daně podle odstavce 6 je v případě směsí minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny 
těchto minerálních olejů, nebo která byla u vyrobených minerálních olejů zaplacena 
na základě použití těchto minerálních olejů pro vlastní spotřebu, snížené o výši daně 
odpovídající podílu biopaliva ve směsi.  

(8) Pro účely spotřebních daní se rozumí  
a) intenzitou chovu hospodářských zvířat podíl počtu hospodářských zvířat, která jsou 

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

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

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

(9) Nákup minerálních olejů se pro účely prokázání vzniku nároku na vrácení daně 
prokazuje dokladem o prodeji minerálních olejů a jejich výroba interním dokladem.  

(10) Na dokladu o prodeji minerálních olejů musí být uvedeny tyto náležitosti:  
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,  
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, nebo datum narození kupujícího,  
c) množství minerálních olejů podle odstavce 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich 

obchodní označení a kód nomenklatury,  
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů podle odstavce 1 do volného 

daňového oběhu,  
e) výše spotřební daně celkem,  
f) datum vystavení dokladu o prodeji,  
g) číslo dokladu o prodeji.  

(11) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:  
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, nebo datum narození výrobce,  
b) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, 

obchodní označení a kód nomenklatury,  
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 

do volného daňového oběhu,  
d) výše spotřební daně celkem,  
e) datum vystavení interního dokladu,  
f) číslo interního dokladu.  
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(12) Doklady, kterými se prokazuje nákup nebo výroba minerálních olejů, se vedou 
v časové souslednosti.  

(13) Spotřeba minerálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění 
hospodaření v lese se pro účely prokázání vzniku nároku na vrácení daně prokazuje evidencí 
o skutečné spotřebě. V případě rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat lze 
spotřebu prokázat evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona 
upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle 
plemenářského zákona; spotřeba se má v tomto případě za prokázanou, jsou-li pro osobu 
uvedenou v odstavci 1 v příslušné evidenci evidovány hospodářská zvířata nebo zemědělská 
půda s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura.  

(14) Volbu způsobu prokazování spotřeby pro daný kalendářní rok provede osoba 
uvedená v odstavci 1 prvním daňovým přiznáním podaným za tento kalendářní rok, ve kterém 
uplatňuje nárok na vrácení daně za rostlinnou výrobu nebo chov hospodářských zvířat. Tuto 
volbu nelze změnit, a to ani podáním dodatečného daňového přiznání. Zvolený způsob 
prokazování se použije pro všechny činnosti rostlinné výroby nebo chovu hospodářských 
zvířat vykonávané touto osobou.  

(15) Evidence o skutečné spotřebě obsahuje tyto údaje:  
a) místo spotřeby minerálních olejů,  
b) druh vykonávané práce, při níž došlo k použití minerálních olejů pro zemědělskou 

prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese,  
c) celkové množství spotřebovaných minerálních olejů,  
d) jednoznačnou identifikaci právního důvodu, na jehož základě osoba provádí hospodaření 

v lese podle lesního zákona, pokud se jedná o tuto osobu.  
(16) Pokud osoba, které vznikl nárok na vrácení daně, prokazuje spotřebu minerálních 

olejů evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího 
zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského 
zákona, platí, že za jednotlivé kalendářní měsíce spotřebovala množství minerálních olejů 
odpovídající množství minerálních olejů stanovenému podílem z ročního normativu 
minimální spotřeby. Roční normativ minimální spotřeby se stanoví jako minimální spotřeba 
minerálních olejů na činnosti rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat za kalendářní 
rok.  

 (17) Dojde-li ke změně skutečností, které jsou rozhodné pro určení výše nároku 
na vrácení daně, hledí se na tuto změnu tak, že nastala uplynutím posledního dne 
kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém k ní došlo. Pro určení 
kategorie normativu minimální spotřeby u rostlinné výroby pro daný kalendářní rok je 
rozhodným dnem 15. květen tohoto roku; pokud k tomuto datu nebyla zemědělská půda, pro 
kterou se kategorie normativu určuje, pro osobu uvedenou v odstavci 1 v evidenci využití 
půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství evidována, 
je rozhodným dnem pro určení kategorie normativu minimální spotřeby poslední den 
kalendářního měsíce, ve kterém nastaly účinky právního důvodu, na jehož základě došlo 
ke změně osoby, pro kterou je v této evidenci zemědělská půda evidována.  

