RocÏnõÂk 2003

Â KONU
Ê
SBIÂ RKA ZA
CÏ E S KAÂ R E P U B L I K A

Ï aÂstka 146
C

RozeslaÂna dne 18. prosince 2003

Cena KcÏ 40,±

O B S A H:
438. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony

438
Â K ON
ZA
ze dne 2. prosince 2003,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o danõÂch z prÏõÂjmuÊ
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 96/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 157/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 196/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 323/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 114/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 32/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 87/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 248/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 316/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 18/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 209/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 210/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 111/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 168/1998
Sb., zaÂkona cÏ. 333/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 63/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 129/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 144/1999 Sb., zaÂkona
Â stavcÏ. 170/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 225/1999 Sb., naÂlezu U
nõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 3/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 17/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 72/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 100/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 103/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/

/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 241/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 340/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 117/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 239/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 453/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 483/2001 Sb.,
zaÂkona cÏ. 50/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 128/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 198/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 210/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 260/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 308/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 575/2002
Sb. a zaÂkona cÏ. 162/2003 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 3 odst. 4 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) uÂveÏry a puÊjcÏky s vyÂjimkou
1. prÏõÂjmu, kteryÂ veÏrÏitel nabyl z vraÂceneÂ puÊjcÏky
nebo uÂveÏru uÂplatnyÂm postoupenõÂm pohledaÂvky
vznikleÂ na zaÂkladeÏ teÂto puÊjcÏky nebo uÂveÏru, a to
ve vyÂsÏi rovnajõÂcõÂ se rozdõÂlu mezi prÏõÂjmem plynoucõÂm z vraÂcenõÂ puÊjcÏky nebo uÂveÏru a cenou,
za kterou byla pohledaÂvka postoupena,
2. prÏõÂjmu plynoucõÂho poplatnõÂkovi, kteryÂ vede
danÏovou evidenci, z eskontnõÂho uÂveÏru ze
smeÏnky, kterou je hrazena pohledaÂvka,ª.
2. V § 3 se na konci odstavce 4 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1c) znõÂ:
¹d) prÏõÂjem plynoucõÂ z titulu spravedliveÂho zadostiucÏineÏnõÂ prÏiznaneÂho EvropskyÂm soudem pro lidskaÂ

Strana 7266

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 438 / 2003

praÂva ve vyÂsÏi, kterou je CÏeskaÂ republika povinna
uhradit, nebo z titulu smõÂrneÂho urovnaÂnõÂ zaÂlezÏitosti prÏed EvropskyÂm soudem pro lidskaÂ praÂva ve
vyÂsÏi, kterou se CÏeskaÂ republika zavaÂzala uhradit.1c)
1c

) CÏlaÂnek 37 odst. 1 a cÏlaÂnky 39 a 41 UÂmluvy o ochraneÏ lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod, uverÏejneÏneÂ pod cÏ. 209/
/1992 Sb., ve zneÏnõÂ Protokolu cÏ. 11 k UÂmluveÏ o ochraneÏ
lidskyÂch praÂv a zaÂkladnõÂch svobod, uverÏejneÏneÂho pod
cÏ. 243/1998 Sb.ª.

3. V § 4 odst. 1 põÂsm. a) se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ
veÏta ¹Pro osvobozenõÂ prÏõÂjmuÊ plynoucõÂch manzÏeluÊm
z jejich spolecÏneÂho jmeÏnõÂ postacÏõÂ, aby podmõÂnky pro
jeho osvobozenõÂ splnil jen jeden z manzÏeluÊ, pokud
majetek, ktereÂho se osvobozenõÂ tyÂkaÂ, nenõÂ nebo nebyl
zarÏazen do obchodnõÂho majetku jednoho z manzÏeluÊ.ª.
4. V § 4 odst. 1 põÂsm. a) veÏteÏ poslednõÂ se za slova
¹spoluvlastnickeÂho podõÂluª vklaÂdajõÂ slova ¹na tomto
majetkuª.
5. V § 4 odst. 1 se na konci põÂsmene b) cÏaÂrka nahrazuje tecÏkou a doplnÏuje se veÏta ¹V prÏõÂpadeÏ prodeje
pozemku nabyteÂho prodaÂvajõÂcõÂm od pozemkoveÂho
uÂrÏadu vyÂmeÏnou v raÂmci pozemkovyÂch uÂprav podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,87) se doba 5 let zkracuje
o dobu, po kterou prodaÂvajõÂcõÂ vlastnil puÊvodnõÂ pozemek, kteryÂ byl smeÏneÏn, a tato doba se zapocÏõÂtaÂvaÂ i do
doby, kteraÂ beÏzÏõÂ od vyrÏazenõÂ smeÏneÏneÂho pozemku
z obchodnõÂho majetku,ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 87) znõÂ:

pad dozÏitõÂ z pojisÏteÏnõÂ pro prÏõÂpad dozÏitõÂ, plneÏnõÂ pro
prÏõÂpad dozÏitõÂ z pojisÏteÏnõÂ pro prÏõÂpad smrti nebo dozÏitõÂ a plneÏnõÂ pro prÏõÂpad dozÏitõÂ z duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ a s vyÂjimkou jineÂho prÏõÂjmu z pojisÏteÏnõÂ osob,
kteryÂ nenõÂ pojistnyÂm plneÏnõÂm a nezaklaÂdaÂ zaÂnik
pojistneÂ smlouvy,ª.
10. V § 4 odst. 1 põÂsm. r) se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdajõÂ
veÏty ¹Doba 5 let mezi nabytõÂm a prÏevodem cÏlenskyÂch
praÂv druzÏstva, majetkovyÂch podõÂluÊ na transformovaneÂm druzÏstvu13) nebo uÂcÏasti na obchodnõÂ spolecÏnosti,
nejde-li o prodej cennyÂch papõÂruÊ, se zkracuje o dobu,
po kterou poplatnõÂk byl spolecÏnõÂkem obchodnõÂ spolecÏnosti nebo cÏlenem druzÏstva prÏed prÏemeÏnou teÂto spolecÏnosti nebo druzÏstva. Jsou-li splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v § 23b nebo § 23c, doba 5 let mezi nabytõÂm
a prÏevodem se neprÏerusÏuje prÏi vyÂmeÏneÏ podõÂluÊ, fuÂzi
spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti.ª.
11. V § 4 odst. 1 põÂsmeno t) vcÏetneÏ poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 13c) a 20) znõÂ:
¹t) dotace ze staÂtnõÂho rozpocÏtu, z rozpocÏtu obcõÂ,
krajuÊ, staÂtnõÂch fonduÊ, NaÂrodnõÂho fondu, z prÏideÏlenyÂch grantuÊ nebo prÏõÂspeÏvek ze staÂtnõÂho rozpocÏtu
poskytnutyÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu13c)
a nebo dotace, granty a prÏõÂspeÏvky z prostrÏedkuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, na porÏõÂzenõÂ hmotneÂho
majetku, na jeho technickeÂ zhodnocenõÂ nebo na
odstraneÏnõÂ naÂsledkuÊ zÏivelnõÂ pohromy (§ 24
odst. 10), s vyÂjimkou dotacõÂ a prÏõÂspeÏvkuÊ, ktereÂ jsou
uÂcÏtovaÂny do prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu,20)
13c

87

¹ ) ZaÂkon cÏ. 139/2002 Sb., o pozemkovyÂch uÂpravaÂch a pozemkovyÂch uÂrÏadech a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 229/1991 Sb., o uÂpraveÏ
vlastnickyÂch vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂmu zemeÏdeÏlskeÂmu majetku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 309/2002 Sb.ª.

6. V § 4 odst. 1 põÂsm. e) veÏteÏ prvnõÂ a v § 19 odst. 1
põÂsm. d) veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹jineÂ zpuÊsoby vyÂrobyª nahrazujõÂ slovem ¹vyÂrobuª.
7. V § 4 odst. 1 põÂsm. e) a v § 19 odst. 1 põÂsm. d)
se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou ¹Za prvnõÂ uvedenõÂ do
provozu se povazÏuje i uvedenõÂ zarÏõÂzenõÂ do zkusÏebnõÂho
provozu, na zaÂkladeÏ neÏhozÏ plynuly nebo plynou poplatnõÂkovi prÏõÂjmy, a daÂle prÏõÂpady, kdy malaÂ vodnõÂ elektraÂrna do vyÂkonu 1 MW byla rekonstruovaÂna, pokud
prÏõÂjmy z teÂto maleÂ vodnõÂ elektraÂrny do vyÂkonu 1 MW
nebyly jizÏ osvobozeny.ª.
8. V § 4 odst. 1 põÂsm. f) se slova ¹ , z reklamnõÂho
slosovaÂnõÂª nahrazujõÂ slovy ¹nebo z reklamnõÂho slosovaÂnõÂ, pokud se nejednaÂ o spotrÏebitelskou loterii podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12)ª a slova ¹ a v § 20
odst. 8ª se zrusÏujõÂ.
9. V § 4 odst. 1 põÂsmeno l) znõÂ:
¹l) plneÏnõÂ z pojisÏteÏnõÂ osob s vyÂjimkou plneÏnõÂ pro prÏõÂ-

CÏaÂstka 146

) § 7 odst. 1 põÂsm. o) zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch
pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ pravidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 141/2001 Sb.

20

) ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

12. V § 4 odst. 1 põÂsm. w) veÏteÏ prvnõÂ se slova
¹nebo prÏõÂjmy z vraÂcenõÂ zameÏstnaneckyÂch akciõÂª zrusÏujõÂ.
13. V § 4 odst. 1 põÂsm. w) veÏteÏ sÏesteÂ se slova
¹zmeÏnou praÂvnõÂ formyª nahrazujõÂ slovem ¹prÏemeÏnouª.
14. V § 4 odst. 1 se na konci põÂsmene w) cÏaÂrka
nahrazuje tecÏkou a doplnÏuje se veÏta ¹OsvobozenõÂ se
nevztahuje na prÏõÂjmy, ktereÂ plynou poplatnõÂkovi z budoucõÂho prodeje cennyÂch papõÂruÊ, uskutecÏneÏneÂho
v dobeÏ do 6 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ, a z budoucõÂho prodeje
cennyÂch papõÂruÊ, ktereÂ jsou nebo byly zahrnuty do obchodnõÂho majetku, a to do 6 meÏsõÂcuÊ od ukoncÏenõÂ podnikatelskeÂ nebo jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti
(§ 7), i kdyzÏ kupnõÂ smlouva bude uzavrÏena azÏ po
6 meÏsõÂcõÂch od nabytõÂ nebo po 6 meÏsõÂcõÂch od ukoncÏenõÂ
podnikatelskeÂ nebo jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti
(§ 7),ª.
15. V § 4 odst. 1 põÂsm. w) se na konci veÏty sedmeÂ
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dobu 6 meÏsõÂcuÊ. OsvobozenõÂ se nevztahuje k akciõÂm, ktereÂ jsou nebo byly zahrnuty do obchodnõÂho majetku, a to po dobu 6 meÏsõÂcuÊ od
ukoncÏenõÂ podnikatelskeÂ nebo jineÂ samostatneÂ
vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti (§ 7),

tecÏka nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se slova ¹obdobneÏ se postupuje i prÏi vyÂmeÏneÏ podõÂluÊ, fuÂzi spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti, jsou-li splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v § 23b nebo § 23c,ª.
16. V § 4 odst. 1 põÂsm. x) se za slova ¹prÏi vyrovnaÂnõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo prÏi nuceneÂm vyrovnaÂnõÂª.

2. podõÂlu na obchodnõÂ spolecÏnosti, u neÏhozÏ doba
mezi nabytõÂm a rozhodnyÂm dnem prÏemeÏny,
17. V § 4 odst. 1 põÂsm. za) se cÏaÂstka ¹200 KcÏª
vyÂmeÏny podõÂluÊ, fuÂze spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏnahrazuje cÏaÂstkou ¹500 KcÏª.
lenõÂ spolecÏnosti prÏesaÂhla dobu 5 let. OsvobozenõÂ se nevztahuje k podõÂluÊm, ktereÂ jsou nebo
18. V § 4 odst. 1 se põÂsmena zh) a zi) zrusÏujõÂ.
byly zahrnuty do obchodnõÂho majetku, a to po
DosavadnõÂ põÂsmena zj), zk) a zl) se oznacÏujõÂ jako põÂsdobu 5 let od ukoncÏenõÂ podnikatelskeÂ nebo jineÂ
mena zh), zi) a zj).
samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti (§ 7),
19. V § 4 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje zm) naÂhrady (prÏõÂspeÏvky) pobytovyÂch vyÂloh poskytocÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena zk), zl) a zm), kteraÂ
vaneÂ orgaÂny EvropskeÂ unie zameÏstnancuÊm (naÂvcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 70a) zneÏjõÂ:
rodnõÂm expertuÊm) vyslanyÂm k puÊsobenõÂ do institucõÂ EvropskeÂ unie.
¹zk) prÏõÂjmy vlastnõÂka bytu nebo nebytoveÂho prostoru
1. plynoucõÂ jako duÊsledek uÂhrady vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) na opravy, uÂdrzÏbu a technickeÂ zhodnocenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu s byty a nebytovyÂmi prostory ve vlastnictvõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu o vlastnictvõÂ bytuÊ60) ve veÏcneÂm plneÏnõÂ, pokud tak vyplyÂvaÂ ze smlouvy
o vyÂstavbeÏ dalsÏõÂho bytu, nebo nebytoveÂho
prostoru, poprÏõÂpadeÏ jejich cÏaÂstõÂ za prÏedpokladu, zÏe se vlastnõÂci bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ v domeÏ põÂsemneÏ dohodnou o uÂhradeÏ uvedenyÂch naÂkladuÊ a vyÂdajuÊ jinak, nezÏ podle vyÂsÏe
spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, nebo tak stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis,60)
2. plynoucõÂ jako duÊsledek uÂhrady vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) na opravy, uÂdrzÏbu a technickeÂ zhodnocenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu s byty a nebytovyÂmi prostory ve vlastnictvõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu o vlastnictvõÂ bytuÊ60) jinyÂm
vlastnõÂkem bytu nebo nebytoveÂho prostoru
v domeÏ ve veÏcneÂm plneÏnõÂ, a to ve vyÂsÏi rozdõÂlu
prÏevysÏujõÂcõÂho povinnost vlastnõÂka bytu nebo
nebytoveÂho prostoru v domeÏ hradit uvedeneÂ
naÂklady a vyÂdaje podle velikosti spoluvlastnickeÂho podõÂlu na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, za
prÏedpokladu, zÏe se vlastnõÂci bytuÊ a nebytovyÂch
prostoruÊ v domeÏ põÂsemneÏ dohodnou o uÂhradeÏ
uvedenyÂch naÂkladuÊ a vyÂdajuÊ jinak, nezÏ podle
vyÂsÏe spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu, nebo tak stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis,60)
zl) prÏõÂjem plynoucõÂ z doplatku na dorovnaÂnõÂ70a) prÏi
prÏemeÏneÏ, vyÂmeÏneÏ podõÂluÊ, fuÂzi spolecÏnostõÂ nebo
rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti, na kteryÂ vznikl spolecÏnõÂkovi naÂrok v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,70a) je osvobozen, vztahuje-li se k
1. akciõÂm, u nichzÏ doba mezi nabytõÂm a rozhodnyÂm dnem prÏemeÏny, vyÂmeÏny podõÂluÊ, fuÂze spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti prÏesaÂhla

70a

) NaprÏõÂklad § 220a odst. 5 a § 220k odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

20. V § 4 odst. 4 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹uÂcÏtovaÂnoª vklaÂdajõÂ slova ¹anebo jsou nebo byly uvedeny
v evidenci majetku a zaÂvazkuÊ pro uÂcÏely stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ a daneÏ z prÏõÂjmuÊ (daÂle jen ¹danÏovaÂ evidenceª)ª.
21. V § 4 se na konci textu odstavce 4 doplnÏujõÂ
slova ¹nebo jej naposledy uvaÂdeÏl v danÏoveÂ evidenciª.
22. V § 5 odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹neboª nahrazuje slovy ¹ , danÏoveÂ evidence nebo podleª.
23. V § 5 odst. 5 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹s vyÂjimkou
prÏõÂjmuÊ, u nichzÏ se danÏ vybõÂranaÂ sraÂzÏkou podle zvlaÂsÏtnõÂ
sazby zapocÏte na celkovou danÏovou povinnost v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ (§ 8 odst. 4, § 36 odst. 6)ª zrusÏujõÂ.
24. V § 5 odst. 6 veÏtaÂch prvnõÂ a trÏetõÂ se za slovo
¹uÂcÏetnictvõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo v danÏoveÂ evidenciª.
25. V § 5 odst. 8 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹PrÏi prÏechodu z vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ na danÏovou evidenci
se postupuje podle prÏõÂlohy cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu.ª.
26. V § 5 odst. 8 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou
¹PrÏi prÏechodu z danÏoveÂ evidence na vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ
se postupuje podle prÏõÂlohy cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu.ª.
27. V § 5 se na konci odstavce 9 doplnÏuje veÏta
¹U poplatnõÂkuÊ, kterÏõÂ jsou plaÂtci daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty nebo jimi byli v dobeÏ vzniku pohledaÂvky, se hodnota pohledaÂvky snizÏuje o vyÂsÏi daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty, pokud byla splneÏna vlastnõÂ danÏovaÂ povinnost na
vyÂstupu.ª.
28. V § 5 se doplnÏujõÂ odstavce 10 a 11, ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 88) zneÏjõÂ:
¹(10) RozdõÂl mezi prÏõÂjmy a vyÂdaji se zvysÏuje o
a) cÏaÂstku zaÂvazku, kteryÂ zanikl jinak nezÏ jeho splneÏnõÂm, zapocÏtenõÂm dohodou mezi veÏrÏitelem a dluzÏ-
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nõÂkem, kterou se dosavadnõÂ zaÂvazek nahrazuje zaÂvazkem novyÂm, a narovnaÂnõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.88) Toto se nevztahuje na zaÂvazky ze smluvnõÂch pokut, uÂrokuÊ z prodlenõÂ, poplatkuÊ z prodlenõÂ a jinyÂch sankcõÂ ze zaÂvazkovyÂch
vztahuÊ, a daÂle na zaÂvazky, jejichzÏ uÂhrada by byla
vyÂdajem snizÏujõÂcõÂm zaÂklad daneÏ nebo zvysÏujõÂcõÂ
danÏovou ztraÂtu,
b) hodnotu zaÂloh uhrazenyÂch poplatnõÂkem s prÏõÂjmy
podle § 7, kteryÂ nevede uÂcÏetnictvõÂ a vyÂdaje uplatnÏuje podle § 24, poplatnõÂkovi, kteryÂ je osobou
ekonomicky nebo personaÂlneÏ a nebo jinak spojenou (§ 23), kteryÂ vede uÂcÏetnictvõÂ, s vyÂjimkou zaÂloh
z titulu naÂjemneÂho u financÏnõÂho pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ najateÂ veÏci, nedosÏlo-li k vyuÂcÏtovaÂnõÂ
celkoveÂho zaÂvazku v tom zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve
ktereÂm byly zaÂlohy uhrazeny,
c) prÏõÂjem plynoucõÂ poplatnõÂkovi, kteryÂ vede danÏovou
evidenci, ze smeÏnky, kterou je hrazena pohledaÂvka, jednaÂ-li se o prÏõÂjem, kteryÂ je prÏedmeÏtem
daneÏ podle § 3,
d) cÏaÂstku ve vyÂsÏi oceneÏnõÂ nepeneÏzÏiteÂho vkladu snõÂzÏenou o vyÂsÏi vkladu, kteraÂ je vyplaÂcenaÂ obchodnõÂ
spolecÏnostõÂ spolecÏnõÂkovi nebo druzÏstvem cÏlenovi
druzÏstva.
(11) RozdõÂl mezi prÏõÂjmy a vyÂdaji se snizÏuje o hodnotu zaÂloh uhrazenyÂch poplatnõÂkem s prÏõÂjmy podle § 7,
kteryÂ nevede uÂcÏetnictvõÂ a vyÂdaje uplatnÏuje podle § 24,
poplatnõÂkovi, kteryÂ je osobou ekonomicky nebo personaÂlneÏ a nebo jinak spojenou (§ 23), kteryÂ vede uÂcÏetnictvõÂ, s vyÂjimkou zaÂloh z titulu naÂjemneÂho u financÏnõÂho pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ najateÂ veÏci, o ktereÂ
se zvyÂsÏil zaÂklad daneÏ podle odstavce 10, ve zdanÏovacõÂm
obdobõÂ, ve ktereÂm byl vyuÂcÏtovaÂn celkovyÂ zaÂvazek.
88

) § 585 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.ª.