(18) Zdaňovacím obdobím pro účely vracení daně z minerálních olejů osobám 
používajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese 
je  
a) kalendářní čtvrtletí, pokud se spotřeba prokazuje evidencí o skutečné spotřebě, nebo  
b) kalendářní rok, pokud se spotřeba prokazuje evidencí využití půdy podle uživatelských 

vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí 
hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona.  
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(19) Nárok na vrácení daně se uplatňuje v daňovém přiznání ve lhůtě do konce třetího 
kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok 
na vrácení daně vznikl. Pokud v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, tento nárok 
zaniká; tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit její navrácení v předešlý stav.  

(20) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději 
do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, 
ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání 
podáno, nárok na vrácení daně zaniká; tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit její 
navrácení v předešlý stav.  

(21) Vznikne-li vyměřením nebo doměřením nároku na vrácení daně vratitelný 
přeplatek, vrátí se bez žádosti do 60 kalendářních dní po vyměření nebo doměření nároku.  

(21) Vznikne-li v důsledku vyměření nebo doměření nároku na vrácení daně 
vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně osobě, které tento nárok vznikl, bez žádosti 
do 
a)  15 dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, 

nebo 
b)  40 dnů ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo 

dodatečného platebního výměru v případě, kdy se výsledek vyměření nebo doměření 
neoznamuje. 

(22) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterými se uplatňuje nárok na vrácení 
daně, podává osoba uvedená v odstavci 1 elektronicky s využitím dálkového přístupu 
ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.  

(23) Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem financí stanoví vyhláškou  
a) způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných 

v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,  
b) výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních 

normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce,  
c) způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat včetně přepočtu hospodářských 

zvířat na velké dobytčí jednotky a  
d) způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.  
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K části páté návrhu zákona 

Platné znění částí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění 

*** 

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. 

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

CZ-CPA Popis služby 
 Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto 

zákonu. 
33.17.19 Opravy invalidních vozíků. 
38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu. 
38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. 
49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud 

se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu osob. 
51 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 
55 Ubytovací služby. 
59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení. 
86 Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ CPA 

86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.  
87 Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59. 
90 Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí 

oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby 
nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. 

90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení 
(na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických 
zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, 
cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí). 

93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých 
i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem. 

93.13 Služby posiloven a fitcenter. 
93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 
93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení. 
96.03 Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata. 
96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 

První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu 
k tomuto kódu v textové části této přílohy. 
Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, 
kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle 
předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné 
linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. 
Oprávněním k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít se pro účely zařazení služby 
do příslušné sazby daně rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

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

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně 

CZ-CPA Popis služby 
36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 
37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících 

s těmito činnostmi. 
49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel 

s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky a osobní doprava lyžařskými 
vleky. 

50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 
55 Ubytovací služby. 
56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud 
 - nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59, 
 - se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů 

uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo 
 - se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání 

tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 
kapitoly 24. 

59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 
do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, 
do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných 
kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických 
zahrad, přírodních rezervací a národních parků. 

77, 85, 91 Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, 
periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin 
a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená 
sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další 
služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby 
poskytované podle jiného právního předpisu. 

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. 
81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 
88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. 
93.11, 93.12, Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i 
93.13, 93.29.11 nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby 

související s provozem rekreačních parků a pláží. 
95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků. 
95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků. 
95.29.12 Opravy jízdních kol. 
96.02 Kadeřnické a holičské služby. 
96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 
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Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu 
k tomuto kódu v textové části této přílohy. 
Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně 
rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném 
k 1. lednu 201872). 
Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, 
kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle 
předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné 
linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. 
Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí 
alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 
Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné 
v domácnostech se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně považuje úklid 
v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také 
úklid společných prostor bytového domu. 
 
72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře 
a o společném celním sazebníku. 
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K části šesté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně 
dalších souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

*** 

§ 12e 

Mimořádné prodloužení lhůty 

Vláda může v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie nařízením stanovit 
prodloužení lhůty pro plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací 
s jiným členským státem. 



Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s předpisy EU 

1) Změna zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
Čl. IV  

 

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a 
c) činí při počtu náprav hmotnosti 

1 náprava 
 do 1 tuny 1 800 Kč 
 nad 1 t do 2 t 2 700 Kč 
 nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč 
 nad 3,5 t do 5 t 4 500 Kč 
 nad 5 t do 6,5 t 5 200 Kč 
 nad 6,5 t do 8 t 6 300 Kč 
 nad 8 t 7 200 Kč 
2 nápravy 
 do 1 tuny 1 800 Kč 
 nad 1 t do 2 t 2 400 Kč 
 nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč 
 nad 3,5 t do 5 t 4 100 Kč 
 nad 5 t do 6,5 t 4 500 Kč 
 nad 6,5 t do 8 t 5 400 Kč 
 nad 8 t do 9,5 t 6 300 Kč 
 nad 9,5 t do 11 t 7 200 Kč 
 nad 11 t do 12 t 8 100 Kč 
 nad 12 t do 13 t 9 500 Kč 
 nad 13 t do 14 t 11 000 Kč 
 nad 14 t do 15 t 12 400 Kč 
 nad 15 t do 18 t 17 800 Kč 
 nad 18 t do 21 t 21 800 Kč 
 nad 21 t do 24 t 26 300 Kč 
 nad 24 t do 27 t 30 400 Kč 
 nad 27 t 34 700 Kč 
3 nápravy 
 do 1 t 1 800 Kč 

31999L0062 Čl. 6 odst. 1 
 
 
 

 
Příloha I 

1. Bez ohledu na strukturu daní uvedených v článku 3 stanoví 
členské státy jejich sazby tak, aby pro každou kategorii nebo 
podkategorii vozidel uvedenou v příloze I nebyla daňová sazba 
nižší než minimální sazba stanovená v uvedené příloze. 
 
 

PŘÍLOHA I 

MINIMÁLNÍ SAZBY DANĚ UPLATŇOVANÉ U 
VOZIDEL 
 

 
Motorová vozidla 

Počet náprav a 
celková hmotnost 

(v tunách) 

Minimální daň 

(v eurech za rok) 

Nejméně Méně 
než 

Hnací nápravy 
se vzduchovým 
závěsem nebo 
uznávaný 
ekvivalent (1)  

Jiný systém závěsu 
hnací nápravy 

2 nápravy 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590418713703&uri=CELEX:01999L0062-20180701#E0013
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 nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč 
 nad 3,5 t do 6 t 2 700 Kč 
 nad 6 t do 8,5 t 4 500 Kč 
 nad 8,5 t do 11 t 5 400 Kč 
 nad 11 t do 13 t 6 300 Kč 
 nad 13 t do 15 t 7 900 Kč 
 nad 15 t do 17 t 9 900 Kč 
 nad 17 t do 19 t 11 900 Kč 
 nad 19 t do 21 t 13 100 Kč 
 nad 21 t do 23 t 16 000 Kč 
 nad 23 t do 26 t 20 500 Kč 
 nad 26 t do 31 t 27 500 Kč 
 nad 31 t do 36 t 32 600 Kč 
 nad 36 t 37 800 Kč 
4 nápravy a více náprav 
 do 18 t 6 300 Kč 
 nad 18 t do 21 t 7 900 Kč 
 nad 21 t do 23 t 10 600 Kč 
 nad 23 t do 25 t 13 300 Kč 
 nad 25 t do 27 t 16 700 Kč 
 nad 27 t do 29 t 21 200 Kč 
 nad 29 t do 32 t 28 000 Kč 
 nad 32 t do 36 t 29 500 Kč 
 nad 36 t 33 100 Kč. 

12  13  0  31  

13  14  31  86  

14  15  86  121  

15  18  121  274  

3 nápravy 

15  17  31  54  

17  19  54  111  

19  21  111  144  

21  23  144  222  

23  25  222  345  

25  26  222  345  

4 nápravy 

23  25  144  146  

25  27  146  228  

27  29  228  362  

29  31  362  537  

31  32  362  537  
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(1)   Závěs uznávaný jako ekvivalent v souladu s definicí v 
příloze II směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 
1996, kterou se stanoví maximální povolené rozměry pro 
určitá motorová vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní 
dopravě v rámci Společenství a celková hmotnost v 
mezinárodní dopravě (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59). 