29. V § 6 odst. 4 veÏteÏ prvnõÂ se cÏaÂstka ¹3 000 KcÏª
nahrazuje cÏaÂstkou ¹5 000 KcÏª.
30. V § 6 se na konci odstavce 6 doplnÏujõÂ veÏty
¹Poskytne-li zameÏstnavatel zameÏstnanci bezplatneÏ
v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce postupneÏ za sebou võÂce
motorovyÂch vozidel k pouzÏõÂvaÂnõÂ pro sluzÏebnõÂ i soukromeÂ uÂcÏely, povazÏuje se za prÏõÂjem zameÏstnance cÏaÂstka
ve vyÂsÏi 1 % z nejvysÏsÏõÂ vstupnõÂ ceny motoroveÂho vozidla. Poskytne-li zameÏstnavatel zameÏstnanci bezplatneÏ
v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce võÂce motorovyÂch vozidel soucÏasneÏ, povazÏuje se za prÏõÂjem zameÏstnance cÏaÂstka
ve vyÂsÏi 1 % z uÂhrnu vstupnõÂch cen vsÏech motorovyÂch
vozidel pouzÏõÂvanyÂch pro sluzÏebnõÂ i soukromeÂ uÂcÏely.ª.
31. V § 6 odst. 9 põÂsm. d) veÏteÏ prvnõÂ se slova
¹a u zameÏstnavateluÊ, kterÏõÂ nevytvorÏili zisk,ª nahrazujõÂ
slovem ¹aneboª a slova ¹zahranicÏnõÂª a ¹zahranicÏnõÂchª
se zrusÏujõÂ a cÏõÂslo ¹10 000ª se nahrazuje cÏõÂslem ¹20 000ª.
32. V § 6 odst. 9 põÂsm. e) se slova ¹a na pojistneÂ
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na zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ , na pojistneÂ
na zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ a u zameÏstnancuÊ, na ktereÂ se
vztahuje povinneÂ zahranicÏnõÂ pojisÏteÏnõÂ stejneÂho druhu,
prÏõÂspeÏvky na toto zahranicÏnõÂ pojisÏteÏnõÂª.
33. V § 6 odst. 9 se põÂsmeno h) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena ch) azÏ z) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena h) azÏ y).
34. V 6 odst. 9 põÂsm. ch) se slova ¹u zameÏstnavateluÊ, kterÏõÂ nevytvorÏili zisk,ª nahrazujõÂ slovem ¹aneboª.
35. V § 6 odst. 9 se põÂsmeno m) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena n) azÏ y) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena m) azÏ x).
36. V § 6 odst. 9 põÂsm. w) veÏteÏ prvnõÂ se za slova
¹zameÏstnance naª vklaÂdaÂ slovo ¹jehoª a slova ¹sjednaneÂ zameÏstnancem jako pojistnõÂkemª se nahrazujõÂ
slovy ¹uzavrÏeneÂ mezi zameÏstnancem jako pojistnõÂkem
a pojisÏt'ovnou, kteraÂ je opraÂvneÏna k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,89)ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 89) znõÂ:
¹89) ZaÂkon cÏ. 363/1999 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏt'ovnictvõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

37. V § 6 se na konci textu odstavce 13 doplnÏujõÂ
slova ¹a srazÏenyÂch nebo zameÏstnancem uhrazenyÂch
prÏõÂspeÏvkuÊ na pojisÏteÏnõÂ povinneÏ placeneÂ podle prvnõÂ
veÏtyª.
38. V § 7 odst. 2 põÂsm. c) se slova ¹a spraÂvce konkursnõÂ podstaty za cÏinnost podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu19a)ª zrusÏujõÂ.
39. V § 7 odst. 2 põÂsmeno d) znõÂ:
¹d) prÏõÂjmy z cÏinnosti spraÂvce konkursnõÂ podstaty,
vcÏetneÏ prÏõÂjmuÊ z cÏinnosti prÏedbeÏzÏneÂho spraÂvce,
zvlaÂsÏtnõÂho spraÂvce, zaÂstupce spraÂvce a vyrovnacõÂho
spraÂvce, ktereÂ nejsou zÏivnostõÂ ani podnikaÂnõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.19a)ª.
40. V § 7 se na konci odstavce 4 doplnÏuje veÏta
¹PrÏi stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ spolecÏnõÂka verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti se neprÏihlõÂzÏõÂ k ustanovenõÂ veÏty
prvnõÂ § 18 odst. 9.ª.
41. V § 7 odstavec 5 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 9c) znõÂ:
¹(5) U poplatnõÂka, kteryÂ je komplementaÂrÏem komanditnõÂ spolecÏnosti, je soucÏaÂstõÂ zaÂkladu daneÏ cÏaÂst zaÂkladu daneÏ nebo danÏoveÂ ztraÂty komanditnõÂ spolecÏnosti
urcÏenaÂ ve stejneÂm pomeÏru, jakyÂm je rozdeÏlovaÂn zisk
nebo ztraÂta komanditnõÂ spolecÏnosti na tohoto komplementaÂrÏe podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.9c)
9c

) § 100 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.
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42. V § 7 odst. 13 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹uÂcÏtujõÂcõÂ
v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂ zaplatõÂ cÏaÂstky pojistneÂho podle § 23 odst. 4 põÂsm. d)ª nahrazujõÂ slovy
¹ , kteryÂ vede uÂcÏetnictvõÂ, zaplatõÂ cÏaÂstky pojistneÂho podle § 23 odst. 3 põÂsm. a) bodu 5ª.
43. V § 7 se na konci odstavce 14 doplnÏujõÂ veÏty
¹UplatnõÂ-li poplatnõÂk v obdobõÂ, kdy uÂcÏtuje v hospodaÂrÏskeÂm roce, postup podle odstavcuÊ 9, 10, § 7a, 12, 13
nebo § 14, anebo maÂ prÏõÂjmy podle odstavce 1 põÂsm. c),
d) nebo podle odstavce 2, zmeÏnõÂ v tomto obdobõÂ zpuÊsob uÂcÏtovaÂnõÂ na uÂcÏtovaÂnõÂ v kalendaÂrÏnõÂm roce. ObdobneÏ postupuje poplatnõÂk s prÏõÂjmy podle § 7 odst. 1
põÂsm. d), pokud verÏejnaÂ obchodnõÂ spolecÏnost nebo komanditnõÂ spolecÏnost uplatnõÂ jako uÂcÏetnõÂ obdobõÂ hospodaÂrÏskyÂ rok.ª.
44. V § 7 odstavec 15 znõÂ:
¹(15) PoplatnõÂci s prÏõÂjmy podle odstavcuÊ 1 a 2,
kterÏõÂ nevedou uÂcÏetnictvõÂ a neuplatnÏujõÂ vyÂdaje podle odstavce 9, postupujõÂ podle § 7b.ª.
45. V § 7a odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹na beÏzÏneÂm
uÂcÏtu, ktereÂ podle podmõÂnek banky jsou urcÏenyª nahrazujõÂ slovy ¹z vkladuÊ na beÏzÏneÂm uÂcÏtu, kteryÂ je podle
podmõÂnek banky urcÏenª.
46. V § 7a odst. 2 veÏteÏ cÏtvrteÂ se slova ¹a o nezdanitelneÂª nahrazujõÂ slovy ¹a o prÏedpoklaÂdaneÂ nezdanitelneÂª.
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rÏizovacõÂ cenou. PeneÏzÏnõÂ prostrÏedky a ceniny se ocenÏujõÂ
jejich jmenovityÂmi hodnotami. PorÏizovacõÂ cenou pozemku je cena vcÏetneÏ porostu, pokud se nejednaÂ o peÏstitelskyÂ celek trvalyÂch porostuÊ (§ 26). Do porÏizovacõÂ
ceny majetku porÏõÂzeneÂho formou financÏnõÂho pronaÂjmu
s naÂslednou koupõÂ najateÂ veÏci se zahrnou vyÂdaje s jeho
porÏõÂzenõÂm souvisejõÂcõÂ, hrazeneÂ naÂjemcem. V prÏõÂpadeÏ
uÂplatneÂho porÏõÂzenõÂ nemovityÂch a movityÂch veÏcõÂ, majetkovyÂch praÂv, pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ nebo cÏaÂsti uvedeneÂho majetku a zaÂvazkuÊ, za jednu porÏizovacõÂ cenu,
se cena jednotlivyÂch slozÏek majetku stanovõÂ v pomeÏrneÂ
vyÂsÏi k ceneÏ jednotlivyÂch slozÏek majetku oceneÏnyÂch
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,1a) s vyÂjimkou peneÏz, cenin, pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ.
(4) ZjisÏteÏnõÂ skutecÏneÂho stavu zaÂsob, hmotneÂho
majetku, pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ provede poplatnõÂk
k poslednõÂmu dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ. O tomto zjisÏteÏnõÂ provede zaÂpis. O prÏõÂpadneÂ rozdõÂly upravõÂ zaÂklad
daneÏ podle § 24 a 25.
(5) PoplatnõÂk je povinen uschovaÂvat danÏovou evidenci za vsÏechna zdanÏovacõÂ obdobõÂ, pro kteraÂ neskoncÏila lhuÊta pro vymeÏrÏenõÂ daneÏ stanovenaÂ tõÂmto zaÂkonem
nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.28b)
§ 7c
MinimaÂlnõÂ zaÂklad daneÏ

¹§ 7b
DanÏovaÂ evidence

(1) U poplatnõÂka s prÏõÂjmy podle § 7 odst. 1
põÂsm. a), b) nebo c) musõÂ zaÂklad daneÏ podle § 5 a 23
cÏinit alesponÏ 50 % cÏaÂstky, kteraÂ se stanovõÂ jako soucÏin
vsÏeobecneÂho vymeÏrÏovacõÂho zaÂkladu podle zaÂkona
o duÊchodoveÂm pojisÏteÏnõÂ za kalendaÂrÏnõÂ rok, kteryÂ
o 2 roky prÏedchaÂzõÂ zdanÏovacõÂmu obdobõÂ, prÏepocÏõÂtacõÂho koeficientu podle zaÂkona o duÊchodoveÂm pojisÏteÏnõÂ
pro uÂpravu tohoto vsÏeobecneÂho zaÂkladu a pocÏtu kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ, v jejichzÏ pruÊbeÏhu poplatnõÂk provozoval podnikatelskou cÏinnost nebo jinou samostatnou
vyÂdeÏlecÏnou cÏinnost. Tato cÏaÂstka se zaokrouhluje na
celeÂ stokoruny doluÊ.

(1) DanÏovaÂ evidence zajisÏt'uje zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu
daneÏ z prÏõÂjmuÊ a obsahuje uÂdaje o
a) prÏõÂjmech a vyÂdajõÂch, v cÏleneÏnõÂ potrÏebneÂm pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ,
b) majetku a zaÂvazcõÂch.

(2) MinimaÂlnõÂ zaÂklad daneÏ podle odstavce 1 se
nesnizÏuje o polozÏky odcÏitatelneÂ od zaÂkladu daneÏ uvedeneÂ v § 34. DanÏovou ztraÂtu zjisÏteÏnou podle § 5 a 23
dosazÏenou ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve ktereÂm byl stanoven minimaÂlnõÂ zaÂklad daneÏ, lze uplatnit v naÂsledujõÂcõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂch podle § 34.

(2) Pro obsahoveÂ vymezenõÂ slozÏek majetku v danÏoveÂ evidenci se pouzÏijõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy
o uÂcÏetnictvõÂ, nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak.

(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nevztahuje na
poplatnõÂka ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ
a) ve ktereÂm zahaÂjil nebo ukoncÏil podnikatelskou
cÏinnost,
b) bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂm po zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve ktereÂm zahaÂjil podnikatelskou cÏinnost.

47. V § 7a odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹zdanÏovacõÂho obdobõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹prÏõÂjmuÊ z prodeje veÏci
nebo praÂva, ktereÂ byly zahrnuty do obchodnõÂho majetku neboª a cÏaÂstka ¹4 000 KcÏª se nahrazuje cÏaÂstkou
¹6 000 KcÏª.
48. Za § 7a se vklaÂdajõÂ noveÂ § 7b a 7c, ktereÂ vcÏetneÏ
nadpisuÊ a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 20h), 90) a 91) zneÏjõÂ:

(3) Pro oceneÏnõÂ majetku a zaÂvazkuÊ v danÏoveÂ evidenci se hmotnyÂ majetek ocenÏuje podle § 29, pohledaÂvky se ocenÏujõÂ podle § 5. OstatnõÂ majetek se ocenÏuje
porÏizovacõÂ cenou,31) je-li porÏõÂzen uÂplatneÏ, vlastnõÂmi
naÂklady,31) je-li porÏõÂzen ve vlastnõÂ rezÏii, nebo cenou
zjisÏteÏnou pro uÂcÏely daneÏ deÏdickeÂ nebo darovacõÂ u majetku nabyteÂho deÏdeÏnõÂm nebo darem. ZaÂvazky se ocenÏujõÂ prÏi vzniku jmenovitou hodnotou, prÏi prÏevzetõÂ po-

(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nevztahuje daÂle
na poplatnõÂka,
a) ktereÂmu byla stanovena danÏ pausÏaÂlnõÂ cÏaÂstkou podle § 7a,
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b) ktereÂmu naÂlezÏel rodicÏovskyÂ prÏõÂspeÏvek podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,44) a to i po cÏaÂst zdanÏovacõÂho obdobõÂ,
c) ktereÂmu naÂlezÏel prÏõÂspeÏvek prÏi peÂcÏi o blõÂzkou nebo
jinou osobu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,45) a to i po cÏaÂst zdanÏovacõÂho obdobõÂ,
d) kteryÂ je pozÏivatelem starobnõÂho duÊchodu, plneÂho
invalidnõÂho duÊchodu nebo cÏaÂstecÏneÂho invalidnõÂho
duÊchodu,
e) kteryÂ na pocÏaÂtku zdanÏovacõÂho obdobõÂ nedovrsÏil
veÏk 26 let a kteryÂ se v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem14d) soustavneÏ prÏipravuje na budoucõÂ povolaÂnõÂ studiem nebo prÏedepsanyÂm vyÂcvikem,
f) kteryÂ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ podaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podle § 38gb a kteryÂ do konce teÂhozÏ zdanÏovacõÂho obdobõÂ neukoncÏil podnikatelskou cÏinnost,
g) kteryÂ maÂ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ naÂrok na slevu na
dani podle § 35, 35a a 35b.
20h

) § 6 azÏ 9 vyhlaÂsÏky cÏ. 500/2002 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, pro uÂcÏetnõÂ jednotky, ktereÂ jsou
podnikateli uÂcÏtujõÂcõÂmi v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂ.

90

) § 17 odst. 2 zaÂkona cÏ. 155/1995 Sb., o duÊchodoveÂm pojisÏteÏnõÂ.

91

) § 17 odst. 4 zaÂkona cÏ. 155/1995 Sb.ª.
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¹(7) PlneÏnõÂ ze soukromeÂho zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ
nebo jinyÂ prÏõÂjem z pojisÏteÏnõÂ osob, kteryÂ nenõÂ pojistnyÂm
plneÏnõÂm a nezaklaÂdaÂ zaÂnik pojistneÂ smlouvy, se povazÏuje za zaÂklad daneÏ po snõÂzÏenõÂ o zaplaceneÂ pojistneÂ.
V prÏõÂpadeÏ jineÂho prÏõÂjmu z pojisÏteÏnõÂ osob, kteryÂ nenõÂ
pojistnyÂm plneÏnõÂm a nezaklaÂdaÂ zaÂnik pojistneÂ
smlouvy, se za zaÂklad daneÏ povazÏuje tento prÏõÂjem snõÂzÏenyÂ o zaplaceneÂ pojistneÂ ke dni vyÂplaty, a to azÏ do
vyÂsÏe tohoto prÏõÂjmu. Plyne-li jinyÂ prÏõÂjem z pojisÏteÏnõÂ
osob, kteryÂ nenõÂ pojistnyÂm plneÏnõÂm a nezaklaÂdaÂ zaÂnik
pojistneÂ smlouvy opakovaneÏ v pruÊbeÏhu trvaÂnõÂ pojistneÂ
smlouvy, nelze tento prÏõÂjem snizÏovat o drÏõÂve uplatneÏneÂ
zaplaceneÂ pojistneÂ. U plneÏnõÂ ve formeÏ dohodnuteÂho
duÊchodu (penze) se povazÏuje za zaÂklad daneÏ plneÏnõÂ
z pojisÏteÏnõÂ snõÂzÏeneÂ o zaplaceneÂ pojistneÂ, rovnomeÏrneÏ
rozdeÏleneÂ na obdobõÂ pobõÂraÂnõÂ duÊchodu. NenõÂ-li obdobõÂ
pobõÂraÂnõÂ duÊchodu vymezeno, stanovõÂ se jako strÏednõÂ
deÂlka zÏivota uÂcÏastnõÂka podle uÂmrtnosti z tabulek CÏeskeÂho statistickeÂho uÂrÏadu v dobeÏ, kdy duÊchod zacÏne
poprveÂ pobõÂrat. PlneÏnõÂ ze soukromeÂho zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂ se pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ nesnizÏuje o zaplaceneÂ pojistneÂ, ktereÂ bylo drÏõÂve uplatneÏno v souvislosti
s jinyÂm prÏõÂjmem z pojisÏteÏnõÂ osob, kteryÂ nenõÂ pojistnyÂm
plneÏnõÂm a nezaklaÂdaÂ zaÂnik pojistneÂ smlouvy. OdbytneÂ
se pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ nesnizÏuje o prÏõÂspeÏvky zaplaceneÂ zameÏstnavatelem za zameÏstnance po 1. lednu
2001 a daÂle o zaplaceneÂ pojistneÂ, ktereÂ bylo drÏõÂve uplatneÏno v souvislosti s jinyÂm prÏõÂjmem z pojisÏteÏnõÂ osob,
kteryÂ nenõÂ pojistnyÂm plneÏnõÂm a nezaklaÂdaÂ zaÂnik pojistneÂ smlouvy.ª.

49. V § 8 odst. 1 se na konci textu põÂsmene a)
doplnÏujõÂ slova ¹ , prÏõÂjmy z vyrovnaÂnõÂ spolecÏnõÂkovi,
kteryÂ nenõÂ uÂcÏastnõÂkem smlouvy (daÂle jen ¹mimo stojõÂcõÂ
spolecÏnõÂkª), dosazÏeneÂ na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu
zisku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu (daÂle jen
¹smlouva o prÏevodu ziskuª) nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu (daÂle jen ¹ovlaÂdacõÂ
smlouvaª)ª.

56. V § 8 se na konci odstavce 8 doplnÏuje veÏta
¹JednaÂ-li se o prÏõÂjem podle odstavce 1 nebo 3 plynoucõÂ
do spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ ze zdroje, kteryÂ nenõÂ
vlozÏen do obchodnõÂho majetku zÏaÂdneÂho z manzÏeluÊ,
zdanÏuje se jen u jednoho z nich.ª.

50. V § 8 odst. 1 põÂsm. e) se cÏõÂslo ¹7ª nahrazuje
cÏõÂslem ¹6ª.

58. V § 9 odst. 6 veÏteÏ druheÂ se slova ¹uÂcÏtovat
v soustaveÏ jednoducheÂho nebo podvojneÂhoª nahrazujõÂ
slovem ¹veÂstª.

51. V § 8 odst. 1 põÂsm. f) se za slova ¹soukromeÂho
zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo jinyÂ prÏõÂjem
z pojisÏteÏnõÂ osob, kteryÂ nenõÂ pojistnyÂm plneÏnõÂm a nezaklaÂdaÂ zaÂnik pojistneÂ smlouvy,ª a cÏõÂslo ¹8ª se nahrazuje
cÏõÂslem ¹7ª.
52. V § 8 se odstavec 2 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 9 se oznacÏujõÂ jako odstavce 2
azÏ 8.
53. V § 8 odst. 3 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
54. V § 8 odst. 5 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹z depozitnõÂ
smeÏnky vystaveneÂ bankouª nahrazujõÂ slovy ¹ze
smeÏnky vystaveneÂ bankou k zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky vznikleÂ z vkladu veÏrÏiteleª.
55. V § 8 odstavec 7 znõÂ:

57. V § 9 odst. 6 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹a nehmotneÂhoª zrusÏujõÂ.

59. V § 9 se doplnÏuje odstavec 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) PrÏi naÂjmu podniku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu70) je prÏõÂjmem pronajõÂmatele, kteryÂ nevede uÂcÏetnictvõÂ, takeÂ
a) hodnota pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ, s vyÂjimkou zaÂvazkuÊ, jejichzÏ uÂhrada by byla vyÂdajem snizÏujõÂcõÂm
zaÂklad daneÏ, ktereÂ prÏechaÂzejõÂ na naÂjemce, nenõÂ-li
dohodnuta jejich uÂhrada. Je-li dohodnuta cÏaÂstecÏnaÂ
uÂhrada pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ, s vyÂjimkou zaÂvazkuÊ, jejichzÏ uÂhrada by byla vyÂdajem snizÏujõÂcõÂm
zaÂklad daneÏ, je prÏõÂjmem jejich hodnota. Je-li dohodnuta uÂhrada pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ, s vyÂjimkou
zaÂvazkuÊ, jejichzÏ uÂhrada by byla vyÂdajem snizÏujõÂcõÂm zaÂklad daneÏ, vysÏsÏõÂ, nezÏ je jejich hodnota, je
prÏõÂjmem tato vysÏsÏõÂ cena,
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b) neuhrazenyÂ rozdõÂl mezi hodnotou nemovitostõÂ
a veÏcõÂ movityÂch v podniku na zacÏaÂtku naÂjmu a jejich vysÏsÏõÂ hodnotou prÏi ukoncÏenõÂ naÂjmu stanovenou podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1a) nebo
podle uÂdajuÊ uvedenyÂch v uÂcÏetnictvõÂ naÂjemce, vedeneÂm podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.20)
ZaÂklad daneÏ se nebude zvysÏovat dle tohoto ustanovenõÂ
v prÏõÂpadech, kdy bude z titulu operacõÂ popsanyÂch
v tomto ustanovenõÂ zvysÏovaÂn na zaÂkladeÏ jinyÂch ustanovenõÂ tohoto zaÂkona. Pro uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ se
nepouzÏije ustanovenõÂ § 23 odst. 13.ª.
60. V § 10 odst. 1 se na konci textu põÂsmene f)
doplnÏujõÂ slova ¹a nebo podõÂl majitele podõÂloveÂho listu
z podõÂlu prÏipadajõÂcõÂho na podõÂlovyÂ list prÏi zrusÏenõÂ podõÂloveÂho fondu, s vyÂjimkou splynutõÂ nebo sloucÏenõÂ
podõÂloveÂho fonduª.
61. V § 10 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno j), ktereÂ znõÂ:
¹j) prÏõÂjmy z prÏevodu jmeÏnõÂ na spolecÏnõÂka a prÏõÂjmy
z vyporÏaÂdaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.70)ª.
62. V § 10 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PrÏõÂjmy podle odstavce 1, plynoucõÂ manzÏeluÊm
ze spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ, se zdanÏujõÂ u jednoho
z nich. PrÏõÂjmy plynoucõÂ manzÏeluÊm z prodeje nebo prÏevodu majetku nebo praÂva ve spolecÏneÂm jmeÏnõÂ manzÏeluÊ,
ktereÂ byly zahrnuty v obchodnõÂm majetku, se zdanÏujõÂ
u toho z manzÏeluÊ, kteryÂ meÏl takovyÂ majetek nebo
praÂvo zahrnuty v obchodnõÂm majetku. U prÏõÂjmuÊ plynoucõÂch z prodeje nebo prÏevodu majetku nebo praÂva
ve spolecÏneÂm jmeÏnõÂ manzÏeluÊ, ktereÂ byly zahrnuty v obchodnõÂm majetku zemrÏeleÂho manzÏela (manzÏelky),
ktereÂ plynou pozuÊstaleÂmu manzÏelovi (manzÏelce), se
ke lhuÊteÏ uvedeneÂ v § 4 odst. 1 põÂsm. a), b), c), r) a w)
vztahujõÂcõÂ se k majetku nebo praÂvu zahrnutyÂm v obchodnõÂm majetku, neprÏihlõÂzÏõÂ.ª.
63. V § 10 odst. 3 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) prÏõÂjmy podle odstavce 1 põÂsm. a), pokud jejich
uÂhrn u poplatnõÂka neprÏesaÂhne ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ 20 000 KcÏ; prÏitom prÏõÂjmem poplatnõÂka, ktereÂmu plyne prÏõÂjem z chovu vcÏel a u ktereÂho neprÏekrocÏõÂ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ pocÏet vcÏelstev 40, je
cÏaÂstka 500 KcÏ na jedno vcÏelstvo,ª.
64. V § 10 se na konci odstavce 5 doplnÏuje veÏta
¹U prÏõÂjmuÊ podle odstavce 1 põÂsm. b) je vyÂdajem
vraÂcenaÂ zaÂloha, i kdyzÏ je vraÂcena v jineÂm zdanÏovacõÂm
obdobõÂ.ª.
65. V § 10 se na konci odstavce 6 doplnÏujõÂ veÏty
¹U prÏõÂjmuÊ z prÏevodu jmeÏnõÂ na spolecÏnõÂka se za vyÂdaj
povazÏuje nabyÂvacõÂ cena podõÂlu nebo porÏizovacõÂ cena
cennyÂch papõÂruÊ, prÏevzateÂ zaÂvazky, ktereÂ byly naÂsledneÏ
uhrazeny, a uhrazeneÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ, i kdyzÏ k uhrazenõÂ
dojde v jineÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ nezÏ v tom, v neÏmzÏ
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plyne prÏõÂjem z prÏevodu jmeÏnõÂ na spolecÏnõÂka. U prÏõÂjmuÊ
z vyporÏaÂdaÂnõÂ se za vyÂdaj povazÏuje nabyÂvacõÂ cena podõÂlu nebo porÏizovacõÂ cena cennyÂch papõÂruÊ.ª.
66. V § 10 se na zacÏaÂtek odstavce 8 vklaÂdajõÂ veÏty
¹PrÏõÂjmem podle odstavce 1 põÂsm. f) a g) je takeÂ kladnyÂ
rozdõÂl mezi oceneÏnõÂm majetku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1a) a vyÂsÏõÂ jeho hodnoty zachyceneÂ v uÂcÏetnictvõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva v souladu se
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,20) prÏi zaÂniku uÂcÏasti spolecÏnõÂka v obchodnõÂ spolecÏnosti nebo cÏlenstvõÂ v druzÏstvu, pokud je podõÂl na likvidacÏnõÂm zuÊstatku nebo vyporÏaÂdacõÂ podõÂl vyporÏaÂdaÂvaÂn v nepeneÏzÏnõÂ formeÏ. Pokud
spolecÏnõÂkovi nebo cÏlenovi druzÏstva prÏi zaÂniku jeho
uÂcÏasti v obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstvu vznikne
vedle praÂva na vyporÏaÂdacõÂ podõÂl v nepeneÏzÏnõÂ formeÏ
soucÏasneÏ i zaÂvazek vuÊcÏi obchodnõÂ spolecÏnosti nebo
druzÏstvu, snõÂzÏõÂ se tento kladnyÂ rozdõÂl o cÏaÂstku zaÂvazku.ª.
67. V § 11 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou ¹Plynou-li prÏõÂjmy z uzÏõÂvaÂnõÂ veÏci ve spoluvlastnictvõÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ smlouvy uzavrÏeneÂ vsÏemi spoluvlastnõÂky
jen urcÏityÂm spoluvlastnõÂkuÊm nebo jinak, nezÏ odpovõÂdaÂ
jejich spoluvlastnickyÂm podõÂluÊm, rozdeÏlujõÂ se tyto prÏõÂjmy a vyÂdaje na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ teÏchto
prÏõÂjmuÊ podle teÂto smlouvy; prÏitom vyÂdaje musõÂ byÂt
pro uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ rozdeÏlovaÂny ve stejneÂm
pomeÏru jako prÏõÂjmy.ª.
68. V § 11 veÏteÏ poslednõÂ se za slovo ¹mohouª
vklaÂdaÂ slovo ¹spoluvlastnõÂciª.
69. V § 14 odst. 1 veÏteÏ trÏetõÂ se slova ¹prÏedbeÏzÏneÂho
konkursnõÂho zvlaÂsÏtnõÂho zaÂstupce spraÂvce a vyrovnaÂvacõÂho spraÂvce, ktereÂ nejsou zÏivnostõÂ ani podnikaÂnõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,66)ª nahrazujõÂ slovy
¹podle § 7 odst. 2 põÂsm. d)ª.
70. V § 14 odst. 2 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) uvedeneÂ v § 7 odst. 2 põÂsm. d).ª.
71. V § 15 odst. 1 põÂsm. b) se cÏaÂstka ¹23 520 KcÏª
nahrazuje cÏaÂstkou ¹25 560 KcÏª.
72. V § 15 odst. 3 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹U poplatnõÂka uvedeneÂho v § 2 odst. 3 se zaÂklad daneÏ
snõÂzÏõÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ o cÏaÂstky uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b) azÏ f), pokud uÂhrn jeho prÏõÂjmuÊ ze zdrojuÊ
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (§ 22) cÏinõÂ nejmeÂneÏ 90 %
vsÏech jeho prÏõÂjmuÊ s vyÂjimkou prÏõÂjmuÊ, ktereÂ nejsou
prÏedmeÏtem daneÏ podle § 3, nebo jsou od daneÏ osvobozeny podle § 4, 6, 8 a 10.ª.
73. V § 15 odst. 3 veÏteÏ druheÂ se slova ¹v samostatneÂm prÏiznaÂnõÂ k daniª zrusÏujõÂ.
74. V § 15 odst. 8 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹na
ochranu zvõÂrÏatª vklaÂdajõÂ slova ¹a jejich zdravõÂª.
75. V § 15 odst. 10 veÏteÏ poslednõÂ se slova ¹PouzÏije-li nebo pouzÏõÂvaÂ-li poplatnõÂk bytovou potrÏebuª na-
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hrazujõÂ slovy ¹PouzÏije-li se nebo pouzÏõÂvaÂ-li se bytovaÂ
potrÏebaª.
76. V § 15 odstavec 11 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 32) znõÂ:
¹(11) V prÏõÂpadeÏ, zÏe uÂcÏastnõÂky smlouvy o uÂveÏru na
financovaÂnõÂ bytoveÂ potrÏeby je võÂce zletilyÂch osob,62)
uplatnõÂ odpocÏet bud' jedna z nich, anebo kazÏdaÂ z nich,
a to rovnyÂm dõÂlem. Jde-li o prÏedmeÏt bytoveÂ potrÏeby
uvedenyÂ v odstavci 10 põÂsm. a) azÏ c) a e), muÊzÏe byÂt
zaÂklad daneÏ snõÂzÏen pouze ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, po
jehozÏ celou dobu poplatnõÂk prÏedmeÏt bytoveÂ potrÏeby
uvedenyÂ v odstavci 10 põÂsm. a) azÏ c) vlastnil a prÏedmeÏt
bytoveÂ potrÏeby uvedenyÂ v odstavci 10 põÂsm. a), c) a e)
uzÏõÂval k vlastnõÂmu trvaleÂmu bydlenõÂ nebo trvaleÂmu
bydlenõÂ druheÂho z manzÏeluÊ, potomkuÊ, rodicÏuÊ nebo
prarodicÏuÊ obou manzÏeluÊ a v prÏõÂpadeÏ vyÂstavby, zmeÏny
stavby32) nebo koupeÏ rozestaveÏneÂ stavby uzÏõÂval prÏedmeÏt bytoveÂ potrÏeby k vlastnõÂmu trvaleÂmu bydlenõÂ nebo
k trvaleÂmu bydlenõÂ druheÂho z manzÏeluÊ, potomkuÊ, rodicÏuÊ nebo prarodicÏuÊ obou manzÏeluÊ po nabytõÂ praÂvnõÂ
moci kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ.63) V roce nabytõÂ vlastnictvõÂ vsÏak stacÏõÂ, jestlizÏe prÏedmeÏt bytoveÂ potrÏeby poplatnõÂk vlastnil ke konci zdanÏovacõÂho obdobõÂ. Jde-li
o prÏedmeÏt bytoveÂ potrÏeby uvedenyÂ v odstavci 10
põÂsm. d), f), g), muÊzÏe byÂt zaÂklad daneÏ snõÂzÏen pouze
ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, kdy poplatnõÂk byt, rodinnyÂ
duÊm nebo bytovyÂ duÊm zõÂskanyÂ podle odstavce 10
põÂsm. d), f), g) uzÏõÂval k vlastnõÂmu trvaleÂmu bydlenõÂ
nebo k trvaleÂmu bydlenõÂ druheÂho z manzÏeluÊ, potomkuÊ, rodicÏuÊ nebo prarodicÏuÊ obou manzÏeluÊ. UÂhrnnaÂ
cÏaÂstka uÂrokuÊ, o ktereÂ se snizÏuje zaÂklad daneÏ podle odstavce 10 ze vsÏech uÂveÏruÊ poplatnõÂkuÊ v teÂzÏe domaÂcnosti,
nesmõÂ prÏekrocÏit 300 000 KcÏ. PrÏi placenõÂ uÂrokuÊ jen po
cÏaÂst roku nesmõÂ uplatnÏovanaÂ cÏaÂstka prÏekrocÏit jednu
dvanaÂctinu teÂto maximaÂlnõÂ cÏaÂstky za kazÏdyÂ meÏsõÂc placenõÂ uÂrokuÊ.
32

) § 139b zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 83/1998
Sb.ª.

77. V § 15 odst. 12 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹poplatnõÂkem naª vklaÂdaÂ slovo ¹jehoª.
78. V § 15 odst. 12 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou
¹CÏaÂstka, kterou lze takto odecÏõÂst, se rovnaÂ uÂhrnu prÏõÂspeÏvkuÊ zaplacenyÂch poplatnõÂkem na jeho penzijnõÂ prÏipojisÏteÏnõÂ se staÂtnõÂm prÏõÂspeÏvkem na zdanÏovacõÂ obdobõÂ
snõÂzÏeneÂmu o 6 000 KcÏ.ª.
79. V § 15 odst. 13 se veÏta prvnõÂ nahrazuje tõÂmto
textem: ¹Od zaÂkladu daneÏ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ lze
odecÏõÂst poplatnõÂkem zaplaceneÂ beÏzÏneÂ pojistneÂ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ na jeho soukromeÂ zÏivotnõÂ pojisÏteÏnõÂ
podle pojistneÂ smlouvy uzavrÏeneÂ mezi poplatnõÂkem
jako pojistnõÂkem a pojisÏteÏnyÂm v jedneÂ osobeÏ a pojisÏt'ovnou, kteraÂ je opraÂvneÏna k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,89) za prÏedpokladu, zÏe vyÂplata pojistneÂ-
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ho plneÏnõÂ duÊchodu nebo jednoraÂzoveÂho plneÏnõÂ je ve
smlouveÏ sjednaÂna azÏ po 60 meÏsõÂcõÂch od uzavrÏenõÂ
smlouvy a soucÏasneÏ nejdrÏõÂve v kalendaÂrÏnõÂm roce, v jehozÏ pruÊbeÏhu dosaÂhne poplatnõÂk veÏku 60 let. JednoraÂzoveÏ zaplaceneÂ pojistneÂ se pomeÏrneÏ rozpocÏõÂtaÂ na zdanÏovacõÂ obdobõÂ podle deÂlky trvaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ s prÏesnostõÂ
na dny.ª.
80. V § 15 odst. 13 se veÏta poslednõÂ nahrazuje veÏtou ¹PrÏi nedodrzÏenõÂ teÏchto podmõÂnek z duÊvodu zaÂniku
pojisÏteÏnõÂ nebo dodatecÏneÂ zmeÏny doby trvaÂnõÂ pojisÏteÏnõÂ
naÂrok na uplatneÏnõÂ odpocÏtu nezdanitelneÂ cÏaÂsti zaÂkladu
daneÏ zanikaÂ a prÏõÂjmem podle § 10 ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve ktereÂm k teÂto skutecÏnosti dosÏlo, jsou cÏaÂstky,
o ktereÂ byl poplatnõÂkovi v prÏõÂslusÏnyÂch letech z duÊvodu
zaplaceneÂho pojistneÂho zaÂklad daneÏ snõÂzÏen.ª.
81. V § 15 se doplnÏuje odstavec 14, kteryÂ znõÂ:
¹(14) Od zaÂkladu daneÏ lze odecÏõÂst zaplaceneÂ cÏlenskeÂ prÏõÂspeÏvky cÏlena odboroveÂ organizace teÂto organizaci podle jejõÂch stanov, kteraÂ uskutecÏnÏuje cÏinnosti
spocÏõÂvajõÂcõÂ v obhajobeÏ hospodaÂrÏskyÂch a sociaÂlnõÂch zaÂjmuÊ zameÏstnancuÊ v rozsahu vymezeneÂm zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem.82) Takto lze odecÏõÂst cÏaÂstku do vyÂsÏe
1,5 % zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ, s vyÂjimkou prÏõÂjmuÊ zdaneÏnyÂch sraÂzÏkou podle zvlaÂsÏtnõÂ sazby daneÏ, maximaÂlneÏ
vsÏak do vyÂsÏe 3 000 KcÏ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ.ª.
82. V § 18 se na konci odstavce 2 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) prÏõÂjmy plynoucõÂ z titulu spravedliveÂho zadostiucÏineÏnõÂ prÏiznaneÂho EvropskyÂm soudem pro lidskaÂ
praÂva ve vyÂsÏi, kterou je CÏeskaÂ republika povinna
uhradit, nebo z titulu smõÂrneÂho urovnaÂnõÂ zaÂlezÏitosti prÏed EvropskyÂm soudem pro lidskaÂ praÂva ve
vyÂsÏi, kterou se CÏeskaÂ republika zavaÂzala uhradit.1c)ª.
83. V § 18 odst. 4 se na konci põÂsmene b) doplnÏujõÂ
slova ¹a daÂle prÏõÂjmy obcõÂ a krajuÊ plynoucõÂ z vyÂnosuÊ
danõÂ nebo podõÂlu na nich, vyÂnosuÊ poplatkuÊ a peneÏzÏnõÂch
odvoduÊ, ktereÂ jsou podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ prÏõÂjmem
obcõÂ nebo krajuÊ,ª.
84. V § 18 odst. 8 se slova ¹vysÏsÏõÂ uÂzemnõÂ samospraÂvneÂ celkyª nahrazujõÂ slovem ¹krajeª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 17d) znõÂ:
¹17d) ZaÂkon cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

85. V § 18 se na konci odstavce 9 doplnÏuje veÏta
¹PrÏi stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ spolecÏnõÂka verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti se k prÏedchozõÂ veÏteÏ neprÏihlõÂzÏõÂ.ª.
86. V § 18 odst. 12 se slova ¹prÏipadajõÂcõÂ komplementaÂrÏuÊm; prÏitom tato cÏaÂst zaÂkladu daneÏ se stanovõÂ ve
stejneÂm pomeÏru, v jakeÂm je rozdeÏlovaÂna cÏaÂst zisku prÏipadajõÂcõÂ na komplementaÂrÏe podle spolecÏenskeÂ smlouvy,
jinak rovnyÂm dõÂlem.9c)ª nahrazujõÂ slovy ¹urcÏenaÂ ve
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her povolenyÂch podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,92)

stejneÂm pomeÏru, jako je rozdeÏlovaÂn zisk nebo ztraÂta
komanditnõÂ spolecÏnosti na tohoto komplementaÂrÏe podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.9c)ª.
87. V § 18 odst. 13 uÂvodnõÂ cÏaÂsti textu se za slovo
¹zrÏõÂzenyÂchª vklaÂdajõÂ slova ¹zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem neboª.
88. V § 18 se doplnÏuje odstavec 14, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 17o) znõÂ:
¹(14) U poplatnõÂkuÊ zrÏõÂzenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem k poskytovaÂnõÂ verÏejneÂ sluzÏby v televiznõÂm
nebo rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ17o) jsou prÏedmeÏtem daneÏ
vsÏechny prÏõÂjmy s vyÂjimkou prÏõÂjmuÊ
a) z investicÏnõÂch dotacõÂ,
b) z uÂrokuÊ z vkladuÊ na beÏzÏneÂm uÂcÏtu.
17o

) ZaÂkon cÏ. 483/1991 Sb., o CÏeskeÂ televizi, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 484/1991 Sb., o CÏeskeÂm rozhlasu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

89. V § 19 odst. 1 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) prÏõÂjmy
1. z cenoveÏ regulovaneÂho18d) naÂjemneÂho z bytuÊ,
z naÂjemneÂho z garaÂzÏõÂ a z uÂhrad za plneÏnõÂ poskytovanaÂ s uzÏõÂvaÂnõÂm teÏchto bytuÊ a garaÂzÏõÂ v domech ve vlastnictvõÂ a spoluvlastnictvõÂ bytovyÂch
druzÏstev, zrÏõÂzenyÂch po roce 1958, na jejichzÏ
vyÂstavbu byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ
a jinaÂ pomoc podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,18e)
2. z naÂjemneÂho z bytuÊ a garaÂzÏõÂ v domech ve vlastnictvõÂ a spoluvlastnictvõÂ bytovyÂch druzÏstev,
oznacÏovanyÂch podle drÏõÂveÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ jako
lidovaÂ bytovaÂ druzÏstva,18f) a z naÂjemneÂho
z bytuÊ a garaÂzÏõÂ uzÏõÂvanyÂch spolecÏnõÂky nebo
cÏleny poplatnõÂkuÊ, vzniklyÂch proto, aby se stali
vlastnõÂky domuÊ, a z uÂhrad za plneÏnõÂ poskytovanaÂ s uzÏõÂvaÂnõÂm uvedenyÂch bytuÊ a garaÂzÏõÂ, a to
za prÏedpokladu, zÏe u naÂjemneÂho z bytuÊ budou
dodrzÏena pravidla regulace naÂjemneÂho z bytuÊ
platnaÂ do 17. prosince 2002 tyÂkajõÂcõÂ se uvedenyÂch bytuÊ, pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ pravidla jinaÂ,ª.
90. V § 19 odst. 1 põÂsmeno h) znõÂ:
¹h) prÏõÂjmy plynoucõÂ z odpisu zaÂvazkuÊ prÏi vyrovnaÂnõÂ
nebo prÏi nuceneÂm vyrovnaÂnõÂ,19a) pokud jsou podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) zauÂcÏtovaÂny ve
prospeÏch vyÂnosuÊ,ª.
91. V § 19 odst. 1 põÂsmeno ch) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 92) znõÂ:
¹ch) prÏõÂjmy poplatnõÂkuÊ, kterÏõÂ nejsou zalozÏeni nebo zrÏõÂzeni za uÂcÏelem podnikaÂnõÂ, ktereÂ jim plynou jako
odvod cÏaÂsti vyÂteÏzÏku loteriõÂ a jinyÂch podobnyÂch
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92

) § 4 odst. 2 zaÂkona cÏ. 202/1990 Sb., o loteriõÂch a jinyÂch podobnyÂch hraÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

92. V § 19 odst. 1 põÂsm. t) se za slovo ¹zrÏõÂzeneÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem neboª.
93. V § 19 odst. 1 põÂsm. u) se slova ¹uÂrokovyÂch
prÏõÂjmuÊ z vkladuÊ u bank a dividendovyÂch prÏõÂjmuÊ plynoucõÂchª nahrazujõÂ slovy ¹prÏõÂjmy z uÂcÏasti v akcioveÂ
spolecÏnosti a prÏõÂjmy z podõÂlu na zisku z podõÂloveÂho
listu (daÂle jen ¹dividendoveÂ prÏõÂjmyª) a uÂrokoveÂ prÏõÂjmy
z vkladuÊ u bank plynoucõÂª.
94. V § 19 odst. 1 se põÂsmeno zd) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena ze) a zf) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena zd) a ze).
95. V § 19 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena zf) azÏ zl), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹zf) prÏõÂjmy z dividend a jinyÂch podõÂluÊ na zisku, vyplaÂceneÂ dcerÏinou spolecÏnostõÂ, kteraÂ je poplatnõÂkem
uvedenyÂm v § 17 odst. 3, materÏskeÂ spolecÏnosti.
Toto se nevztahuje na podõÂly na zisku vyplaÂceneÂ
dcerÏinou spolecÏnostõÂ, kteraÂ je v likvidaci,
zg) prÏõÂjmy materÏskeÂ spolecÏnosti prÏi snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu dcerÏineÂ spolecÏnosti, a to nejvyÂsÏe
do cÏaÂstky, o kterou byl zvyÂsÏen vklad spolecÏnõÂka
nebo jmenovitaÂ hodnota akcie prÏi zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu z vlastnõÂch zdrojuÊ spolecÏnosti podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,70) byl-li zdrojem
tohoto zvyÂsÏenõÂ zisk spolecÏnosti nebo fond vytvorÏenyÂ ze zisku,
zh) zisk prÏevaÂdeÏnyÂ rÏõÂdõÂcõÂ nebo ovlaÂdajõÂcõÂ osobeÏ na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ
smlouvy, jednaÂ-li se o prÏõÂjmy plynoucõÂ od dcerÏineÂ
spolecÏnosti materÏskeÂ spolecÏnosti,
zi) prÏõÂjem mimo stojõÂcõÂho spolecÏnõÂka z vyrovnaÂnõÂ na
zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ
smlouvy, pokud je tento mimo stojõÂcõÂ spolecÏnõÂk
materÏskou spolecÏnostõÂ ve vztahu k ovlaÂdaneÂ nebo
rÏõÂzeneÂ osobeÏ,
zj) prÏõÂjmy z dividend a jinyÂch podõÂluÊ na zisku u materÏskeÂ spolecÏnosti, kteraÂ je poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3, plynoucõÂ od dcerÏineÂ spolecÏnosti, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie. Toto se nevztahuje
na podõÂly na likvidacÏnõÂm zuÊstatku, vyporÏaÂdacõÂ
podõÂly a podõÂly na zisku vyplaÂceneÂ dcerÏinou spolecÏnostõÂ, kteraÂ je v likvidaci,
zk) licencÏnõÂ poplatky plynoucõÂ spolecÏnosti, kteraÂ je
danÏovyÂm rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie, od obchodnõÂ spolecÏnosti, kteraÂ je
poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3, nebo od
staÂleÂ provozovny spolecÏnosti, kteraÂ je danÏovyÂm
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rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
zl) uÂroky z uÂveÏruÊ, puÊjcÏek, dluhopisuÊ, vkladnõÂch listuÊ,
vkladovyÂch certifikaÂtuÊ a vkladuÊ jim na rovenÏ postavenyÂch a ze smeÏnek, jejichzÏ vydaÂnõÂm zõÂskaÂvaÂ
smeÏnecÏnyÂ dluzÏnõÂk peneÏzÏnõÂ prostrÏedky, a obdobnyÂch praÂvnõÂch vztahuÊ vzniklyÂch v zahranicÏõÂ (daÂle
jen ¹uÂveÏry a puÊjcÏkyª) plynoucõÂ spolecÏnosti, kteraÂ
je danÏovyÂm rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie, od obchodnõÂ spolecÏnosti, kteraÂ je
poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3, nebo od
staÂleÂ provozovny spolecÏnosti, kteraÂ je danÏovyÂm
rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. Toto se nevztahuje na
uÂroky z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek, ktereÂ jsou povazÏovaÂny za
podõÂly na zisku podle § 22 odst. 1 põÂsm. g) bodu 3,
a daÂle na uÂroky z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek, pokud veÏrÏitel maÂ
praÂvo
1. podõÂlet se na zisku dluzÏnõÂka, nebo
2. zmeÏnit praÂvo na uÂroky z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek na
praÂvo podõÂlet se na zisku dluzÏnõÂka.ª.
96. V § 19 se doplnÏujõÂ odstavce 3 azÏ 7, ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 93) zneÏjõÂ:
¹(3) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) spolecÏnostõÂ, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, spolecÏnost, kteraÂ
nenõÂ poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3 a
1. maÂ neÏkterou z forem uvedenyÂch v prÏedpisech
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ;93) tyto formy uverÏejnõÂ Ministerstvo financõÂ ve FinancÏnõÂm zpravodaji a v informacÏnõÂm systeÂmu s daÂlkovyÂm
prÏõÂstupem a
2. podle danÏovyÂch zaÂkonuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ
EvropskeÂ unie je povazÏovaÂna za danÏoveÂho rezidenta a nenõÂ povazÏovaÂna za danÏoveÂho rezidenta mimo Evropskou unii podle ustanovenõÂ
smlouvy o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ s trÏetõÂm
staÂtem a
3. podleÂhaÂ neÏktereÂ z danõÂ uvedenyÂch v prÏõÂslusÏneÂm
praÂvnõÂm prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,93)
ktereÂ majõÂ stejnyÂ nebo podobnyÂ charakter jako
danÏ z prÏõÂjmuÊ. Seznam teÏchto danõÂ uverÏejnõÂ Ministerstvo financõÂ ve FinancÏnõÂm zpravodaji
a v informacÏnõÂm systeÂmu s daÂlkovyÂm prÏõÂstupem. Za spolecÏnost podleÂhajõÂcõÂ teÏmto danõÂm
se nepovazÏuje spolecÏnost, kteraÂ je od daneÏ
osvobozena nebo si muÊzÏe zvolit osvobozenõÂ
od daneÏ,
b) materÏskou spolecÏnostõÂ obchodnõÂ spolecÏnost, kteraÂ
je poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3 a maÂ
formu akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm, nebo spolecÏnost, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie, a kteraÂ maÂ nejmeÂneÏ po dobu 24 meÏsõÂcuÊ ne-
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prÏetrzÏiteÏ alesponÏ 25% podõÂl na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu
jineÂ spolecÏnosti,
c) dcerÏinou spolecÏnostõÂ obchodnõÂ spolecÏnost, kteraÂ je
poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3 a maÂ formu
akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm
omezenyÂm, nebo spolecÏnost, kteraÂ je danÏovyÂm
rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie,
na jejõÂmzÏ zaÂkladnõÂm kapitaÂlu maÂ materÏskaÂ spolecÏnost nejmeÂneÏ po dobu 24 meÏsõÂcuÊ neprÏetrzÏiteÏ alesponÏ 25% podõÂl,
d) trÏetõÂm staÂtem staÂt, kteryÂ nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem
EvropskeÂ unie.
(4) OsvobozenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. zf) azÏ zj)
lze uplatnit prÏi splneÏnõÂ podmõÂnky 25% podõÂlu na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu, i prÏed splneÏnõÂm podmõÂnky 24 meÏsõÂcuÊ
neprÏetrzÏiteÂho trvaÂnõÂ podle odstavce 3, avsÏak naÂsledneÏ
musõÂ byÂt tato podmõÂnka splneÏna. Nebude-li splneÏna
minimaÂlnõÂ vyÂsÏe podõÂlu 25 % na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu
neprÏetrzÏiteÏ po dobu nejmeÂneÏ 24 meÏsõÂcuÊ, posuzuje se
osvobozenõÂ od daneÏ podle
a) odstavce 1 põÂsm. zg) azÏ zj) uplatneÏneÂ poplatnõÂkem
uvedenyÂm v § 17 odst. 3 jako nesplneÏnõÂ jeho danÏoveÂ povinnosti ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, za ktereÂ
bylo osvobozenõÂ od daneÏ uplatneÏno,
b) odstavce 1 põÂsm. zf) azÏ zi) uplatneÏneÂ plaÂtcem daneÏ
jako nesplneÏnõÂ povinnosti plaÂtce daneÏ a postupuje
se podle § 38s.
(5) OsvobozenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. zk) a zl)
lze uplatnit, pokud
1. plaÂtce uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek nebo licencÏnõÂch
poplatkuÊ a prÏõÂjemce uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek
nebo licencÏnõÂch poplatkuÊ jsou osobami prÏõÂmo
kapitaÂloveÏ spojenyÂmi po dobu alesponÏ 24 meÏsõÂcuÊ neprÏetrzÏiteÏ po sobeÏ jdoucõÂch a
2. prÏõÂjemce uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek nebo licencÏnõÂch poplatkuÊ je jejich skutecÏnyÂm vlastnõÂkem a
3. uÂroky z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek nebo licencÏnõÂ poplatky
nejsou prÏicÏitatelneÂ staÂleÂ provozovneÏ umõÂsteÏneÂ
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo trÏetõÂho staÂtu a
4. prÏõÂjemci uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek nebo licencÏnõÂch poplatkuÊ bylo vydaÂno rozhodnutõÂ podle
§ 38nb.
OsvobozenõÂ lze uplatnit i prÏed splneÏnõÂm podmõÂnky
uvedeneÂ v bodeÏ 1, avsÏak naÂsledneÏ musõÂ byÂt tato podmõÂnka splneÏna. PrÏi nedodrzÏenõÂ teÂto podmõÂnky se postupuje prÏimeÏrÏeneÏ podle odstavce 4.
(6) PrÏõÂjemce uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek a licencÏnõÂch
poplatkuÊ je jejich skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, pokud tyto
platby prÏijõÂmaÂ ve svuÊj vlastnõÂ prospeÏch a nikoliv jako
zprostrÏedkovatel, zaÂstupce nebo zmocneÏnec pro jinou
osobu.
(7) LicencÏnõÂm poplatkem se rozumõÂ platba jakeÂ-
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hokoliv druhu, kteraÂ prÏedstavuje naÂhradu za uzÏitõÂ nebo
za poskytnutõÂ praÂva na uzÏitõÂ autorskeÂho nebo jineÂho
obdobneÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu nebo
veÏdeckeÂmu, vcÏetneÏ filmu a filmovyÂch deÏl, pocÏõÂtacÏoveÂho programu (software), daÂle praÂva na patent,
ochrannou znaÂmku, pruÊmyslovyÂ vzor, naÂvrh nebo model, plaÂn, tajnyÂ vzorec nebo vyÂrobnõÂ postup, nebo za
vyÂrobneÏ technickeÂ a obchodnõÂ poznatky (know-how).
LicencÏnõÂm poplatkem se rozumõÂ takeÂ prÏõÂjem za pronaÂjem nebo za jakeÂkoliv jineÂ vyuzÏitõÂ pruÊmysloveÂho,
obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho zarÏõÂzenõÂ.
93

) SmeÏrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. 7. 1990 o spolecÏneÂm
systeÂmu zdaneÏnõÂ materÏskyÂch a dcerÏinyÂch spolecÏnostõÂ z ruÊznyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ a SmeÏrnice Rady 90/434/EHS ze dne
23. 7. 1990 o spolecÏneÂm systeÂmu zdaneÏnõÂ prÏi fuÂzõÂch, rozdeÏlenõÂch, prÏevodech majetku a vyÂmeÏnaÂch podõÂluÊ a SmeÏrnice
Rady 2003/49/ES ze dne 3. 6. 2003 o spolecÏneÂm systeÂmu
zdaneÏnõÂ uÂrokuÊ a licencÏnõÂch poplatkuÊ mezi spojenyÂmi osobami.ª.

97. V § 20 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) U poplatnõÂka, u neÏhozÏ dochaÂzõÂ ke zrusÏenõÂ
s likvidacõÂ, je zaÂkladem daneÏ v pruÊbeÏhu likvidace i po
jejõÂm ukoncÏenõÂ vyÂsledek hospodarÏenõÂ upravenyÂ podle
§ 23 azÏ 33.ª.
98. PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 19b) se zrusÏuje.
99. V § 20 odst. 3 se ve veÏteÏ trÏetõÂ na konci doplnÏujõÂ slova ¹nebo k prÏemeÏneÏ investicÏnõÂ spolecÏnosti
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu70)ª.
100. V § 20 odstavec 6 znõÂ:
¹(6) U poplatnõÂka, kteryÂ je komplementaÂrÏem komanditnõÂ spolecÏnosti, je soucÏaÂstõÂ zaÂkladu daneÏ cÏaÂst zaÂkladu daneÏ nebo danÏoveÂ ztraÂty komanditnõÂ spolecÏnosti
urcÏenaÂ ve stejneÂm pomeÏru, jakyÂm je rozdeÏlovaÂn zisk
nebo ztraÂta komanditnõÂ spolecÏnosti na tohoto komplementaÂrÏe podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.9c)ª.
101. V § 20 odstavec 7 znõÂ:
¹(7) PoplatnõÂci vymezenõÂ v § 18 odst. 3, kterÏõÂ nejsou zalozÏeni nebo zrÏõÂzeni za uÂcÏelem podnikaÂnõÂ, mohou zaÂklad daneÏ zjisÏteÏnyÂ podle odstavce 1 snõÂzÏenyÂ podle § 34 daÂle snõÂzÏit azÏ o 30 %, maximaÂlneÏ vsÏak
o 1 000 000 KcÏ, pouzÏijõÂ-li prostrÏedky zõÂskaneÂ takto
dosazÏenou uÂsporou danÏoveÂ povinnosti ke krytõÂ naÂkladuÊ (vyÂdajuÊ) souvisejõÂcõÂch s cÏinnostmi, z nichzÏ zõÂskaneÂ prÏõÂjmy nejsou prÏedmeÏtem daneÏ, a to nejpozdeÏji ve
trÏech bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂch; prÏitom u poplatnõÂkuÊ zrÏõÂzenyÂch k poskytovaÂnõÂ verÏejneÂ sluzÏby v televiznõÂm nebo rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ
pouze tehdy, pouzÏijõÂ-li takto zõÂskaneÂ prostrÏedky v naÂsledujõÂcõÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ ke krytõÂ naÂkladuÊ (vyÂdajuÊ) spojenyÂch s poskytovaÂnõÂm verÏejneÂ sluzÏby, u spolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek pouze tehdy, pouzÏijõÂ-li
takto zõÂskaneÂ prostrÏedky v naÂsledujõÂcõÂm zdanÏovacõÂm
obdobõÂ ke krytõÂ naÂkladuÊ (vyÂdajuÊ) spojenyÂch se spraÂvou
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domu a u verÏejnyÂch vysokyÂch sÏkol pouze tehdy, pouzÏijõÂ-li takto zõÂskaneÂ prostrÏedky v naÂsledujõÂcõÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ ke krytõÂ naÂkladuÊ (vyÂdajuÊ) vzdeÏlaÂvacõÂ, veÏdeckeÂ, vyÂzkumneÂ, vyÂvojoveÂ nebo umeÏleckeÂ cÏinnosti.
V prÏõÂpadeÏ, zÏe 30% snõÂzÏenõÂ cÏinõÂ meÂneÏ nezÏ 300 000 KcÏ,
lze odecÏõÂst cÏaÂstku ve vyÂsÏi 300 000 KcÏ, maximaÂlneÏ vsÏak
do vyÂsÏe zaÂkladu daneÏ.ª.
102. V § 20 odst. 8 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹na
ochranu zvõÂrÏatª vklaÂdajõÂ slova ¹a jejich zdravõÂª.
103. V § 20b odst. 2 se slova ¹ve stejneÂm pomeÏru,
v jakeÂm je rozdeÏlovaÂn zisk podle spolecÏenskeÂ smlouvy,
jinak rovnyÂm dõÂlemª nahrazujõÂ textem
¹a) u spolecÏnõÂka verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti ve stejneÂm pomeÏru, v jakeÂm je rozdeÏlovaÂn zisk podle
spolecÏenskeÂ smlouvy, jinak rovnyÂm dõÂlem,9b)
b) u komplementaÂrÏe komanditnõÂ spolecÏnosti ve stejneÂm pomeÏru, jakyÂm je rozdeÏlovaÂn zisk nebo
ztraÂta komanditnõÂ spolecÏnosti na tohoto komplementaÂrÏe podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9c)ª.
104. V § 21 odst. 1 se cÏõÂslo ¹31ª nahrazuje cÏõÂslem ¹28ª.
105. V § 21 odst. 1 se cÏõÂslo ¹28ª nahrazuje cÏõÂslem ¹26ª.
106. V § 21 odst. 1 se cÏõÂslo ¹26ª nahrazuje cÏõÂslem ¹24ª.
107. V § 21 odst. 5 se slova ¹platnaÂ k poslednõÂmu
dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ nebo jeho cÏaÂstiª nahrazujõÂ
slovy ¹uÂcÏinnaÂ k poslednõÂmu dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ
nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂª.
108. V § 22 odst. 1 se na konci põÂsmene g) tecÏka
nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se body 10 a 11, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹10. prÏõÂjmy plynoucõÂ spolecÏnõÂkovi obchodnõÂ spolecÏnosti v souvislosti se snõÂzÏenõÂm zaÂkladnõÂho
kapitaÂlu,
11. prÏõÂjmy z uÂhrad pohledaÂvky nabyteÂ postoupenõÂm.ª.
109. V § 22 odst. 3 se slova ¹põÂsm. b) a odst. 4
põÂsm. b)ª zrusÏujõÂ.
110. V § 23 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ se vychaÂzõÂ
a) z vyÂsledku hospodarÏenõÂ (zisk nebo ztraÂta), a to
vzÏdy bez vlivu MezinaÂrodnõÂch uÂcÏetnõÂch standarduÊ, u poplatnõÂkuÊ, kterÏõÂ vedou uÂcÏetnictvõÂ.20) PoplatnõÂk, kteryÂ sestavuje uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku podle
MezinaÂrodnõÂch uÂcÏetnõÂch standarduÊ, pro uÂcÏely tohoto zaÂkona pouzÏije k zjisÏteÏnõÂ vyÂsledku hospodarÏenõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.20i) PrÏi stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ se neprÏihlõÂzÏõÂ k zaÂpisuÊm v knihaÂch podrozvahovyÂch uÂcÏtuÊ, nenõÂ-li v tomto zaÂkoneÏ stanoveno jinak. Pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu daneÏ verÏejneÂ
obchodnõÂ spolecÏnosti a komanditnõÂ spolecÏnosti
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se vychaÂzõÂ z vyÂsledku hospodarÏenõÂ upraveneÂho
o prÏevod podõÂluÊ na vyÂsledku hospodarÏenõÂ spolecÏnõÂkuÊm verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo komplementaÂrÏuÊm komanditnõÂ spolecÏnosti,
b) z rozdõÂlu mezi prÏõÂjmy a vyÂdaji u poplatnõÂkuÊ, kterÏõÂ
nevedou uÂcÏetnictvõÂ.
20i

) VyhlaÂsÏka cÏ. 500/2002 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, pro uÂcÏetnõÂ jednotky, ktereÂ jsou podnikateli uÂcÏtujõÂcõÂmi v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 501/2002 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, pro uÂcÏetnõÂ jednotky, ktereÂ jsou bankami
a jinyÂmi financÏnõÂmi institucemi.
VyhlaÂsÏka cÏ. 502/2002 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, pro uÂcÏetnõÂ jednotky, ktereÂ jsou pojisÏt'ovnami.ª.

111. V § 23 odst. 3 se slova ¹HospodaÂrÏskyÂ vyÂsledekª nahrazujõÂ slovy ¹VyÂsledek hospodarÏenõÂª a slova
¹hospodaÂrÏskyÂ vyÂsledekª se nahrazujõÂ slovy ¹vyÂsledek
hospodarÏenõÂª.
112. V § 23 odst. 3 põÂsm. a) bodeÏ 4 se slova ¹nebo
rozdõÂl mezi prÏõÂjmy a vyÂdajiª zrusÏujõÂ a za slovo ¹provedenaª se doplnÏuje text ¹a ovlivnila vyÂsledek hospodarÏenõÂ. VyÂsledek hospodarÏenõÂ se zvysÏuje daÂle o cÏaÂstku,
o kterou byl snõÂzÏen vyÂsledek hospodarÏenõÂ podle põÂsmene c) bodu 1 za prÏedchozõÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ, a to
v tom zdanÏovacõÂm obdobõÂ, kdy je oprava nespraÂvnostõÂ
zauÂcÏtovaÂna rozvahoveÏª.
113. V § 23 odst. 3 põÂsm. a) bodeÏ 5 veÏteÏ prvnõÂ se
slova ¹uÂcÏtujõÂcõÂm v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ , kteryÂ vede uÂcÏetnictvõÂ,ª.
114. V § 23 odst. 3 põÂsm. a) bodeÏ 6 veÏteÏ prvnõÂ se
slova ¹uÂcÏtujõÂcõÂho v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂª
nahrazujõÂ slovy ¹ , kteryÂ vede uÂcÏetnictvõÂ,ª.
115. V § 23 odst. 3 põÂsm. a) se cÏaÂrka na konci
bodu 6 nahrazuje tecÏkou a doplnÏuje se veÏta ¹VeÏrÏitel,
kteryÂ vede uÂcÏetnictvõÂ a postoupõÂ pohledaÂvku z teÏchto
smluvnõÂch sankcõÂ nebo u ktereÂho pohledaÂvka z teÏchto
sankcõÂ zanikne jinyÂm zpuÊsobem nezÏ jejõÂm zaplacenõÂm
a jejõÂ vyÂsÏe byla podle põÂsmene b) bodu 1 polozÏkou
snizÏujõÂcõÂ vyÂsledek hospodarÏenõÂ v prÏedchozõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂch, je povinen o cÏaÂstku teÂto pohledaÂvky
zvyÂsÏit vyÂsledek hospodarÏenõÂ.ª.
116. V § 23 odst. 3 se na konci põÂsmene a) doplnÏujõÂ body 7 azÏ 12, ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 94) zneÏjõÂ:
¹7. cÏaÂstku zrusÏeneÂ rezervy, jejõÂzÏ zpuÊsob tvorby
a vyÂsÏi pro danÏoveÂ uÂcÏely stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis,22a) u poplatnõÂka, kteryÂ nevede
uÂcÏetnictvõÂ,
8. rozdõÂl mezi oceneÏnõÂm nepeneÏzÏiteÂho vkladu
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a vyÂsÏõÂ vkladu vyplaÂcenyÂ obchodnõÂ spolecÏnostõÂ
spolecÏnõÂkovi nebo druzÏstvem cÏlenovi druzÏstva94) nebo cÏaÂst tohoto rozdõÂlu, o kteryÂ nebyla snõÂzÏena nabyÂvacõÂ cena podõÂlu (§ 24
odst. 7), a to ke dni vzniku obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva prÏi zalozÏenõÂ noveÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva, v ostatnõÂch
prÏõÂpadech ke dni splacenõÂ vkladu.70) Toto se
nevztahuje na poplatnõÂky uvedeneÂ v § 2,
9. prostrÏedky nebo jejich cÏaÂst, o ktereÂ byl snõÂzÏen
zaÂklad daneÏ podle § 20 odst. 7, a to v takoveÂ
vyÂsÏi, v jakeÂ takto zõÂskaneÂ prostrÏedky nebyly
pouzÏity v souladu s podmõÂnkou pro snõÂzÏenõÂ
zaÂkladu daneÏ, a to v tom zdanÏovacõÂm obdobõÂ,
kdy poplatnõÂk koncÏõÂ cÏinnost nebo koncÏõÂ stanovenaÂ lhuÊta pro pouzÏitõÂ prostrÏedkuÊ,
10. kladnyÂ rozdõÂl mezi vzaÂjemnyÂmi zaÂvazky a pohledaÂvkami zuÂcÏastneÏnyÂch a naÂstupnickyÂch
obchodnõÂch spolecÏnostõÂ nebo druzÏstev, u nichzÏ
dochaÂzõÂ k zaÂniku v duÊsledku prÏemeÏny splynutõÂm osoby dluzÏnõÂka a veÏrÏitele, vyloucÏenyÂ v zahajovacõÂ rozvaze ve prospeÏch vlastnõÂho kapitaÂlu, a to u naÂstupnickeÂ spolecÏnosti nebo
druzÏstva v prvnõÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo
obdobõÂ, za neÏzÏ je naÂstupnickaÂ spolecÏnost povinna podat danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, prÏicÏemzÏ tento
rozdõÂl se stanovõÂ bez vlivu oceneÏnõÂ reaÂlnou
hodnotou pro uÂcÏely prÏemeÏny. Tento rozdõÂl
se snizÏuje o tu cÏaÂst pohledaÂvky zanikajõÂcõÂ v duÊsledku splynutõÂ osoby dluzÏnõÂka a veÏrÏitele,
kteraÂ byla u veÏrÏitele odepsaÂna do naÂkladuÊ,
ktereÂ nebyly povazÏovaÂny za danÏoveÏ uznatelneÂ
podle § 24. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na
pohledaÂvky a zaÂvazky z titulu zaÂvazkovyÂch
pokut, uÂrokuÊ z prodlenõÂ, poplatkuÊ prodlenõÂ,
penaÂle a jinyÂch sankcõÂ ze smluvnõÂch vztahuÊ,
11. kladnyÂ rozdõÂl mezi oceneÏnõÂm majetku podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1a) a vyÂsÏõÂ jeho
hodnoty zachyceneÂ v uÂcÏetnictvõÂ obchodnõÂ
spolecÏnosti nebo druzÏstva v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem20) u spolecÏnõÂka nebo
cÏlena druzÏstva prÏi zaÂniku jeho uÂcÏasti v obchodnõÂ spolecÏnosti nebo cÏlenstvõÂ v druzÏstvu,
pokud je podõÂl na likvidacÏnõÂm zuÊstatku nebo
vyporÏaÂdacõÂ podõÂl vyporÏaÂdaÂvaÂn v nepeneÏzÏnõÂ
formeÏ. Pokud spolecÏnõÂkovi nebo cÏlenovi
druzÏstva prÏi zaÂniku jeho uÂcÏasti v obchodnõÂ
spolecÏnosti nebo druzÏstvu vznikne vedle
praÂva na vyporÏaÂdacõÂ podõÂl v nepeneÏzÏnõÂ formeÏ
soucÏasneÏ i zaÂvazek vuÊcÏi obchodnõÂ spolecÏnosti
nebo druzÏstvu, snõÂzÏõÂ se tento kladnyÂ rozdõÂl
o cÏaÂstku zaÂvazku,
12. cÏaÂstku zaÂvazku zachyceneÂho v rozvaze, kteryÂ
zanikl jinak nezÏ jeho splneÏnõÂm, zapocÏtenõÂm,
dohodou mezi veÏrÏitelem a dluzÏnõÂkem, kterou
se dosavadnõÂ zaÂvazek nahrazuje zaÂvazkem novyÂm, a narovnaÂnõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
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prÏedpisu,88) pokud nebyla podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu20) zauÂcÏtovaÂna ve prospeÏch
vyÂnosuÊ. Toto se nevztahuje na zaÂvazky ze
smluvnõÂch pokut, uÂrokuÊ z prodlenõÂ a jinyÂch
sankcõÂ ze zaÂvazkovyÂch vztahuÊ a daÂle na zaÂvazky, z jejichzÏ titulu vznikl vyÂdaj (naÂklad),
ale je vyÂdajem (naÂkladem) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ, jen pokud
byl zaplacen.
94

) § 163a odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

117. V § 23 odst. 3 põÂsm. b) bodech 1 a 2 se slova
¹uÂcÏtujõÂcõÂho v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ , kteryÂ vede uÂcÏetnictvõÂ,ª.
118. V § 23 odst. 3 se na konci põÂsmene b) doplnÏuje bod 3, kteryÂ znõÂ:
¹3. cÏaÂstky dalsÏõÂch vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ), ktereÂ lze
uplatnit jako vyÂdaje (naÂklady) na dosazÏenõÂ,
zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ, jen
pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich zaplacenõÂ v jineÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ, nezÏ ve ktereÂm tyto naÂklady ovlivnily vyÂsledek hospodarÏenõÂ. ObdobneÏ to platõÂ pro praÂvnõÂho naÂstupce
poplatnõÂka zanikleÂho bez provedenõÂ likvidace.
ZaÂklad daneÏ nelze snõÂzÏit o zaplaceneÂ uÂroky,
ktereÂ nebyly vyÂdajem (naÂkladem) na dosazÏenõÂ,
udrzÏenõÂ a zajisÏteÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 25 odst. 1 põÂsm. w),ª.
119. V § 23 odst. 3 põÂsm. c) bodeÏ 3 se slova ¹zuÂcÏtovaÂny ve prospeÏch vyÂnosuÊª nahrazujõÂ slovy ¹zauÂcÏtovaÂny ve prospeÏch naÂkladuÊ nebo vyÂnosuÊª.
120. V § 23 odst. 3 põÂsm. c) bod 4 znõÂ:
¹4. ocenÏovacõÂ rozdõÂl vzniklyÂ jinak nezÏ koupõÂ majetku, nenõÂ-li v tomto zaÂkoneÏ daÂle stanoveno
jinak,ª.
121. V § 23 odst. 3 se na konci põÂsmene c) doplnÏuje bod 5, kteryÂ znõÂ:
¹5. cÏaÂstky ve vyÂsÏi zaÂporneÂho rozdõÂlu mezi oceneÏnõÂm podniku nebo cÏaÂsti podniku tvorÏõÂcõÂ samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku prÏi nabytõÂ vkladem
nebo prÏemeÏnou70) a souhrnem jeho individuaÂlneÏ prÏeceneÏnyÂch slozÏek majetku snõÂzÏenyÂm
o prÏevzateÂ zaÂvazky (goodwill), pokud jsou
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) zauÂcÏtovaÂny ve prospeÏch vyÂnosuÊ.ª.
Na konci odstavce 3 se doplnÏuje veÏta ¹ObdobneÏ se
postupuje, je-li danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podaÂvaÂno za jineÂ obdobõÂ, nezÏ je zdanÏovacõÂ obdobõÂ.ª.
122. V § 23 odst. 4 põÂsmeno a) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 35a) znõÂ:
¹a) u poplatnõÂkuÊ uvedenyÂch v § 2 odst. 2, v § 17
odst. 3 a u staÂleÂ provozovny (§ 22 odst. 2) prÏõÂjmy,
z nichzÏ je danÏ vybõÂraÂna zvlaÂsÏtnõÂ sazbou podle § 36.
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U penzijnõÂch fonduÊ se do zaÂkladu daneÏ nezahrnujõÂ
takeÂ uÂrokoveÂ prÏõÂjmy z dluhopisu,35a) ze smeÏnky
vystaveneÂ bankou k zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky vznikleÂ
z vkladu veÏrÏitele, z vkladnõÂho listu a vkladu mu na
rovenÏ postaveneÂmu,35b) uÂroky, vyÂhry a jineÂ vyÂnosy
z vkladu na vkladnõÂ knõÂzÏce a vkladoveÂm uÂcÏtu,35d)
35a

) ZaÂkon cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

123. V § 23 odst. 4 põÂsm. e) se slovo ¹zuÂcÏtovaneÂª
nahrazuje slovem ¹zauÂcÏtovaneÂª.
124. V § 23 odst. 4 se na konci põÂsmene e) cÏaÂrka
nahrazuje tecÏkou a doplnÏuje se veÏta ¹ObdobneÏ postupujõÂ poplatnõÂci uvedenõÂ v § 2, kterÏõÂ nevedou uÂcÏetnictvõÂ,ª.
125. V § 23 se na konci odstavce 4 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena g) azÏ k), kteraÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 95) zneÏjõÂ:
¹g) cÏaÂstka zauÂcÏtovanaÂ do prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,20) pokud souvisõÂ
s vyÂdajem (naÂkladem) vynalozÏenyÂm na prÏõÂjem,
kteryÂ nebyl v prÏedchozõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂch
prÏedmeÏtem daneÏ nebo byl od daneÏ osvobozen, a to
maximaÂlneÏ do vyÂsÏe tohoto souvisejõÂcõÂho vyÂdaje
(naÂkladu),
h) cÏaÂstka vyplacenaÂ spolecÏnõÂkovi obchodnõÂ spolecÏnosti nebo cÏlenovi druzÏstva z titulu uÂcÏasti v obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstvu prÏi snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu, kteraÂ snizÏuje nabyÂvacõÂ cenu
podõÂlu (§ 24 odst. 7),
i) zmeÏna reaÂlneÂ hodnoty (ocenÏovacõÂ rozdõÂl) cenneÂho
papõÂru nebo podõÂlu v obchodnõÂ spolecÏnosti nebo
v druzÏstvu a zmeÏna oceneÏnõÂ podõÂlu ekvivalencõÂ
(protihodnotou), o ktereÂ je uÂcÏtovaÂno jako o naÂkladu nebo vyÂnosu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.20) Toto se nevztahuje na zmeÏnu reaÂlneÂ
hodnoty cenneÂho papõÂru, kteryÂ je obchodovatelnyÂ
na verÏejneÂm trhu, a to i zahranicÏnõÂm, nachaÂzõÂ-li se
tento zahranicÏnõÂ trh v cÏlenskeÂm staÂteÏ Organizace
pro ekonomickou spolupraÂci a rozvoj nebo bylo-li
obchodovaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm zahranicÏnõÂho trhu
schvaÂleno KomisõÂ pro cenneÂ papõÂry95) (daÂle jen
¹registrovanyÂ cennyÂ papõÂrª) a na zmeÏnu reaÂlneÂ
hodnoty dluhopisu, podõÂloveÂho listu16) a cenneÂho
papõÂru prÏedstavujõÂcõÂho uÂcÏast na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu investicÏnõÂho fondu. Pro stanovenõÂ, zda se
jednaÂ o cennyÂ papõÂr podle prÏedchozõÂ veÏty, je rozhodujõÂcõÂ stav ke dni prodeje tohoto cenneÂho papõÂru. OceneÏnõÂ ekvivalencõÂ (protihodnotou) se pro
uÂcÏely tohoto zaÂkona nepovazÏuje za oceneÏnõÂ reaÂlnou hodnotou,20)
j) u poplatnõÂka uvedeneÂho v § 17 cÏaÂstka zauÂcÏtovanaÂ
ve prospeÏch vyÂnosuÊ ve vyÂsÏi rozdõÂlu mezi oceneÏnõÂm nepeneÏzÏiteÂho vkladu a vyÂsÏõÂ vkladu vyplaÂcenaÂ
obchodnõÂ spolecÏnostõÂ spolecÏnõÂkovi nebo druzÏ-
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stvem cÏlenovi druzÏstva,94) pokud se o ni snizÏuje
nabyÂvacõÂ cena podõÂlu,

1. kdy se jedna osoba podõÂlõÂ na vedenõÂ nebo kontrole jineÂ osoby,

k) zmeÏna reaÂlneÂ hodnoty (ocenÏovacõÂ rozdõÂl) u pohledaÂvek, ktereÂ poplatnõÂk nabyl a urcÏil k obchodovaÂnõÂ, o kteryÂch je uÂcÏtovaÂno jako o naÂkladu nebo
vyÂnosu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.20)

2. kdy se shodneÂ osoby nebo osoby blõÂzkeÂ20c)
podõÂlejõÂ na vedenõÂ nebo kontrole jinyÂch osob,
tyto jineÂ osoby jsou vzaÂjemneÏ osobami jinak
spojenyÂmi,
3. ovlaÂdajõÂcõÂ a ovlaÂdanaÂ a takeÂ osoby ovlaÂdaneÂ
stejnou ovlaÂdajõÂcõÂ osobou,

95

) ZaÂkon cÏ. 591/1992 Sb., o cennyÂch papõÂrech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

126. V § 23 odstavec 7 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 20d) znõÂ:
¹(7) LisÏõÂ-li se ceny sjednaneÂ mezi spojenyÂmi osobami od cen, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi
osobami v beÏzÏnyÂch obchodnõÂch vztazõÂch za stejnyÂch
nebo obdobnyÂch podmõÂnek, a nenõÂ-li tento rozdõÂl
uspokojiveÏ dolozÏen, upravõÂ spraÂvce daneÏ zaÂklad daneÏ
poplatnõÂka o zjisÏteÏnyÂ rozdõÂl; nelze-li urcÏit cenu, kteraÂ
by byla sjednaÂvaÂna mezi nezaÂvislyÂmi osobami v beÏzÏnyÂch obchodnõÂch vztazõÂch za stejnyÂch nebo obdobnyÂch podmõÂnek, pouzÏije se cena zjisÏteÏnaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.1a) Za cenu, kteraÂ by byla sjednaÂna mezi nezaÂvislyÂmi osobami v beÏzÏnyÂch obchodnõÂch
vztazõÂch prÏi stanovenõÂ vyÂsÏe uÂrokuÊ u puÊjcÏek,20d) se pro
uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ povazÏuje uÂrok ve vyÂsÏi 140 %
diskontnõÂ uÂrokoveÂ sazby CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky platneÂ
v dobeÏ uzavrÏenõÂ smlouvy; toto se nepouzÏije v prÏõÂpadeÏ,
kdy sjednanaÂ vyÂsÏe uÂrokuÊ u puÊjcÏky je nizÏsÏõÂ nezÏ uÂrok ve
vyÂsÏi 140 % diskontnõÂ uÂrokoveÂ sazby CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky platneÂ v dobeÏ uzavrÏenõÂ smlouvy, a veÏrÏitelem je
osoba s bydlisÏteÏm nebo se sõÂdlem v zahranicÏõÂ nebo je
veÏrÏitelem spolecÏnõÂk nebo cÏlen druzÏstva uvedenyÂ v § 2
odst. 2 a § 17 odst. 3. Toto ustanovenõÂ se nepouzÏije prÏi
uÂplatneÂm poskytnutõÂ mõÂstnosti s nezbytnyÂm vybavenõÂm zameÏstnavatelem odboroveÂ organizaci pro nezbytnou provoznõÂ cÏinnost. SpojenyÂmi osobami se pro uÂcÏely
tohoto zaÂkona rozumõÂ
a) kapitaÂloveÏ spojeneÂ osoby, prÏitom
1. jestlizÏe se jedna osoba prÏõÂmo podõÂlõÂ na kapitaÂlu
nebo hlasovacõÂch praÂvech druheÂ osoby, anebo
se jedna osoba prÏõÂmo podõÂlõÂ na kapitaÂlu nebo
hlasovacõÂch praÂvech võÂce osob; a prÏitom tento
podõÂl prÏedstavuje alesponÏ 25 % zaÂkladnõÂho kapitaÂlu nebo 25 % hlasovacõÂch praÂv teÏchto osob,
jsou vsÏechny tyto osoby vzaÂjemneÏ osobami
prÏõÂmo kapitaÂloveÏ spojenyÂmi,
2. jestlizÏe se jedna osoba neprÏõÂmo podõÂlõÂ na kapitaÂlu nebo hlasovacõÂch praÂvech druheÂ osoby,
anebo se jedna osoba prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo podõÂlõÂ na kapitaÂlu nebo hlasovacõÂch praÂvech võÂce
osob; a prÏitom tento podõÂl prÏedstavuje alesponÏ
25 % zaÂkladnõÂho kapitaÂlu nebo 25 % hlasovacõÂch praÂv teÏchto osob, jsou vsÏechny tyto osoby
vzaÂjemneÏ osobami kapitaÂloveÏ spojenyÂmi,
b) jinak spojeneÂ osoby, kteryÂmi jsou osoby

4. blõÂzkeÂ,20c)
5. ktereÂ vytvorÏily praÂvnõÂ vztah prÏevaÂzÏneÏ za uÂcÏelem snõÂzÏenõÂ zaÂkladu daneÏ nebo zvyÂsÏenõÂ danÏoveÂ
ztraÂty.
PodõÂl na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu nebo podõÂl s hlasovacõÂm
praÂvem ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je
podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, se stanovõÂ jako aritmetickyÂ
pruÊmeÏr meÏsõÂcÏnõÂch stavuÊ.
20d

) § 657 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.ª.

127. V § 23 odst. 8 se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti textu slova
¹HospodaÂrÏskyÂ vyÂsledekª nahrazujõÂ slovy ¹VyÂsledek
hospodarÏenõÂª.
128. V § 23 odst. 8 põÂsm. a) se slova ¹uÂcÏtujõÂcõÂch
v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy
¹ , kterÏõÂ vedou uÂcÏetnictvõÂ,ª.
129. V § 23 odst. 8 põÂsm. b) bodeÏ 1 se slova
¹uÂcÏtujõÂ v soustaveÏ podvojneÂhoª nahrazujõÂ slovy ¹vedouª.
130. V § 23 odst. 8 põÂsm. b) bodeÏ 2 veÏteÏ prvnõÂ se
slova ¹uÂcÏtujõÂ v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹vedou danÏovou evidenciª a za slovo
¹prÏijatyÂchª se vklaÂdajõÂ slova ¹a zaplacenyÂchª.
131. V § 23 odst. 8 põÂsm. b) bod 3 znõÂ:
¹3. v prÏõÂpadech, kdy poplatnõÂk nevede uÂcÏetnictvõÂ
s vyÂjimkou uvedenou v bodeÏ 2, ani nevede
danÏovou evidenci, o cenu nespotrÏebovanyÂch
zaÂsob, o vyÂsÏi pohledaÂvek [s vyÂjimkou pohledaÂvek uvedenyÂch v § 24 odst. 2 põÂsm. y)] a zaplacenyÂch zaÂloh.ª.
132. V § 23 odst. 8 veÏteÏ poslednõÂ se v zaÂveÏrecÏneÂ
cÏaÂsti textu slova ¹jestlizÏe nebyli uÂcÏetnõÂ jednotkou.20)ª
nahrazujõÂ slovy ¹nebo prÏi zahaÂjenõÂ vedenõÂ danÏoveÂ evidence.ª.
133. V § 23 odst. 13 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹neuÂcÏtujõÂcõÂch v soustaveÏ podvojneÂhoª nahrazujõÂ slovy ¹ , kterÏõÂ
nevedouª.
134. V § 23 odst. 14 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹PrÏi prÏechodu z danÏoveÂ evidence na vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ
u poplatnõÂka s prÏõÂjmy podle § 7 lze hodnotu zaÂsob
a pohledaÂvek, ktereÂ poplatnõÂk evidoval v dobeÏ zahaÂjenõÂ
vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ, zahrnout do zaÂkladu daneÏ bud' jednoraÂzoveÏ v dobeÏ zahaÂjenõÂ vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ nebo po-
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stupneÏ po 5 naÂsledujõÂcõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂ, pocÏõÂnaje zdanÏovacõÂm obdobõÂm zahaÂjenõÂ vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ.ª.

will) se zahrnuje do zaÂkladu daneÏ obdobneÏ jako ocenÏovacõÂ rozdõÂl prÏi koupi podniku nebo cÏaÂsti podniku.ª.

135. V § 23 odst. 14 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou, kteraÂ znõÂ: ¹UkoncÏõÂ-li nebo prÏerusÏõÂ-li poplatnõÂk
cÏinnost nebo ukoncÏõÂ-li vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ prÏed uplynutõÂm doby zahrnovaÂnõÂ zaÂsob a pohledaÂvek do zaÂkladu
daneÏ, zvyÂsÏõÂ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve ktereÂm byla cÏinnost prÏerusÏena nebo ukoncÏena nebo ve ktereÂm bylo
ukoncÏeno vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ, zaÂklad daneÏ o hodnotu
zaÂsob a pohledaÂvek, ktereÂ nezahrnul do zaÂkladu
daneÏ.ª.

137. V § 23 odst. 16 se slova ¹uÂcÏetnõÂª zrusÏujõÂ.

136. V § 23 odstavec 15 znõÂ:
¹(15) Do zaÂkladu daneÏ se zahrnuje i rozdõÂl mezi
oceneÏnõÂm podniku nebo cÏaÂsti podniku, tvorÏõÂcõÂ samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku,70) nabyteÂho koupõÂ a souhrnem oceneÏnõÂ jeho jednotlivyÂch slozÏek majetku
v uÂcÏetnictvõÂ prodaÂvajõÂcõÂho snõÂzÏenyÂm o prÏevzateÂ zaÂvazky (daÂle jen ¹ocenÏovacõÂ rozdõÂl prÏi koupi podniku
nebo cÏaÂsti podnikuª). KladnyÂ ocenÏovacõÂ rozdõÂl prÏi
koupi podniku nebo cÏaÂsti podniku se zahrnuje do vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) rovnomeÏrneÏ beÏhem 180 meÏsõÂcuÊ, a to
v pomeÏrneÂ vyÂsÏi prÏipadajõÂcõÂ na pocÏet meÏsõÂcuÊ v prÏõÂslusÏneÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ. ZaÂpornyÂ ocenÏovacõÂ rozdõÂl prÏi
koupi podniku nebo cÏaÂsti podniku je cÏaÂstkou zvysÏujõÂcõÂ
vyÂsledek hospodarÏenõÂ nebo rozdõÂl mezi prÏõÂjmy a vyÂdaji
rovnomeÏrneÏ beÏhem 180 meÏsõÂcuÊ, a to v pomeÏrneÂ vyÂsÏi
prÏipadajõÂcõÂ na pocÏet meÏsõÂcuÊ v prÏõÂslusÏneÂm zdanÏovacõÂm
obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, pokud nebyl ve stejneÂ vyÂsÏi podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu20) soucÏaÂstõÂ prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ). Neodepsanou cÏaÂst zaÂporneÂho ocenÏovacõÂho rozdõÂlu prÏi koupi
podniku nebo cÏaÂsti podniku je poplatnõÂk povinen zahrnout do zaÂkladu daneÏ prÏi vyrÏazenõÂ poslednõÂ slozÏky
dlouhodobeÂho nehmotneÂho majetku nebo hmotneÂho
majetku; obdobneÏ lze postupovat i u neodepsaneÂ cÏaÂsti
kladneÂho ocenÏovacõÂho rozdõÂlu prÏi koupi podniku nebo
cÏaÂsti podniku. PrÏi postupneÂm vyrÏazovaÂnõÂ majetku tvorÏõÂcõÂho koupenyÂ podnik nebo cÏaÂst podniku se ocenÏovacõÂ
rozdõÂl nemeÏnõÂ. PrÏi naÂjmu podniku,70) jehozÏ pronajõÂmatel odpisoval ocenÏovacõÂ rozdõÂl prÏi koupi podniku nebo
cÏaÂsti podniku, muÊzÏe naÂjemce na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ
smlouvy s pronajõÂmatelem pokracÏovat v zahrnovaÂnõÂ
tohoto ocenÏovacõÂho rozdõÂlu do zaÂkladu daneÏ obdobneÏ
po dobu trvaÂnõÂ naÂjmu. PrÏi fuÂzi nebo prÏi prÏevodu jmeÏnõÂ
na spolecÏnõÂka nebo prÏi rozdeÏlenõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti
nebo druzÏstva70) se neodepsanaÂ cÏaÂst kladneÂho nebo zaÂporneÂho ocenÏovacõÂho rozdõÂlu prÏi koupi podniku nebo
cÏaÂsti podniku zahrne do zaÂkladu daneÏ zanikajõÂcõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva, pokud nebylo dohodnuto, zÏe naÂstupnickaÂ obchodnõÂ spolecÏnost nebo
druzÏstvo pokracÏuje v zahrnovaÂnõÂ do zaÂkladu daneÏ obdobneÏ, jako by k prÏemeÏneÏ nedosÏlo. KladnyÂ nebo zaÂpornyÂ rozdõÂl mezi oceneÏnõÂm podniku nebo cÏaÂsti podniku, tvorÏõÂcõÂ samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku,70) nabyteÂho koupõÂ a souhrnem jeho individuaÂlneÏ prÏeceneÏnyÂch
slozÏek majetku snõÂzÏenyÂm o prÏevzateÂ zaÂvazky (good-

138. V § 23 odst. 16 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹PrÏi prodeji podniku nebo jeho cÏaÂsti poplatnõÂkem,
kteryÂ nevede uÂcÏetnictvõÂ, vstupuje do zaÂkladu daneÏ prÏõÂjem z prodeje a hodnota vsÏech postupovanyÂch zaÂvazkuÊ.ª.
139. Za § 23 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 23a azÏ 23d, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:
¹ S p o l e cÏ n yÂ sy s t eÂ m z d a n eÏ n õÂ prÏ i prÏ e vod u
podniku, vyÂ m eÏ n eÏ podõÂ l uÊ , f uÂ z i a r oz deÏ l e n õÂ
§ 23a
PrÏevod podniku nebo jeho samostatneÂ
cÏaÂsti na spolecÏnost
(1) PrÏevodem podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti
na spolecÏnost (daÂle jen ¹prÏevod podniku nebo jeho
samostatneÂ cÏaÂstiª) se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
postup, prÏi ktereÂm spolecÏnost prÏevaÂdõÂ, bez toho, aby
zanikla (daÂle jen ¹prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnostª), podnik
nebo jeho cÏaÂst, kteraÂ prÏedstavuje samostatnyÂ organizacÏnõÂ a funkcÏnõÂ celek slouzÏõÂcõÂ k provozovaÂnõÂ jednoho
nebo võÂce prÏedmeÏtuÊ podnikaÂnõÂ (daÂle jen ¹podnik nebo
jeho samostatnaÂ cÏaÂstª), na jinou spolecÏnost (daÂle jen
¹prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnostª) tak, zÏe za prÏevedenyÂ podnik
nebo jeho samostatnou cÏaÂst zõÂskaÂ prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnost podõÂl v prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnosti nebo se zvyÂsÏõÂ jejõÂ
vklad do zaÂkladnõÂho kapitaÂlu prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnosti.
(2) NabyÂvacõÂ cenou podõÂlu v prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnosti je cena prÏevedeneÂho podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti, jak byl oceneÏn pro nepeneÏzÏityÂ vklad podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,70) v ostatnõÂch prÏõÂpadech
cena zjisÏteÏnaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.1a)
(3) PrÏõÂjmy (vyÂnosy) vznikleÂ u prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnosti prÏi prÏevodu podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti
v souvislosti s oceneÏnõÂm prÏevedeneÂho majetku a zaÂvazkuÊ pro uÂcÏely prÏevodu podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti se nezahrnujõÂ do zaÂkladu daneÏ.
(4) PrÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnost nebo prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnost prostrÏednictvõÂm sveÂ staÂleÂ provozovny umõÂsteÏneÂ na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pokracÏuje v odpisovaÂnõÂ zapocÏateÂm prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnostõÂ u prÏevedeneÂho hmotneÂho a nehmotneÂho majetku, kteryÂ lze odpisovat podle
tohoto zaÂkona [§ 30 odst. 12 põÂsm. m)].
(5) PrÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnost nebo prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnost prostrÏednictvõÂm sveÂ staÂleÂ provozovny umõÂsteÏneÂ na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je opraÂvneÏna
a) prÏevzõÂt rezervy a opravneÂ polozÏky souvisejõÂcõÂ
s prÏevedenyÂm podnikem nebo s jeho samostatnou
cÏaÂstõÂ, vytvorÏeneÂ prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnostõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu22a) za podmõÂnek,
ktereÂ by platily pro prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnost, pokud
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by se prÏevod podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti
neuskutecÏnil,
b) prÏevzõÂt danÏovou ztraÂtu nebo cÏaÂst danÏoveÂ ztraÂty
vymeÏrÏeneÂ prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnosti, kteraÂ souvisõÂ
s prÏevedenyÂm podnikem nebo jeho samostatnou
cÏaÂstõÂ a dosud nebyla uplatneÏna jako polozÏka odcÏitatelnaÂ od zaÂkladu daneÏ prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnostõÂ.
Tuto danÏovou ztraÂtu lze uplatnit jako polozÏku odcÏitatelnou od zaÂkladu daneÏ ve zdanÏovacõÂch obdobõÂch zbyÂvajõÂcõÂch do peÏti zdanÏovacõÂch obdobõÂ bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂch po zdanÏovacõÂm obdobõÂ,
za ktereÂ byla danÏovaÂ ztraÂta prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnosti
vymeÏrÏena za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem. NeprokaÂzÏe-li poplatnõÂk, jakaÂ cÏaÂst danÏoveÂ
ztraÂty se vztahuje k prÏevedeneÂmu podniku nebo
k jeho samostatneÂ cÏaÂsti, stanovõÂ se tato cÏaÂst danÏoveÂ
ztraÂty podle pomeÏru hodnoty prÏevedeneÂho majetku zachyceneÂ v uÂcÏetnictvõÂ prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) bezprostrÏedneÏ prÏed prÏevodem snõÂzÏeneÂ o prÏevedeneÂ
zaÂvazky prÏi prÏevodu podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti a hodnoty vesÏkereÂho majetku zachyceneÂ v uÂcÏetnictvõÂ prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnosti podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) snõÂzÏeneÂ o vesÏkereÂ
zaÂvazky prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnosti bezprostrÏedneÏ
prÏed provedenõÂm prÏevodu,
c) prÏevzõÂt polozÏky odcÏitatelneÂ od zaÂkladu daneÏ vztahujõÂcõÂ se k prÏevedeneÂmu podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti, na neÏzÏ vznikl naÂrok prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnosti v souladu s § 34 odst. 3 a naÂsl., a ktereÂ
dosud nebyly uplatneÏny prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnostõÂ,
za podmõÂnek, ktereÂ by platily pro prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnost, pokud by se prÏevod podniku nebo jeho
samostatneÂ cÏaÂsti neuskutecÏnil.
(6) UstanovenõÂ odstavcuÊ 2, 3 a 5 se pouzÏijõÂ, pokud
a) prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnost i prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnost jsou
poplatnõÂky uvedenyÂmi v § 17 odst. 3 a majõÂ formu
akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm
omezenyÂm,
b) prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnost je spolecÏnostõÂ, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnost je poplatnõÂkem
uvedenyÂm v § 17 odst. 3 a maÂ formu akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm
a prÏevedenyÂ majetek a zaÂvazky nejsou po prÏevodu
soucÏaÂstõÂ staÂleÂ provozovny prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnosti
umõÂsteÏneÂ mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo
c) prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnost je poplatnõÂkem uvedenyÂm
v § 17 odst. 3 a maÂ formu akcioveÂ spolecÏnosti
nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm nebo je
spolecÏnostõÂ, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, a prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnost je spolecÏnostõÂ, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a prÏevedenyÂ majetek a zaÂvazky jsou po prÏevodu soucÏaÂstõÂ
staÂleÂ provozovny prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnosti umõÂsteÏneÂ
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.