 
 

JÍZDNÍ SOUPRAVA (KLOUBOVÁ VOZIDLA A 
VOZOVÉ SOUPRAVY) 

Počet náprav a 
celková 

hmotnost 

(v tunách) 

Minimální daň 

(v eurech za rok) 

Nejméně Méně 
než 

Hnací nápravy se 
vzduchovým 
závěsem nebo 
uznávaný 
ekvivalent (1)  

Jiný systém závěsu 
hnací nápravy 

2 + 1 náprava 

12  14  0  0  

14  16  0  0  

16  18  0  14  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1590418713703&uri=CELEX:01999L0062-20180701#E0014
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18  20  14  32  

20  22  32  75  

22  23  75  97  

23  25  97  175  

25  28  175  307  

2 + 2 nápravy 

23  25  30  70  

25  26  70  115  

26  28  115  169  

28  29  169  204  

29  31  204  335  

31  33  335  465  

33  36  465  706  

36  38  465  706  

2 + 3 nápravy 

36  38  370  515  

38  40  515  700  



 

5 
 

3 + 2 nápravy 

36  38  327  454  

38  40  454  628  

40  44  628  929  

3 + 3 nápravy 

36  38  186  225  

38  40  225  336  

40  44  336  535  

(1)   Závěs uznávaný jako ekvivalent v souladu s definicí v 
příloze II směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 
1996, kterou se stanoví maximální povolené rozměry pro 
určitá motorová vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní 
dopravě v rámci Společenství a celková hmotnost v 
mezinárodní dopravě (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59). 

 

     

Poř.č. Číslo předpisu EU 
(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

1.  31999L0062 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací 
těžkými nákladními vozidly, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

6 
 

2) Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 
49.39.2  

49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a 
lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou 
pravidelnou dopravu osob. 

32006L0112 příloha III 
bod 5 

5) přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel; 
 

Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 55 

55 Ubytovací služby. 32006L0112 příloha III 
bod 12 

12) poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými 
zařízeními, včetně poskytnutí ubytování v prázdninových 
táborech a na místech upravených k využívání jako tábořiště a 
parkovišť pro obytné přívěsy; 

Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 55 

59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová 
představení. 

32006L0112 příloha III 
bod 7 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 
na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, 
do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné 
kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 90, 

91, 93 

90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do 
muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a 
památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, 
přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a 
zábavních parků, cirkusů, historických staveb a 
obdobných turistických zajímavostí). 

32006L0112 příloha III 
bod 7 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 
na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, 
do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné 
kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 

93.11, 93.12 

93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní 
události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení 
ke sportovním činnostem. 

32006L0112 příloha III 
bod 13 a 14 

13) oprávnění ke vstupu na sportovní akce; 
14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 

93.13 Služby posiloven a fitcenter. 32006L0112 příloha III 
bod 14 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 
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93.13 
Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 
93.29.11 

93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků 
a pláží. 

32006L0112 příloha III 
bod 14 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 
93.29.21 

93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, 
světelná a zvuková představení. 

32006L0112 příloha III 
bod 7 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 
na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, 
do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné 
kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

Čl. VIII 
bod 1, 

Příloha č. 2 
položka 
96.04 

96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a 
solných jeskyní. 

32006L0112 příloha III 
bod 14 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

Čl. VIII 
bod 2, 

Příloha č. 2a 
položka 49 

49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a 
jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými 
vleky a osobní doprava lyžařskými vleky. 

32006L0112 příloha III 
bod 5 

5) přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel; 
 

Čl. VIII 
bod 2, 

Příloha č. 2a 
položka 55 

55 Ubytovací služby. 
 

32006L0112 příloha III 
bod 12 

12) poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými 
zařízeními, včetně poskytnutí ubytování v prázdninových 
táborech a na místech upravených k využívání jako tábořiště a 
parkovišť pro obytné přívěsy; 

Čl. VIII 
bod 2, 

Příloha č. 2a 
položka 

59.14, 90, 
91, 93 

59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu 
na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních 
parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, 
do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo 
do podobných kulturních zařízení; poskytnutí 
oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, 
přírodních rezervací a národních parků. 

32006L0112 příloha III 
bod 7 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 
na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, 
do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné 
kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

Čl. VIII 
bod 2, 

93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Poskytnutí oprávnění ke 
vstupu na sportovní události; použití krytých 

32006L0112 příloha III 
body 13 a 14 

13) oprávnění ke vstupu na sportovní akce; 
14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 
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Příloha č. 2a 
položka 

93.11, 93.13, 
93.29.11 

i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním 
činnostem; služby související s provozem rekreačních 
parků a pláží. 

Čl. VIII 
bod 2, 

Příloha č. 2a 
položka 
96.04 

96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a 
solných jeskyní. 

32006L0112 příloha III 
bod 14 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

     

Poř.č. Číslo předpisu EU 
(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

2.  32006L0112 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
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3) Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 Odpovídající předpis EU 

Čl. X, § 12e  Vláda může v rozsahu stanoveném předpisem Evropské 
unie nařízením stanovit prodloužení lhůty při automatické 
výměně informací s členským státem. 