§ 23b
VyÂmeÏna podõÂluÊ
(1) VyÂmeÏnou podõÂluÊ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
rozumõÂ postup, prÏi ktereÂm jedna spolecÏnost (daÂle jen
¹nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnostª) zõÂskaÂ podõÂl v jineÂ spolecÏnosti
(daÂle jen ¹nabytaÂ spolecÏnostª) v rozsahu, kteryÂ prÏedstavuje veÏtsÏinu hlasovacõÂch praÂv nabyteÂ spolecÏnosti,
a to tak, zÏe poskytne spolecÏnõÂkuÊm nabyteÂ spolecÏnosti
za podõÂl v nabyteÂ spolecÏnosti podõÂl v nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnosti s prÏõÂpadnyÂm doplatkem na dorovnaÂnõÂ. VeÏtsÏinou hlasovacõÂch praÂv se rozumõÂ võÂce nezÏ 50 % vsÏech
hlasovacõÂch praÂv. NabytõÂ podõÂlu v nabyteÂ spolecÏnosti
provedeneÂ nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnostõÂ prostrÏednictvõÂm obchodnõÂka s cennyÂmi papõÂry95) nebo osoby s obdobnyÂm
postavenõÂm v zahranicÏõÂ se posuzuje jako jedna transakce, a to za prÏedpokladu, zÏe se uskutecÏnõÂ v raÂmci
sÏestimeÏsõÂcÏnõÂho obdobõÂ.
(2) Doplatkem na dorovnaÂnõÂ se prÏi vyÂmeÏneÏ podõÂluÊ rozumõÂ platba poskytnutaÂ byÂvalyÂm majiteluÊm
podõÂlu v nabyteÂ spolecÏnosti k podõÂlu v nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnosti prÏi vyÂmeÏneÏ podõÂluÊ, jezÏ nesmõÂ prÏesaÂhnout
10 % jmenoviteÂ hodnoty vsÏech podõÂluÊ v nabyÂvajõÂcõÂ
spolecÏnosti, nebo nelze-li urcÏit jmenovitou hodnotu
podõÂlu v nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnosti, 10 % uÂcÏetnõÂ hodnoty
vsÏech podõÂluÊ v nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnosti.
(3) NabyÂvacõÂ cenou podõÂlu v nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnosti je u spolecÏnõÂka nabyteÂ spolecÏnosti hodnota, jakou
meÏl podõÂl v nabyteÂ spolecÏnosti pro uÂcÏely tohoto zaÂkona v dobeÏ vyÂmeÏny. StejnyÂm zpuÊsobem se stanovõÂ
nabyÂvacõÂ cena podõÂlu v nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnosti, kteryÂ
nenõÂ zahrnut v obchodnõÂm majetku u poplatnõÂka uvedeneÂho v § 2.
(4) PrÏõÂjmy (vyÂnosy) vznikleÂ u spolecÏnõÂka nabyteÂ
spolecÏnosti z duÊvodu prÏeceneÏnõÂ podõÂlu v nabyteÂ spolecÏnosti prÏi prÏevodu podõÂlu se nezahrnujõÂ prÏi vyÂmeÏneÏ
podõÂluÊ do zaÂkladu daneÏ. Toto se nevztahuje na doplatek na dorovnaÂnõÂ.
(5) NabyÂvacõÂ cena podõÂlu v nabyteÂ spolecÏnosti se
u nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnosti stanovõÂ jako jejich reaÂlnaÂ hodnota podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.20)
(6) UstanovenõÂ odstavcuÊ 3 azÏ 5 se pouzÏijõÂ, pokud
nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnost i nabytaÂ spolecÏnost jsou poplatnõÂky uvedenyÂmi v § 17 odst. 3, kterÏõÂ majõÂ formu akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm nebo jsou spolecÏnostmi, ktereÂ jsou danÏovyÂmi rezidenty jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a spolecÏnõÂk nabyteÂ spolecÏnosti
a) je poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 2 odst. 2 nebo v § 17
odst. 3, nebo
b) nenõÂ poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 2 odst. 2 nebo
v § 17 odst. 3, ale drzÏel podõÂl v nabyteÂ spolecÏnosti
a drzÏõÂ podõÂl v nabyÂvajõÂcõÂ spolecÏnosti prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, umõÂsteÏneÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky.
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§ 23c
FuÂze a rozdeÏlenõÂ spolecÏnostõÂ
(1) FuÂzõÂ spolecÏnostõÂ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
rozumõÂ postup, prÏi ktereÂm
a) vesÏkeryÂ majetek a zaÂvazky jedneÂ nebo võÂce spolecÏnostõÂ, kteraÂ zanikaÂ a je zrusÏena bez likvidace
(daÂle jen ¹zanikajõÂcõÂ spolecÏnostª), prÏechaÂzõÂ na jinou existujõÂcõÂ spolecÏnost (daÂle jen ¹naÂstupnickaÂ
existujõÂcõÂ spolecÏnostª), prÏicÏemzÏ spolecÏnõÂci zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti nabudou podõÂl v naÂstupnickeÂ existujõÂcõÂ spolecÏnosti s prÏõÂpadnyÂm doplatkem na dorovnaÂnõÂ,
b) vesÏkeryÂ majetek a zaÂvazky dvou nebo võÂce zanikajõÂcõÂch spolecÏnostõÂ prÏechaÂzõÂ na noveÏ vzniklou
spolecÏnost (daÂle jen ¹naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnostª), kterou tyto zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti zalozÏily,
prÏicÏemzÏ spolecÏnõÂci zanikajõÂcõÂch spolecÏnostõÂ nabudou podõÂl v naÂstupnickeÂ zalozÏeneÂ spolecÏnosti s prÏõÂpadnyÂm doplatkem na dorovnaÂnõÂ,
c) vesÏkeryÂ majetek a zaÂvazky zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti
prÏechaÂzõÂ na jinou spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm
spolecÏnõÂkem zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti (daÂle jen ¹naÂstupnickaÂ spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkemª).
(2) RozdeÏlenõÂm spolecÏnosti se pro uÂcÏely tohoto
zaÂkona rozumõÂ postup, prÏi ktereÂm vesÏkeryÂ majetek
a zaÂvazky zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti prÏechaÂzõÂ na dveÏ nebo
võÂce existujõÂcõÂ nebo noveÏ vznikleÂ spolecÏnosti (daÂle jen
¹naÂstupnickeÂ spolecÏnosti prÏi rozdeÏlenõÂª), prÏicÏemzÏ spolecÏnõÂci zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti nabudou podõÂl v naÂstupnickyÂch spolecÏnostech prÏi rozdeÏlenõÂ s prÏõÂpadnyÂm doplatkem na dorovnaÂnõÂ.
(3) Za fuÂzi spolecÏnostõÂ a rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti se
povazÏujõÂ takeÂ prÏemeÏny spolecÏnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu,70) prÏitom prÏevod jmeÏnõÂ na spolecÏnõÂka se povazÏuje za fuÂzi spolecÏnostõÂ, pouze jsou-li splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. c).
(4) PrÏõÂjmy (vyÂnosy) naÂstupnickeÂ existujõÂcõÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ zalozÏeneÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ
spolecÏnosti, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickeÂ spolecÏnosti prÏi rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti vznikleÂ
z duÊvodu prÏeceneÏnõÂ majetku a zaÂvazkuÊ pro uÂcÏely fuÂze
spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti se nezahrnujõÂ
do zaÂkladu daneÏ.
(5) PrÏõÂjmy (vyÂnosy) spolecÏnõÂka zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti vznikleÂ z duÊvodu prÏeceneÏnõÂ majetku a zaÂvazkuÊ
pro uÂcÏely fuÂze spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti
se nezahrnujõÂ do zaÂkladu daneÏ. Toto se nevztahuje na
doplatek na dorovnaÂnõÂ. UstanovenõÂ tohoto odstavce se
pouzÏije, pokud zanikajõÂcõÂ spolecÏnost i naÂstupnickaÂ
existujõÂcõÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnost,
naÂstupnickaÂ spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem,
nebo naÂstupnickaÂ spolecÏnost prÏi rozdeÏlenõÂ jsou poplatnõÂky uvedenyÂmi v § 17 odst. 3, kterÏõÂ majõÂ formu akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm omeze-
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nyÂm, nebo jsou spolecÏnostmi, ktereÂ jsou danÏovyÂmi rezidenty jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a spolecÏnõÂk zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti
a) je poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 2 odst. 2 nebo v § 17
odst. 3, nebo
b) nenõÂ poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 2 odst. 2 nebo
v § 17 odst. 3, ale drzÏel podõÂl v zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti a drzÏõÂ podõÂl v naÂstupnickeÂ existujõÂcõÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ zalozÏeneÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ spolecÏnosti, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem,
nebo naÂstupnickeÂ spolecÏnosti prÏi rozdeÏlenõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny umõÂsteÏneÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky.
(6) NabyÂvacõÂ cenou podõÂlu v naÂstupnickeÂ existujõÂcõÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ zalozÏeneÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ spolecÏnosti, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem,
nebo naÂstupnickeÂ spolecÏnosti prÏi rozdeÏlenõÂ zõÂskaneÂho
prÏi fuÂzi spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti je u spolecÏnõÂka zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti hodnota, jakou meÏl podõÂl
v zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti pro uÂcÏely tohoto zaÂkona ke dni
prÏedchaÂzejõÂcõÂmu rozvahovyÂ den prÏed rozhodnyÂm
dnem fuÂze nebo rozdeÏlenõÂ. StejnyÂm zpuÊsobem se stanovõÂ nabyÂvacõÂ cena podõÂlu v naÂstupnickeÂ existujõÂcõÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ zalozÏeneÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ spolecÏnosti, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo
naÂstupnickeÂ spolecÏnosti prÏi rozdeÏlenõÂ, kteryÂ nenõÂ zahrnut v obchodnõÂm majetku u poplatnõÂka uvedeneÂho
v § 2.
(7) NaÂstupnickaÂ existujõÂcõÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ spolecÏnost,
kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickaÂ spolecÏnost prÏi rozdeÏlenõÂ nebo naÂstupnickaÂ existujõÂcõÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ
spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickaÂ spolecÏnost prÏi rozdeÏlenõÂ prostrÏednictvõÂm
sveÂ staÂleÂ provozovny umõÂsteÏneÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pokracÏuje v odpisovaÂnõÂ zapocÏateÂm zanikajõÂcõÂ
spolecÏnostõÂ u hmotneÂho a nehmotneÂho majetku, jezÏ
prÏesÏel v duÊsledku fuÂze spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti, a kteryÂ lze odpisovat podle tohoto zaÂkona
[§ 30 odst. 12 põÂsm. m)].
(8) NaÂstupnickaÂ existujõÂcõÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ spolecÏnost,
kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickaÂ spolecÏnost prÏi rozdeÏlenõÂ nebo naÂstupnickaÂ existujõÂcõÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ
spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickaÂ spolecÏnost prÏi rozdeÏlenõÂ prostrÏednictvõÂm
sveÂ staÂleÂ provozovny umõÂsteÏneÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, je opraÂvneÏna
a) prÏevzõÂt rezervy a opravneÂ polozÏky vytvorÏeneÂ zanikajõÂcõÂ spolecÏnostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu22a) za podmõÂnek, ktereÂ by platily pro zanikajõÂcõÂ spolecÏnost, pokud by se fuÂze spolecÏnostõÂ
nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti neuskutecÏnily,
b) prÏevzõÂt danÏovou ztraÂtu vymeÏrÏenou zanikajõÂcõÂ spo-
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lecÏnosti, kteraÂ dosud nebyla uplatneÏna jako polozÏka odcÏitatelnaÂ od zaÂkladu daneÏ zanikajõÂcõÂ spolecÏnostõÂ. Tuto danÏovou ztraÂtu lze uplatnit jako
polozÏku odcÏitatelnou od zaÂkladu daneÏ ve zdanÏovacõÂch obdobõÂch zbyÂvajõÂcõÂch do peÏti zdanÏovacõÂch
obdobõÂ bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂch po zdanÏovacõÂm obdobõÂ, za ktereÂ byla danÏovaÂ ztraÂta zanikajõÂcõÂ
spolecÏnosti vymeÏrÏena za podmõÂnek stanovenyÂch
tõÂmto zaÂkonem,
c) prÏevzõÂt polozÏky odcÏitatelneÂ od zaÂkladu daneÏ, na
neÏzÏ vznikl naÂrok zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti, v souladu
s § 34 odst. 3 a naÂsl., a ktereÂ dosud nebyly uplatneÏny zanikajõÂcõÂ spolecÏnostõÂ za podmõÂnek, ktereÂ by
platily pro zanikajõÂcõÂ spolecÏnost, pokud by se fuÂze
spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti neuskutecÏnily.
(9) UstanovenõÂ odstavcuÊ 4, 5, 6 a 8 se pouzÏijõÂ,
pokud
a) zanikajõÂcõÂ spolecÏnost i naÂstupnickaÂ existujõÂcõÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem,
nebo naÂstupnickaÂ spolecÏnost prÏi rozdeÏlenõÂ jsou
poplatnõÂky uvedenyÂmi v § 17 odst. 3 a majõÂ formu
akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm
omezenyÂm, nebo
b) zanikajõÂcõÂ spolecÏnost je spolecÏnostõÂ, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie a naÂstupnickaÂ existujõÂcõÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickaÂ spolecÏnost prÏi rozdeÏlenõÂ je poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3 a maÂ formu akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm,
a pokud majetek a zaÂvazky, jezÏ prÏesÏly ze zanikajõÂcõÂ
spolecÏnosti na naÂstupnickou existujõÂcõÂ spolecÏnost,
naÂstupnickou zalozÏenou spolecÏnost, naÂstupnickou
spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo
naÂstupnickou spolecÏnost prÏi rozdeÏlenõÂ v duÊsledku
fuÂze spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti, nejsou soucÏaÂstõÂ staÂleÂ provozovny naÂstupnickeÂ existujõÂcõÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ zalozÏeneÂ spolecÏnosti,
naÂstupnickeÂ spolecÏnosti, kteraÂ je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickeÂ spolecÏnosti prÏi rozdeÏlenõÂ
mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo
c) zanikajõÂcõÂ spolecÏnost je poplatnõÂkem uvedenyÂm
v § 17 odst. 3 a maÂ formu akcioveÂ spolecÏnosti
nebo spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm nebo je
spolecÏnostõÂ, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a naÂstupnickaÂ existujõÂcõÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ zalozÏenaÂ spolecÏnost, naÂstupnickaÂ spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm
spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickaÂ spolecÏnost prÏi
rozdeÏlenõÂ je spolecÏnostõÂ, kteraÂ je danÏovyÂm rezidentem v jineÂm cÏlenskeÂm staÂtu EvropskeÂ unie,
a pokud majetek a zaÂvazky, jezÏ prÏesÏly ze zanikajõÂcõÂ
spolecÏnosti na naÂstupnickou zalozÏenou spolecÏnost, naÂstupnickou spolecÏnost, kteraÂ je jedinyÂm

spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickou spolecÏnost prÏi
rozdeÏlenõÂ v duÊsledku fuÂze spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti, jsou soucÏaÂstõÂ staÂleÂ provozovny
naÂstupnickeÂ existujõÂcõÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ zalozÏeneÂ spolecÏnosti, naÂstupnickeÂ spolecÏnosti, kteraÂ
je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickeÂ spolecÏnosti prÏi rozdeÏlenõÂ umõÂsteÏneÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
§ 23d
(1) PoplatnõÂk, kteryÂ splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ
v § 23a, 23b nebo § 23c, oznaÂmõÂ prÏed prÏevodem podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti nebo prÏed vyÂmeÏnou
podõÂluÊ sveÂmu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvci daneÏ, zÏe
bude postupovat podle § 23a, 23b nebo § 23c.
(2) UstanovenõÂ § 23a odst. 5 põÂsm. b) a c) a § 23c
odst. 8 põÂsm. b) a c) nelze pouzÏõÂt, pokud hlavnõÂm duÊvodem nebo jednõÂm z hlavnõÂch duÊvoduÊ prÏevodu podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti, vyÂmeÏny podõÂluÊ, fuÂze
spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti je snõÂzÏenõÂ nebo
vyhnutõÂ se danÏoveÂ povinnosti, zejmeÂna je-li zjevneÂ, zÏe
pro prÏevod podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti, vyÂmeÏnu podõÂluÊ, fuÂzi spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti neexistujõÂ rÏaÂdneÂ ekonomickeÂ duÊvody jako restrukturalizace nebo zvysÏovaÂnõÂ efektivity cÏinnosti spolecÏnostõÂ, ktereÂ se prÏevodu podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti, vyÂmeÏny podõÂluÊ, fuÂze spolecÏnostõÂ nebo
rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti uÂcÏastnõÂ.
(3) Je-li prÏi prÏevodu podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnostõÂ nebo prÏi fuÂzi spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti zanikajõÂcõÂ spolecÏnostõÂ
nebo naÂstupnickou existujõÂcõÂ spolecÏnostõÂ, naÂstupnickou
zalozÏenou spolecÏnostõÂ, naÂstupnickou spolecÏnostõÂ, kteraÂ
je jedinyÂm spolecÏnõÂkem, nebo naÂstupnickou spolecÏnostõÂ prÏi rozdeÏlenõÂ spolecÏnost, kteraÂ po dobu delsÏõÂ
nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ prÏedchaÂzejõÂcõÂch prÏevodu podniku nebo
jeho samostatneÂ cÏaÂsti nebo rozhodneÂmu dni fuÂze nebo
rozdeÏlenõÂ ve skutecÏnosti nevykonaÂvala cÏinnost, maÂ se
za to, zÏe neexistujõÂ rÏaÂdneÂ ekonomickeÂ duÊvody pro operaci, neprokaÂzÏe-li neÏkteryÂ z dotcÏenyÂch poplatnõÂkuÊ
opak.
(4) PrÏi nedodrzÏenõÂ podmõÂnek stanovenyÂch v § 23a
azÏ 23c se zaÂklad daneÏ stanovenyÂ s vyuzÏitõÂm § 23a
azÏ 23c posuzuje jako nesplneÏnõÂ danÏoveÂ povinnosti poplatnõÂkem.ª.
140. Nadpis pod § 24 se prÏesouvaÂ nad § 24.
141. V § 24 odst. 2 se na konci textu põÂsmene d)
doplnÏujõÂ slova ¹a daÂle cÏlenskyÂ prÏõÂspeÏvek poplatnõÂka
organizacõÂm zameÏstnavateluÊ zalozÏenyÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu96) do vyÂsÏe 0,5 % uÂhrnu vymeÏrÏovacõÂch zaÂkladuÊ pro pojistneÂ na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvek na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti21) za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ nebo obdobõÂ, za ktereÂ je podaÂvaÂno
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ,ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 96) znõÂ:
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¹96) § 9a zaÂkona cÏ. 83/1990 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ obcÏanuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

142. V § 24 odst. 2 põÂsm. f) veÏteÏ druheÂ se slova
¹uÂcÏtujõÂcõÂch v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ , kterÏõÂ vedou uÂcÏetnictvõÂ,ª.
143. V § 24 odst. 2 põÂsm. h) se na konci bodu 1
cÏaÂrka nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se slova ¹prÏitom
uplatnÏuje-li odpisy naÂjemce z hmotneÂho majetku a nehmotneÂho majetku najateÂho podle smlouvy o naÂjmu
podniku,70) je vyÂdajem (naÂkladem) pouze cÏaÂst naÂjemneÂho, kteraÂ prÏevysÏuje naÂjemcem uplatnÏovaneÂ odpisy,ª.
144. V § 24 odst. 2 põÂsm. h) bodeÏ 2 se slova ¹uÂcÏtujõÂcõÂch v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ
slovy ¹ , kterÏõÂ vedou danÏovou evidenciª.
145. V § 24 odst. 2 põÂsmeno ch) znõÂ:
¹ch) danÏ z prÏevodu nemovitostõÂ, a to i v prÏõÂpadeÏ zaplacenõÂ rucÏitelem za puÊvodnõÂho vlastnõÂka,26ch)
a danÏ z nemovitostõÂ, jen pokud byly zaplaceny,
daÂle ostatnõÂ daneÏ a poplatky s vyÂjimkami uvedenyÂmi v § 25. DanÏ z prÏõÂjmuÊ zaplacenaÂ v zahranicÏõÂ je
vyÂdajem (naÂkladem) pouze u prÏõÂjmuÊ, ktereÂ se zahrnujõÂ do zaÂkladu daneÏ, prÏõÂpadneÏ do samostatneÂho
zaÂkladu daneÏ podle § 16 odst. 2 nebo § 20b, a to
pouze v rozsahu, v neÏmzÏ nebyla zapocÏtena na danÏovou povinnost v tuzemsku podle § 38f. Tento
vyÂdaj (naÂklad) se uplatnõÂ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ
nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ,
naÂsledujõÂcõÂm po zdanÏovacõÂm obdobõÂ, nebo obdobõÂ,
za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, jehozÏ se tyÂkaÂ
zahranicÏnõÂ danÏ, kteraÂ nebyla zapocÏtena na danÏovou povinnost v tuzemsku,ª.
146. V § 24 odst. 2 põÂsm. i) se slova ¹odstavce 8 a 9
pro prÏõÂpady, kdy pohledaÂvka byla nabyta vkladem spolecÏnõÂka nebo cÏlena druzÏstvaª nahrazujõÂ slovy ¹odstavec 9 pro prÏõÂpady, kdy pohledaÂvka byla nabyta prÏemeÏnou70)ª.
147. V § 24 odst. 2 põÂsm. k) bodeÏ 2 se slovo
¹sõÂdloª nahrazuje slovem ¹mõÂstoª.
148. V § 24 odst. 2 põÂsm. k) bodeÏ 3 se slova ¹zvyÂsÏenaÂ na dvojnaÂsobekª zrusÏujõÂ.
149. V § 24 odst. 2 põÂsm. o) se slova ¹uÂcÏtujõÂcõÂch
v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy
¹ , kterÏõÂ vedou danÏovou evidenciª.
150. V § 24 odst. 2 põÂsm. s) se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti textu
slova ¹u poplatnõÂkuÊ uÂcÏtujõÂcõÂch v soustaveÏ podvojneÂho
uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹u poplatnõÂka, kteryÂ vede
uÂcÏetnictvõÂª.
151. V § 24 odst. 2 põÂsm. s) bodeÏ 1 se slova ¹s vyÂjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 põÂsm. zg),ª zrusÏujõÂ.
152. V § 24 odst. 2 põÂsm. s) se na konci bodu 2
tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se bod 3, kteryÂ znõÂ:
¹3. hrazenaÂ danÏ darovacõÂ u pohledaÂvky nabyteÂ