52020PC0197 Čl. 1 odst. 1 
Čl. 8ab 
odst. 12 
 
 

 
 
 
Čl. 1 odst. 1 

Čl. 8ab 
odst. 18 

 
Čl. 1 odst. 1 

Čl. 27a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby od 
zprostředkovatelů a příslušných daňových poplatníků vyžadoval 
podání informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají 
oznamovat a v jejichž zavedení byl učiněn první krok mezi 25. 
červnem 2018 a 30. červnem 2020. Informace o těchto 
přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat, podají 
zprostředkovatelé a případně příslušní daňoví poplatníci do 
pondělí 30. listopadu 2020. 
 
18. Automatická výměna informací se uskuteční do jednoho 
měsíce od konce čtvrtletí, v němž byly informace podány. První 
informace musí být sděleny do neděle 31. ledna 2021. 
 
 
Článek 27a   
Odložení časových lhůt v reakci na COVID-19  
 
1. Bez ohledu na lhůtu stanovenou v čl. 8 odst. 6 písm. b) se 
předávání informací uvedených v čl. 8 odst. 3a, které se týká 
kalendářního roku 2019 nebo jiného náležitého oznamovacího 
období, uskuteční do 12 měsíců od konce kalendářního roku 
2019 nebo od jiného náležitého oznamovacího období.  . 
 
2. Pokud je přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, 
zpřístupněno pro zavedení, nebo je připraveno k zavedení nebo 
byl uskutečněn první krok v jeho zavedení mezi 1. červencem 
2020 a 30. zářím 2020, nebo pokud zprostředkovatelé uvedení v 
čl. 3 bodě 21 druhém pododstavci poskytli přímo nebo 
prostřednictvím jiných osob podporu, pomoc nebo poradenství 
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Čl. 1 odst. 1 

Čl. 27b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 1 odst. 1 

Čl. 27c 
 
 

 

mezi 1. červencem 2020 a 30. zářím 2020, lhůta v délce 30 dnů 
pro podání informací stanovená v čl. 8ab odst. 1 a 7 začíná dnem 
1. října 2020. . 
 
V případě uspořádání určených k nabízení na trhu podá první 
pravidelnou zprávu v souladu s čl. 8ab odst. 2 zprostředkovatel 
do 31. ledna 2021.  
 
Článek 27b   
Prodloužení doby odkladu  
 
Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 27c s cílem prodloužit dobu 
odkladu pro podávání a výměnu informací, jak je stanoveno v čl. 
8ab odst. 12 a 18 a v článku 27a o nejvýše 3 další měsíce.   
 
Komise může přijmout akt v přenesené pravomoci uvedený v 
prvním pododstavci, pouze pokud během části nebo celé doby 
odkladu přetrvávají výjimečné okolnosti závažných rizik pro 
veřejné zdraví způsobené pandemií COVID-19 a členské státy 
musí provést opatření k omezení volného pohybu osob.  
 
 
Článek 27c   
Výkon přenesené pravomoci  
 
1.Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v 
článku 27b je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto 
článku. . 
 
2.Pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci uvedená v 
článku 27b je svěřena Komisi pouze po dobu odkladu lhůt pro 
podávání a výměnu informací, jak je stanoveno v čl. 8ab odst. 
12 a 18 a v článku 27a. . 
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3.Rada může přenesení pravomoci uvedené v článku 27b 
kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 
již platného aktu v přenesené pravomoci. . 
 
4.Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise 
konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými 
státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 
dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. 
dubna 2016. . 
 
5.Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 
Radě. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Radě se uvedou 
důvody použití postupu pro naléhavé případy . 
 
 
6.Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 27b vstoupí 
neprodleně v platnost a použije se, pokud proti němu Rada 
nevysloví námitky. Rada může proti aktu v přenesené 
pravomoci vyslovit námitky do pěti pracovních dnů od jeho 
oznámení. V takovém případě Komise tento akt zruší okamžitě 
poté, co jí Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek. . 
 
7.Evropský parlament je informován o přijetí aktu v přenesené 
pravomoci Komisí, o námitkách k němu vyslovených a o zrušení 
přenesení pravomoci Radou.“. 

  

Poř.č. Číslo předpisu EU 
(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

1.  52020PC0197 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu prodloužit některé lhůty pro podávání a výměnu 
informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19, dokument COM(2020) 197 final. 

 