Strana 7283

bezuÂplatneÏ, a to do vyÂsÏe prÏõÂjmu plynoucõÂho
z jejõÂho postoupenõÂ.ª.
Ve veÏteÏ prvnõÂ na konci textu za bodem 3 se slova ¹1 a 2ª
nahrazujõÂ slovy ¹1 azÏ 3ª.
153. V § 24 odst. 2 põÂsm. t) veÏteÏ prvnõÂ se za slovo
¹vklademª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo prÏemeÏnou70)ª.
154. V § 24 odst. 2 põÂsm. t) veÏteÏ druheÂ se za slovo
¹vklademª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo prÏemeÏnou70)ª a za
slovo ¹vlozÏenõÂmª se vklaÂdajõÂ slova ¹nebo prÏemeÏnou
bez vlivu oceneÏnõÂ reaÂlnou hodnotou20)ª.
155. V § 24 odst. 2 põÂsm. v) se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti textu
za slovo ¹odpisy,20)ª vklaÂdajõÂ slova ¹s vyÂjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 põÂsm. zg),ª.
156. V § 24 odst. 2 põÂsm. v) bodeÏ 1 se slova
¹(s vyÂjimkou zmeÏny praÂvnõÂ formy)ª zrusÏujõÂ a slova
¹nebo u zrusÏovaneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti (druzÏstva)
ke dni zrusÏenõÂ bez likvidceª se nahrazujõÂ slovy ¹nebo
u zanikajõÂcõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva ke dni
prÏedchaÂzejõÂcõÂmu rozhodnyÂ den prÏemeÏny bez vlivu oceneÏnõÂ reaÂlnou hodnotou,20)ª.
157. V § 24 odst. 2 põÂsm. v) bodeÏ 2 veÏteÏ prvnõÂ se
slova ¹vymezeneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy20)ª
nahrazujõÂ slovy ¹ , kteryÂ se neodpisuje podle tohoto
zaÂkona (§ 32a)ª a slova ¹(s vyÂjimkou zmeÏny praÂvnõÂ
formy)ª se zrusÏujõÂ.
158. V § 24 odst. 2 põÂsm. v) bodeÏ 2 se veÏta trÏetõÂ
nahrazuje veÏtou ¹U nehmotneÂho majetku nabyteÂho
prÏemeÏnou jsou uÂcÏetnõÂ odpisy vyÂdajem (naÂkladem) u naÂstupnickeÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva jen do
vyÂsÏe zuÊstatkoveÂ ceny20) evidovaneÂ u zanikajõÂcõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva ke dni prÏedchaÂzejõÂcõÂmu rozhodnyÂ den prÏemeÏny bez vlivu oceneÏnõÂ reaÂlnou
hodnotou,20) a to za podmõÂnky, zÏe byl tento nehmotnyÂ
majetek u zanikajõÂcõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva porÏõÂzen uÂplatneÏ.ª.
159. V § 24 odst. 2 põÂsm. v) se na konci bodu 2
cÏaÂrka nahrazuje tecÏkou a doplnÏuje se veÏta ¹Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na kladnyÂ nebo zaÂpornyÂ rozdõÂl
mezi oceneÏnõÂm podniku nebo cÏaÂsti podniku, tvorÏõÂcõÂ
samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku,70) nabyteÂho zejmeÂna
koupõÂ, vkladem nebo oceneÏnõÂm majetku a zaÂvazkuÊ
v raÂmci prÏemeÏn spolecÏnostõÂ, a souhrnem jeho individuaÂlneÏ prÏeceneÏnyÂch slozÏek majetku snõÂzÏenyÂm o prÏevzateÂ zaÂvazky (goodwill),ª.
160. V § 24 odst. 2 põÂsm. y) uÂvodnõÂ cÏaÂst textu znõÂ:
¹u poplatnõÂkuÊ, kterÏõÂ vedou uÂcÏetnictvõÂ, jmenovitaÂ hodnota pohledaÂvky nebo porÏizovacõÂ cena pohledaÂvky nabyteÂ postoupenõÂm, vkladem a prÏi prÏemeÏneÏ spolecÏnosti,70) prÏõÂpadneÏ hrazenaÂ danÏ darovacõÂ u pohledaÂvky
nabyteÂ bezuÂplatneÏ, a to za prÏedpokladu, zÏe o pohledaÂvce prÏi jejõÂm vzniku bylo uÂcÏtovaÂno ve vyÂnosech,
byla zahrnuta do zaÂkladu daneÏ zjisÏteÏneÂho podle § 23
azÏ 33 a k nõÂzÏ lze tvorÏit opravneÂ polozÏky podle põÂsmene i), za dluzÏnõÂkem,ª.
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161. V § 24 odst. 2 põÂsm. y) bod 1 znõÂ:
¹1. u neÏhozÏ soud zamõÂtl naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu26i) nebo u neÏhozÏ soud zrusÏil konkurs
pro nedostatek majetku a pohledaÂvka byla poplatnõÂkem prÏihlaÂsÏena do konkursu a meÏla byÂt
vyporÏaÂdaÂna z konkursnõÂ podstaty,ª.
162. V § 24 odst. 2 põÂsm. y) se slova ¹hospodaÂrÏskeÂho vyÂsledkuª nahrazujõÂ slovy ¹vyÂsledku hospodarÏenõÂª.
163. V § 24 odst. 2 põÂsm. za) se slova ¹hospodaÂrÏskyÂ vyÂsledekª nahrazujõÂ slovy ¹vyÂsledek hospodarÏenõÂª.
164. V § 24 odst. 2 põÂsmeno zc) znõÂ:
¹zc) vyÂdaje (naÂklady), ktereÂ nejsou podle § 25 vyÂdaji
(naÂklady) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ,
a to jen do vyÂsÏe prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) s nimi prÏõÂmo
souvisejõÂcõÂch za podmõÂnky, zÏe tyto prÏõÂjmy (vyÂnosy) ovlivnily vyÂsledek hospodarÏenõÂ ve stejneÂm
zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo ve zdanÏovacõÂch obdobõÂch prÏedchaÂzejõÂcõÂch. ObdobneÏ postupujõÂ poplatnõÂci uvedenõÂ v § 2, kterÏõÂ nevedou uÂcÏetnictvõÂ,ª.
165. V § 24 odst. 2 põÂsmena zg) azÏ zi) zneÏjõÂ:
¹zg) uÂhrn vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) na derivaÂty,95) a to jen do
vyÂsÏe uÂhrnu prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) z derivaÂtuÊ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ; prÏitom põÂsmeno zc) a § 23 odst. 4
põÂsm. e) v tomto prÏõÂpadeÏ nelze vyuzÏõÂt. Do uÂhrnu
vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) na derivaÂty a uÂhrnu prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) z derivaÂtuÊ se zahrnuje i zmeÏna reaÂlneÂ hodnoty, o ktereÂ nebylo uÂcÏtovaÂno prÏi dõÂlcÏõÂm nebo
konecÏneÂm vyporÏaÂdaÂnõÂ. Pokud tento uÂhrn vyÂdajuÊ
(naÂkladuÊ) na derivaÂty je za zdanÏovacõÂ obdobõÂ vysÏsÏõÂ
nezÏ uÂhrn prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) z derivaÂtuÊ, lze tento
rozdõÂl uplatnit jako vyÂdaj (naÂklad) nejdeÂle ve
3 bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂch nebo obdobõÂch, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ, a to v jednotlivyÂch obdobõÂch maximaÂlneÏ
ve vyÂsÏi cÏaÂstky, o kterou uÂhrn prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) z derivaÂtuÊ prÏevyÂsÏõÂ uÂhrn vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) na derivaÂty
v tomto jednotliveÂm obdobõÂ. PrÏi zaÂniku poplatnõÂka bez provedenõÂ likvidace muÊzÏe tento rozdõÂl
nebo jeho cÏaÂst, kteryÂ neuplatnil poplatnõÂk zaniklyÂ
bez provedenõÂ likvidace, uplatnit jako vyÂdaj (naÂklad) praÂvnõÂ naÂstupce poplatnõÂka zanikleÂho bez
provedenõÂ likvidace za stejnyÂch podmõÂnek, jako
by k zaÂniku bez provedenõÂ likvidace nedosÏlo. Toto
ustanovenõÂ se pouzÏije obdobneÏ pro obdobõÂ, za neÏzÏ
je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ. Toto ustanovenõÂ se
nevztahuje na derivaÂty, ktereÂ poplatnõÂk prokazatelneÏ sjednal za uÂcÏelem zajisÏteÏnõÂ,
zh) naÂhrady cestovnõÂch vyÂdajuÊ do maximaÂlnõÂ vyÂsÏe stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,5) s vyÂjimkou naÂhrad prÏi prÏijetõÂ zameÏstnance do zameÏstnaÂnõÂ
a prÏi prÏelozÏenõÂ na zÏaÂdost zameÏstnance. NaÂhradami
cestovnõÂch vyÂdajuÊ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ teÂzÏ stravneÂ prÏi tuzemskyÂch pracovnõÂch cestaÂch do vyÂsÏe hornõÂ hranice stravneÂho a stravneÂ dohodnuteÂ v kolektivnõÂ smlouveÏ ve spojitosti s od-
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chylneÏ sjednanyÂmi podmõÂnkami pro poskytovaÂnõÂ
stravneÂho u zameÏstnancuÊ, u nichzÏ cÏastaÂ zmeÏna
pracovisÏteÏ vyplyÂvaÂ ze zvlaÂsÏtnõÂ povahy povolaÂnõÂ,
a prÏi zahranicÏnõÂch pracovnõÂch cestaÂch teÂzÏ kapesneÂ
do vyÂsÏe 40 % stravneÂho, zvyÂsÏenõÂ stravneÂho azÏ do
vyÂsÏe 15 % u zameÏstnancuÊ vymezenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem,5) a daÂle uÂhrada jednoraÂzoveÂho havarijnõÂho pojisÏteÏnõÂ pro pracovnõÂ cestu
nebo uÂmeÏrnaÂ cÏaÂst rocÏnõÂho havarijnõÂho pojisÏteÏnõÂ
soukromyÂch silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel prÏi
pracovnõÂch cestaÂch a pojisÏteÏnõÂ leÂcÏebnyÂch vyÂloh zameÏstnancuÊ prÏi zahranicÏnõÂch pracovnõÂch cestaÂch,
zi) smluvnõÂ pokuty, uÂroky z prodlenõÂ, poplatky z prodlenõÂ, penaÂle a jineÂ sankce ze zaÂvazkovyÂch vztahuÊ,
jen pokud byly zaplaceny; a daÂle uÂroky z uÂveÏruÊ
a puÊjcÏek v prÏõÂpadeÏ, kdy veÏrÏitelem je poplatnõÂk
uvedenyÂ v § 2, kteryÂ nevede uÂcÏetnictvõÂ, jen pokud
byly zaplaceny,ª.
166. V § 24 odst. 2 põÂsmeno zn) znõÂ:
¹zn) vyÂdaje na porÏõÂzenõÂ nehmotneÂho majetku20) u poplatnõÂkuÊ s prÏõÂjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou uÂcÏetnictvõÂ,ª.
167. V § 24 odst. 2 põÂsm. zo) se slova ¹maximaÂlneÏ
vsÏakª nahrazujõÂ slovy ¹kteraÂ je opraÂvneÏna k provozovaÂnõÂ pojisÏt'ovacõÂ cÏinnosti na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,89) maximaÂlneÏ vsÏak
v uÂhrnu za jednoho zameÏstnanceª.
168. V § 24 odst. 2 se põÂsmeno zp) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmeno zr) se oznacÏuje jako põÂsmeno zp).
169. V § 24 se na konci odstavce 2 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno zr), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 6a) znõÂ:
¹zr) u poplatnõÂkuÊ uvedenyÂch v § 18 odst. 3 vyÂdaje (naÂklady) na tvorbu fondu kulturnõÂch a sociaÂlnõÂch
potrÏeb podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,6a)
a to azÏ do vyÂsÏe 2 % uÂhrnu vymeÏrÏovacõÂch zaÂkladuÊ
zameÏstnance pro pojistneÂ na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ
a prÏõÂspeÏvek na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ, v jakeÂm lze mzdu zameÏstnance
uplatnit jako vyÂdaj souvisejõÂcõÂ s dosazÏenõÂm, zajisÏteÏnõÂm a udrzÏenõÂm zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ.
6a

) VyhlaÂsÏka cÏ. 114/2002 Sb., o fondu kulturnõÂch a sociaÂlnõÂch
potrÏeb, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 510/2002 Sb.ª.

170. V § 24 se na konci odstavce 4 doplnÏuje veÏta
¹U osobnõÂho automobilu kategorie M1 s vyÂjimkou automobilu, kteryÂ je vyuzÏõÂvaÂn provozovatelem silnicÏnõÂ
motoroveÂ dopravy nebo provozovatelem taxisluzÏby
na zaÂkladeÏ vydaneÂ koncese, a automobilu druh sanitnõÂ
a druh pohrÏebnõÂ,97) prÏesaÂhne-li naÂjemneÂ podle smlouvy
o financÏnõÂm pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ za celou
dobu trvaÂnõÂ naÂjmu cÏaÂstku 900 000 KcÏ, uznaÂvaÂ se jako
vyÂdaj (naÂklad) za celou dobu trvaÂnõÂ naÂjmu pouze naÂjemneÂ ve vyÂsÏi 900 000 KcÏ a v jednotlivyÂch zdanÏovacõÂch
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obdobõÂch pouze pomeÏrnaÂ cÏaÂst z 900 000 KcÏ prÏipadajõÂcõÂ
na prÏõÂslusÏneÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ.ª.

dajõÂ slova ¹ , ktereÂ je vyÂdajem (naÂkladem) podle odstavce 4,ª.

PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 97) znõÂ:

173. V § 24 odst. 7 se slova ¹do vlastnõÂho kapitaÂluª zrusÏujõÂ.

¹97) VyhlaÂsÏka cÏ. 341/2002 Sb., o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti a o technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 100/2003 Sb.ª.

174. V § 24 odst. 7 põÂsm. b) bodeÏ 1 se veÏta druhaÂ
nahrazuje veÏtou ¹HmotnyÂ majetek a nehmotnyÂ majetek, kteryÂ byl zahrnut v obchodnõÂm majetku poplatnõÂka, se ocenõÂ zuÊstatkovou cenou (§ 29 odst. 2) a ostatnõÂ
majetek porÏizovacõÂ cenou, je-li porÏõÂzen uÂplatneÏ, vlastnõÂmi naÂklady, je-li porÏõÂzen ve vlastnõÂ rezÏii, nebo cenou
zjisÏteÏnou pro uÂcÏely daneÏ deÏdickeÂ nebo darovacõÂ u majetku nabyteÂho deÏdeÏnõÂm nebo darem.ª.

171. V § 24 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) ProdaÂvaÂ-li se majetek, kteryÂ byl prÏedmeÏtem
naÂjemnõÂ smlouvy po jejõÂm ukoncÏenõÂ naÂjemci, uznaÂvaÂ se
naÂjemneÂ do vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) pouze za podmõÂnky, zÏe
kupnõÂ cena
a) hmotneÂho majetku, kteryÂ lze odpisovat podle tohoto zaÂkona, nebude nizÏsÏõÂ nezÏ zuÊstatkovaÂ cena
vypocÏtenaÂ rovnomeÏrnyÂm zpuÊsobem podle § 31
ze vstupnõÂ ceny evidovaneÂ u vlastnõÂka nebo pronajõÂmatele za dobu, po kterou mohl byÂt tento majetek odpisovaÂn; prÏitom prÏi vyÂpocÏtu zuÊstatkoveÂ
ceny osobnõÂho automobilu se vzÏdy vychaÂzõÂ ze
vstupnõÂ ceny vcÏetneÏ daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty. Je-li vlastnõÂkem nebo pronajõÂmatelem poplatnõÂk,
kteryÂ u pronajõÂmaneÂho hmotneÂho majetku pokracÏoval v odpisovaÂnõÂ podle § 30 odst. 12, stanovõÂ se
zuÊstatkovaÂ cena, jako by ke zmeÏneÏ v osobeÏ vlastnõÂka nebo pronajõÂmatele nedosÏlo,
b) pozemku nebude nizÏsÏõÂ nezÏ cena zjisÏteÏnaÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,1a) platnaÂ ke dni nabytõÂ pozemku. Je-li mezi naÂjemcem a pronajõÂmatelem sjednaÂna dohoda o budoucõÂ koupi pozemku
v souvislosti se smlouvou o financÏnõÂm pronaÂjmu
s naÂslednou koupõÂ stavebnõÂho dõÂla umõÂsteÏneÂho na
tomto pozemku, uznaÂvaÂ se naÂjemneÂ do vyÂdajuÊ
(naÂkladuÊ) za podmõÂnky, zÏe bude kupnõÂ cena pozemku vysÏsÏõÂ nezÏ cena zjisÏteÏnaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu1a) ke dni prokazatelneÂho sjednaÂnõÂ dohody o budoucõÂ koupi pozemku,
c) hmotneÂho majetku vyloucÏeneÂho z odpisovaÂnõÂ
(§ 27) nebude nizÏsÏõÂ nezÏ cena zjisÏteÏnaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,1a) platnaÂ ke dni sjednaÂnõÂ
kupnõÂ smlouvy.
PrÏi koupi hmotneÂho majetku, kteryÂ lze podle tohoto
zaÂkona odpisovat, podle smlouvy o financÏnõÂm pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ najateÂho hmotneÂho majetku
se sjednanou dobou naÂjmu kratsÏõÂ, nezÏ je stanoveno
v odstavci 4 põÂsm. a), uznaÂvaÂ se naÂjemneÂ jako vyÂdaj
(naÂklad) u naÂjemce jen prÏi splneÏnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch v põÂsmenu a) a u poplatnõÂkuÊ uvedenyÂch v § 2
prÏi soucÏasneÂm splneÏnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v odstavci 4 põÂsm. c). Za naÂjemnõÂ smlouvu se pro uÂcÏely tohoto
zaÂkona povazÏuje i smlouva, na zaÂkladeÏ nõÂzÏ naÂjemce
uzÏõÂvajõÂcõÂ prÏedmeÏt naÂjmu podle smlouvy o financÏnõÂm
pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ hmotneÂho majetku prÏenechal tento prÏedmeÏt k uzÏõÂvaÂnõÂ jineÂ osobeÏ za uÂplatu.ª.
172. V § 24 odst. 6 se za slovo ¹naÂjemneÂhoª vklaÂ-

175. V § 24 odst. 7 põÂsm. b) bod 2 znõÂ:
¹2. poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 17 odst. 3, ve vyÂsÏi
zuÊstatkoveÂ ceny (§ 29 odst. 2) vklaÂdaneÂho
hmotneÂho majetku a nehmotneÂho majetku
a daÂle ve vyÂsÏi uÂcÏetnõÂ hodnoty20) ostatnõÂho
vklaÂdaneÂho majetku,ª.
176. V § 24 se v zaÂveÏrecÏneÂ cÏaÂsti textu odstavce 7
veÏteÏ cÏtvrteÂ slovo ¹hmotneÂmuª zrusÏuje a veÏta paÂtaÂ se
nahrazuje textem ¹NabyÂvacõÂ cena se u poplatnõÂkuÊ uvedenyÂch v § 17 snizÏuje o rozdõÂl mezi oceneÏnõÂm nepeneÏzÏiteÂho vkladu a vyÂsÏõÂ vkladu vyplaÂcenyÂ obchodnõÂ spolecÏnostõÂ spolecÏnõÂkovi nebo druzÏstvem cÏlenovi druzÏstva94) nebo o cÏaÂst tohoto rozdõÂlu, a daÂle o doplatek
na dorovnaÂnõÂ nebo dorovnaÂnõÂ v peneÏzõÂch, na kteryÂ
vznikne poplatnõÂkovi naÂrok podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,70a) pokud byl tento doplatek na dorovnaÂnõÂ
nebo dorovnaÂnõÂ v peneÏzõÂch zauÂcÏtovaÂn v rozvaze. NabyÂvacõÂ cena nedosahuje zaÂpornyÂch hodnot. Vkladem se
pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ vklad do zaÂkladnõÂho
kapitaÂlu vcÏetneÏ jineÂho plneÏnõÂ ve prospeÏch vlastnõÂho
kapitaÂlu.ª.
177. V § 24 odstavce 8 a 9 vcÏetneÏ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 98) zneÏjõÂ:
¹(8) PrÏi prodeji podniku nebo cÏaÂsti podniku tvorÏõÂcõÂ samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku98) se nepouzÏijõÂ
ustanovenõÂ odstavce 2, kteraÂ omezujõÂ uplatneÏnõÂ vyÂdajuÊ
(naÂkladuÊ) vyÂsÏõÂ souvisejõÂcõÂch prÏõÂjmuÊ u jednotliveÏ prodaÂvanyÂch majetkuÊ.
(9) U pohledaÂvky nabyteÂ prÏi prÏemeÏneÏ spolecÏnosti,70) nebyla-li nikdy soucÏaÂstõÂ podrozvahovyÂch uÂcÏtuÊ
zanikajõÂcõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva, pokracÏuje naÂstupnickaÂ obchodnõÂ spolecÏnost nebo druzÏstvo
v odpisu pohledaÂvky22b) nebo v tvorbeÏ opravneÂ polozÏky,22a) jako by ke zmeÏneÏ v osobeÏ veÏrÏitele nedosÏlo, a to
ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ pohledaÂvky zauÂcÏtovaneÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) u zanikajõÂcõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva.
98

) § 476 azÏ 488 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

178. V § 24 se doplnÏujõÂ odstavce 11 azÏ 14, ktereÂ
zneÏjõÂ:
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¹(11) PrÏi prodeji majetku, kteryÂ se neodpisuje podle tohoto zaÂkona ani podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) a byl nabyt prÏemeÏnou nebo fuÂzõÂ spolecÏnostõÂ
nebo rozdeÏlenõÂm spolecÏnosti, lze souvisejõÂcõÂ naÂklad
(vyÂdaj) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ uplatnit
jen do vyÂsÏe jeho hodnoty evidovaneÂ v uÂcÏetnictvõÂ u zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti prÏed oceneÏnõÂm tohoto majetku
reaÂlnou hodnotou20) pro uÂcÏely prÏemeÏny nebo fuÂze
spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti zvyÂsÏeneÂ o prÏõÂpadneÂ opravneÂ polozÏky vytvorÏeneÂ k tomuto majetku,
jejichzÏ tvorba nebyla pro danÏoveÂ uÂcÏely vyÂdajem (naÂkladem) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ, nenõÂ-li
stanoveno v tomto zaÂkoneÏ jinak. ObdobneÏ se postupuje prÏi vyrÏazenõÂ majetku z duÊvodu spotrÏeby podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu. Takto stanovenyÂ vyÂdaj
(naÂklad) se pouzÏije i prÏi naÂsledneÂ prÏemeÏneÏ nebo fuÂzi
spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti.
(12) PrÏi prodeji podniku nebo jeho cÏaÂsti poplatnõÂkem, kteryÂ nevede uÂcÏetnictvõÂ, pokud neuplatnÏuje vyÂdaje podle § 7 odst. 9, je vyÂdajem na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ
a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ
a) soucÏet zuÊstatkovyÂch cen hmotneÂho majetku,
b) soucÏet zuÊstatkovyÂch cen nehmotneÂho majetku
evidovaneÂho v majetku poplatnõÂka do 31. prosince 2000, kteryÂ muÊzÏe byÂt odpisovaÂn,
c) hodnota peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ a cenin,
d) hodnota financÏnõÂho majetku,
e) vstupnõÂ cena hmotneÂho majetku vyloucÏeneÂho
z odpisovaÂnõÂ,
f) porÏizovacõÂ cena pozemku,
g) hodnota pohledaÂvky, jejõÂzÏ uÂhrada by nebyla zdanitelnyÂm prÏõÂjmem,
h) cÏaÂstka naÂjemneÂho u financÏnõÂho pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ najateÂho hmotneÂho majetku zaplaceneÂho naÂjemcem, kteraÂ prÏevysÏuje pomeÏrnou cÏaÂst
naÂjemneÂho uznaneÂho jako danÏovyÂ vyÂdaj podle
odstavce 2 põÂsm. h), prÏechaÂzõÂ-li naÂjemnõÂ smlouva
na kupujõÂcõÂho,
i) hodnota zaÂvazkuÊ, jejichzÏ uÂhrada by byla vyÂdajem.
(13) JednaÂ-li se o plaÂtce daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty,
rozumõÂ se pro uÂcÏely odstavce 12 hodnotou zaÂvazkuÊ
hodnota bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty, byl-li uplatneÏn
odpocÏet daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty na vstupu. U pohledaÂvek, jejichzÏ uÂhrada by byla zdanitelnyÂm prÏõÂjmem, je
vyÂdajem danÏ z prÏidaneÂ hodnoty, byla-li splneÏna danÏovaÂ
povinnost na vyÂstupu.
Â hrn porÏizovacõÂch cen pohledaÂvek nebo je(14) U
jich cÏaÂstõÂ, ktereÂ nelze uznat jako vyÂdaj (naÂklad) podle
ostatnõÂch ustanovenõÂ tohoto zaÂkona, je mozÏneÂ u poplatnõÂkuÊ, jejichzÏ hlavnõÂm prÏedmeÏtem cÏinnosti je naÂkup,
prodej a vymaÂhaÂnõÂ pohledaÂvek, uznat jako danÏovyÂ vyÂdaj (naÂklad) azÏ do vyÂsÏe uÂhrnu ziskuÊ z jinyÂch pohledaÂvek v raÂmci stejneÂho souboru pohledaÂvek v daneÂm
zdanÏovacõÂm obdobõÂ. Ziskem z pohledaÂvky v daneÂm
zdanÏovacõÂm obdobõÂ se pro uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ
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rozumõÂ uÂhrn prÏõÂjmuÊ plynoucõÂch v daneÂm zdanÏovacõÂm
obdobõÂ z uÂhrad pohledaÂvky dluzÏnõÂkem nebo postupnõÂkem prÏi naÂsledneÂm postoupenõÂ pohledaÂvky zvyÂsÏenyÂ
o vytvorÏenou opravnou polozÏku nebo rezervu (jejõÂ
cÏaÂst) podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona22a) ve vyÂsÏi prÏevysÏujõÂcõÂ
porÏizovacõÂ cenu20) pohledaÂvky snõÂzÏenou o cÏaÂstky
uÂhrad pohledaÂvky dluzÏnõÂkem plynoucõÂ v prÏedchozõÂch
zdanÏovacõÂch obdobõÂch a o cÏaÂsti porÏizovacõÂ ceny pohledaÂvky odepsaneÂ v prÏedchozõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂch.
Pro uÂcÏely vyÂpocÏtu zisku z pohledaÂvky nelze porÏizovacõÂ cenu pohledaÂvky snõÂzÏit o cÏaÂstku vysÏsÏõÂ, nezÏ je porÏizovacõÂ cena pohledaÂvky. Pokud celkovyÂ uÂhrn porÏizovacõÂch cen nebo jejõÂch cÏaÂstõÂ, ktereÂ nelze uznat jako vyÂdaj (naÂklad) podle ustanovenõÂ tohoto zaÂkona, je za zdanÏovacõÂ obdobõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ celkovyÂ uÂhrn ziskuÊ z jinyÂch
pohledaÂvek v raÂmci stejneÂho souboru pohledaÂvek, lze
tento rozdõÂl u poplatnõÂkuÊ, jejichzÏ hlavnõÂm prÏedmeÏtem
cÏinnosti je naÂkup, prodej a vymaÂhaÂnõÂ pohledaÂvek,
uplatnit jako vyÂdaj (naÂklad) nejdeÂle ve 3 bezprostrÏedneÏ
naÂsledujõÂcõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂch nebo obdobõÂch, za
neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, a to v jednotlivyÂch
obdobõÂch maximaÂlneÏ ve vyÂsÏi cÏaÂstky, o kterou uÂhrn
ziskuÊ z pohledaÂvek v raÂmci tohoto stejneÂho souboru
pohledaÂvek prÏevyÂsÏõÂ uÂhrn porÏizovacõÂch cen pohledaÂvek
nebo jejõÂch cÏaÂstõÂ, ktereÂ nelze uznat jako vyÂdaj (naÂklad)
podle ustanovenõÂ tohoto zaÂkona. Za poplatnõÂky, jejichzÏ
hlavnõÂm prÏedmeÏtem cÏinnosti je naÂkup, prodej a vymaÂhaÂnõÂ pohledaÂvek, se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏujõÂ
poplatnõÂci, u nichzÏ alesponÏ 80 % vesÏkeryÂch prÏõÂjmuÊ
(vyÂnosuÊ) tvorÏõÂ prÏõÂjmy (vyÂnosy) plynoucõÂ v souvislosti
s naÂkupem, prodejem, drzÏbou a vymaÂhaÂnõÂm nakoupenyÂch pohledaÂvek. Souborem pohledaÂvek se pro uÂcÏely
tohoto ustanovenõÂ rozumõÂ soubor pohledaÂvek nakoupenyÂ poplatnõÂkem od jedneÂ osoby v jednom zdanÏovacõÂm obdobõÂ. Toto ustanovenõÂ se pouzÏije obdobneÏ pro
obdobõÂ, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ.ª.
179. V § 25 odst. 1 se na konci põÂsmene l) doplnÏujõÂ
slova ¹s vyÂjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 põÂsm. zr),ª.
180. V § 25 odst. 1 se na konci textu põÂsmene s)
doplnÏujõÂ slova ¹a daÂle odlozÏenou danÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu20)ª.
181. V § 25 odst. 1 põÂsm. t) se cÏaÂstka ¹200 KcÏª
nahrazuje cÏaÂstkou ¹500 KcÏª a slova ¹ , nejde-li o zbozÏõÂ,
ktereÂ jeª se nahrazujõÂ slovy ¹a kteryÂ nenõÂª.
182. V § 25 odst. 1 se na konci põÂsmene u) cÏaÂrka
nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se slova ¹vcÏetneÏ vyÂdajuÊ vynalozÏenyÂch na opravu, uÂdrzÏbu nebo technickeÂ
zhodnocenõÂ majetku slouzÏõÂcõÂho k podnikaÂnõÂ nebo jineÂ
samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti (§ 7), kteryÂ poplatnõÂk
uvedenyÂ v § 2 nezarÏadõÂ do obchodnõÂho majetku podle
§ 4 odst. 4,ª.
183. V § 25 odst. 1 põÂsmeno w) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 28a) znõÂ:
¹w) uÂroky z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek, u nichzÏ je veÏrÏitel osobou
spojenou ve vztahu k dluzÏnõÂkovi, a to ve vyÂsÏi
uÂrokuÊ z cÏaÂstky, o kterou uÂhrn uÂveÏruÊ a puÊjcÏek od
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spojenyÂch osob, v pruÊbeÏhu zdanÏovacõÂho obdobõÂ
nebo obdobõÂ, za neÏzÏ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ,
prÏesahuje sÏestinaÂsobek vyÂsÏe vlastnõÂho kapitaÂlu, je-li prÏõÂjemcem uÂveÏru a puÊjcÏky banka nebo pojisÏt'ovna, nebo cÏtyrÏnaÂsobek vyÂsÏe vlastnõÂho kapitaÂlu
u ostatnõÂch prÏõÂjemcuÊ uÂveÏruÊ a puÊjcÏek. Do uÂveÏruÊ
a puÊjcÏek se nezahrnujõÂ uÂveÏry a puÊjcÏky nebo jejich
cÏaÂst, z nichzÏ uÂroky jsou soucÏaÂstõÂ vstupnõÂ ceny
majetku, a daÂle prokazatelneÏ poskytnuteÂ bezuÂrocÏneÂ uÂveÏry a puÊjcÏky. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na osoby jinak spojeneÂ uvedeneÂ v § 23 odst. 7
põÂsm. b) bodeÏ 5, na poplatnõÂky uvedeneÂ v § 18
odst. 3, na burzu cennyÂch papõÂruÊ,28a) na Fond naÂrodnõÂho majetku18) a na poplatnõÂky uvedeneÂ v § 2,
28a

) ZaÂkon cÏ. 214/1992 Sb., o burze cennyÂch papõÂruÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

184. V § 25 odst. 1 põÂsm. zb) se slova ¹neuÂcÏtujõÂcõÂch v soustaveÏ podvojneÂhoª nahrazujõÂ slovy ¹ , kterÏõÂ
nevedouª.
185. V § 25 odst. 1 põÂsm. zc) se slova ¹nabytyÂch
vkladem v souvislosti se zaÂnikem obchodnõÂ spolecÏnosti
nebo druzÏstva bez likvidace,22c)ª nahrazujõÂ slovy ¹uvedenyÂch v § 24 odst. 9,ª.
186. V § 25 odst. 1 põÂsm. zd) se slovo ¹zaÂvazekª
nahrazuje slovy ¹vyÂdaje spojeneÂ s uÂhradou zaÂvazkuª
a slovo ¹vzniklyÂª se nahrazuje slovem ¹vznikleÂhoª.
187. V § 25 odst. 1 põÂsmena zg) a zh) zneÏjõÂ:
¹zg) uÂcÏetnõÂ odpisy dlouhodobeÂho majetku,20) a hodnota majetku nebo jejõÂ cÏaÂst zauÂcÏtovanaÂ na vrub
naÂkladuÊ, kteryÂ nenõÂ dlouhodobyÂm majetkem podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,20) ale zaÂrovenÏ je
hmotnyÂm majetkem nebo nehmotnyÂm majetkem
podle § 26 azÏ 33,
zh) ocenÏovacõÂ rozdõÂl vzniklyÂ jinak nezÏ koupõÂ, pokud
je podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) vyÂdajem
(naÂkladem), nenõÂ-li v tomto zaÂkoneÏ stanoveno jinak,ª.
188. V § 25 se na konci odstavce 1 doplnÏujõÂ põÂsmena zi) a zj), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹zi) kladnyÂ rozdõÂl mezi oceneÏnõÂm podniku nebo cÏaÂsti
podniku tvorÏõÂcõÂ samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku
prÏi nabytõÂ vkladem nebo prÏemeÏnou70) a souhrnem
jeho individuaÂlneÏ prÏeceneÏnyÂch slozÏek majetku
snõÂzÏenyÂm o prÏevzateÂ zaÂvazky (goodwill), pokud
jsou podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) vyÂdajem (naÂkladem),
zj) vyÂdaje (naÂklady) z naÂkupu vlastnõÂch akciõÂ pod
jmenovitou hodnotou prÏi naÂsledneÂm snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu,ª.
189. V § 25 se na konci odstavce 1 doplnÏuje põÂsmeno zk), ktereÂ znõÂ:
¹zk) vyÂdaje (naÂklady) materÏskeÂ spolecÏnosti souvisejõÂcõÂ
s drzÏbou podõÂlu v dcerÏineÂ spolecÏnosti. UÂroky

Strana 7287

z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek prÏijatyÂch v obdobõÂ sÏesti meÏsõÂcuÊ
prÏed nabytõÂm tohoto podõÂlu se povazÏujõÂ za vyÂdaj
(naÂklad) prÏõÂmo souvisejõÂcõÂ s drzÏbou podõÂlu v dcerÏineÂ spolecÏnosti po dobu trvaÂnõÂ teÂto drzÏby a po
dobu, kdy podõÂl drzÏõÂ osoba, kteraÂ je s osobou,
kteraÂ uÂveÏr nebo puÊjcÏku prÏijala, spojenou osobou,
pokud poplatnõÂk neprokaÂzÏe, zÏe uÂveÏr nebo puÊjcÏka
s drzÏbou tohoto podõÂlu nesouvisõÂ.ª.
190. V § 25 se odstavec 2 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 2.
191. V § 26 odst. 3 põÂsm. c) se za slovo ¹prÏedpisuÊ20)ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo podle danÏoveÂ evidenceª.
192. V § 26 odst. 5 se slova ¹v majetkuª nahrazujõÂ
slovem ¹uª a na konci odstavce 5 se doplnÏujõÂ veÏty
¹OdpisovaÂnõÂ lze zahaÂjit po uvedenõÂ porÏizovaneÂ veÏci
do stavu zpuÊsobileÂho obvykleÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ, kteryÂm se
rozumõÂ dokoncÏenõÂ veÏci a splneÏnõÂ technickyÂch funkcõÂ
a povinnostõÂ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy pro uzÏõÂvaÂnõÂ. ObdobneÏ to platõÂ pro technickeÂ
zhodnocenõÂ (§ 33). PoplatnõÂk s prÏõÂjmy podle § 7 a 9,
kteryÂ nevede uÂcÏetnictvõÂ a uplatnÏuje vyÂdaje na dosazÏenõÂ,
zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ podle § 24, muÊzÏe zahaÂjit
odpisovaÂnõÂ hmotneÂho majetku, jednaÂ-li se o hmotnyÂ
majetek v danÏoveÂ evidenci nebo pronajõÂmanyÂ hmotnyÂ
majetek, evidovanyÂ podle § 9 odst. 6; prÏitom zvõÂrÏata
z vlastnõÂho chovu, nakoupenaÂ a darovanaÂ zvõÂrÏata po
dosazÏenõÂ dospeÏlosti zuÊstaÂvajõÂ soucÏaÂstõÂ zaÂsob.ª.
193. V § 26 odst. 6, v § 26 odst. 7 põÂsm. a) a v § 26
odst. 7 põÂsm. c) se slova ¹v majetkuª nahrazujõÂ slovem
¹uª.
194. V § 26 odst. 7 põÂsm. a) bodeÏ 3 veÏteÏ prvnõÂ se
slova ¹(s vyÂjimkou zmeÏny praÂvnõÂ formy)ª zrusÏujõÂ a za
slovo ¹rozdeÏlenõÂª se vklaÂdaÂ slovo ¹obchodnõÂª.
195. V § 26 odst. 7 põÂsm. b) se slova ¹evidovaneÂho
v majetkuª nahrazujõÂ slovy ¹evidovaneÂho uª, slova
¹azÏ lª se nahrazujõÂ slovy ¹azÏ mª a slova ¹evidovaÂn
v majetku na konciª se nahrazujõÂ slovy ¹evidovaÂn na
konciª.
196. V § 26 odst. 7 põÂsm. d) se slova ¹evidovaneÂho
v majetkuª nahrazujõÂ slovy ¹evidovaneÂho uª, slova ¹do
majetkuª se nahrazujõÂ slovem ¹uª a slova ¹§ 38m
odst. 3 põÂsm. b)ª se nahrazujõÂ slovy ¹§ 38m odst. 3
põÂsm. a)ª.
197. V § 27 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a na konci põÂsmene g) se doplnÏujõÂ slova
¹ , pokud nebyly prÏi zjisÏteÏnõÂ zauÂcÏtovaÂny ve prospeÏch
vyÂnosuÊ,ª.
198. V § 27 se doplnÏuje odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) HmotnyÂm majetkem vyloucÏenyÂm z odpisovaÂnõÂ je takeÂ technickeÂ zhodnocenõÂ provedeneÂ naÂjemcem na osobnõÂm automobilu kategorie M1 najateÂm podle smlouvy o financÏnõÂm pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ,
s vyÂjimkou automobilu, kteryÂ je vyuzÏõÂvaÂn provozova-
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telem silnicÏnõÂ motoroveÂ dopravy nebo provozovatelem
taxisluzÏby na zaÂkladeÏ vydaneÂ koncese, a automobilu
druh sanitnõÂ a druh pohrÏebnõÂ,97) a daÂle vyÂdaje souvisejõÂcõÂ s jeho porÏõÂzenõÂm podle § 26 odst. 3 põÂsm. c) vynalozÏeneÂ naÂjemcem, pokud celkoveÂ naÂjemneÂ je rovno
nebo vysÏsÏõÂ nezÏ 900 000 KcÏ. V prÏõÂpadeÏ, kdy je celkoveÂ
naÂjemneÂ nizÏsÏõÂ nezÏ 900 000 KcÏ, avsÏak v uÂhrnu s technickyÂm zhodnocenõÂm provedenyÂm naÂjemcem a s vyÂdaji podle § 26 odst. 3 põÂsm. c) vynalozÏenyÂmi naÂjemcem prÏevyÂsÏõÂ 900 000 KcÏ, je z odpisovaÂnõÂ vyloucÏen rozdõÂl, o kteryÂ soucÏet naÂjemneÂho, technickeÂho zhodnocenõÂ a vyÂdajuÊ podle § 26 odst. 3 põÂsm. c) prÏevysÏuje
900 000 KcÏ.ª.

odst. 3 põÂsm. a) nebo vyÂdaje vymezeneÂ v § 26 odst. 3
põÂsm. c) zvysÏuje o kazÏdeÂ dalsÏõÂ technickeÂ zhodnocenõÂ
dokoncÏeneÂ na puÊvodnõÂm majetku vstupnõÂ cenu a zaÂrovenÏ u majetku odpisovaneÂho podle § 32 i zuÊstatkovou
cenu jizÏ evidovaneÂho jineÂho majetku v tom zdanÏovacõÂm obdobõÂ, kdy je technickeÂ zhodnocenõÂ dokoncÏeno
a uvedeno do stavu zpuÊsobileÂho obvykleÂmu uzÏõÂvaÂnõÂª.

199. V § 29 odst. 1 põÂsm. a) veÏteÏ prveÂ se za slovo
¹uÂplatneÏª vklaÂdajõÂ slova ¹s vyÂjimkou uvedenou v odstavci 10ª.

¹(9) VstupnõÂ cena hmotneÂho majetku se nemeÏnõÂ,
a) dochaÂzõÂ-li k oceneÏnõÂ jmeÏnõÂ zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti
nebo druzÏstva podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) v prÏõÂpadeÏ, kdy to vyzÏaduje zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis,70)
b) dojde-li k vyporÏaÂdaÂnõÂ mezi podõÂlovyÂmi spoluvlastnõÂky rozdeÏlenõÂm veÏci podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,52) nebo
c) jsou-li v budoveÏ vymezeny byty nebo nebytoveÂ
prostory jako jednotky podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.60)

200. V § 29 odst. 1 põÂsm. a) se veÏta trÏetõÂ nahrazuje
veÏtou ¹Nejsou-li prÏi bezprostrÏednõÂm odkoupenõÂ hmotneÂho majetku po ukoncÏenõÂ naÂjemnõÂ smlouvy nebo
smlouvy o financÏnõÂm pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ najateÂho hmotneÂho majetku dodrzÏeny podmõÂnky uvedeneÂ v § 24 odst. 4 nebo odst. 5, lze do vstupnõÂ ceny
zahrnout vesÏkereÂ naÂjemneÂ uhrazeneÂ naÂjemcem do data
ukoncÏenõÂ smlouvy, ktereÂ nebylo vyÂdajem (naÂkladem)
podle § 24; prÏitom u poplatnõÂka, kteryÂ nevede uÂcÏetnictvõÂ, lze do vstupnõÂ ceny zahrnout i zaÂlohy na naÂjemneÂ
uhrazeneÂ do data ukoncÏenõÂ smlouvy.ª.
201. V § 29 odst. 1 põÂsm. a) veÏteÏ cÏtvrteÂ se za slovo
¹Uª vklaÂdaÂ slovo ¹nemoviteÂhoª.
202. V § 29 odst. 1 põÂsm. a) veÏteÏ poslednõÂ se slova
¹nemovitostõÂ, ktereÂª nahrazujõÂ slovy ¹nemoviteÂho majetku, kteryÂª.
203. V § 29 odst. 1 se na konci põÂsmene a) cÏaÂrka
nahrazuje tecÏkou a doplnÏuje se veÏta ¹U moviteÂho majetku, kteryÂ poplatnõÂk uvedenyÂ v § 2 porÏõÂdil uÂplatneÏ
v dobeÏ delsÏõÂ nezÏ 1 rok prÏed vlozÏenõÂm do obchodnõÂho
majetku, je vstupnõÂ cenou cena podle põÂsmene d) s vyÂjimkou majetku nabyteÂho formou financÏnõÂho pronaÂjmu s naÂslednou koupõÂ najateÂ veÏci,ª.
204. V § 29 odst. 1 põÂsm. b) se slova ¹nejsou
uÂcÏetnõÂ jednotkouª nahrazujõÂ slovy ¹nevedou uÂcÏetnictvõÂª.
205. V § 29 odst. 1 se v zaÂveÏrecÏneÂ cÏaÂsti textu veÏteÏ
prvnõÂ slova ¹zaevidovaÂnõÂ hmotneÂho majetku v majetku
poplatnõÂkaª nahrazujõÂ slovy ¹uvedenõÂ veÏci do stavu
zpuÊsobileÂho obvykleÂmu uzÏõÂvaÂnõÂª a ve veÏteÏ trÏetõÂ se
slova ¹vysÏsÏõÂch uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊª nahrazujõÂ slovem ¹krajuÊª a slovo ¹meÏst,ª se zrusÏuje.
206. V § 29 odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹uvedeno
do uzÏõÂvaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu20)ª nahrazujõÂ
slovy ¹dokoncÏeno a uvedeno do stavu zpuÊsobileÂho obvykleÂmu uzÏõÂvaÂnõÂª a na konci se doplnÏujõÂ slova ¹ ; prÏitom poplatnõÂk, kteryÂ samostatneÏ eviduje a odpisuje
technickeÂ zhodnocenõÂ hmotneÂho majetku podle § 26

207. V § 29 odst. 4 se za slova ¹§ 26 odst. 3
põÂsm. c)ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo jejich cÏaÂst, kteraÂ nenõÂ
vyloucÏena z odpisovaÂnõÂ (§ 27 odst. 2)ª.
208. V § 29 se doplnÏujõÂ odstavce 9 a 10, ktereÂ
zneÏjõÂ:

(10) U osobnõÂho automobilu kategorie M1, s vyÂjimkou automobilu, kteryÂ je vyuzÏõÂvaÂn provozovatelem
silnicÏnõÂ motoroveÂ dopravy nebo provozovatelem taxisluzÏby na zaÂkladeÏ vydaneÂ koncese, a automobilu druh
sanitnõÂ a druh pohrÏebnõÂ,97) muÊzÏe byÂt pro uÂcÏely tohoto
zaÂkona vstupnõÂ cena nebo zvyÂsÏenaÂ vstupnõÂ cena maximaÂlneÏ ve vyÂsÏi 900 000 KcÏ.ª.
209. V § 30 odst. 1 se na konci veÏty trÏetõÂ tecÏka
zrusÏuje a pod nadpisem ¹OdpisovaÂ skupinaª se pod
cÏõÂslo ¹5ª doplnÏuje cÏõÂslo ¹6ª, pod nadpisem ¹Doba odpisovaÂnõÂª se pod slova ¹30 letª doplnÏujõÂ slova ¹50 let.ª.
210. V § 30 odst. 1 se veÏta poslednõÂ nahrazuje veÏtami ¹StavebnõÂ dõÂlo (duÊm, budova, stavba) se zarÏazuje
do odpisoveÂ skupiny podle jeho hlavnõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ. PrÏi
rozdõÂlneÂm uzÏõÂvaÂnõÂ budovy se hlavnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ stanovõÂ
prÏevazÏujõÂcõÂm podõÂlem na celkoveÂ vyuzÏitelneÂ podlahoveÂ
plosÏe. HmotnyÂ majetek, kteryÂ nelze zarÏadit do odpisovyÂch skupin podle prÏõÂlohy cÏ. 1 k zaÂkonu, s vyÂjimkou
uvedenou v odstavcõÂch 6 azÏ 8, zatrÏõÂdeÏnyÂ podle Klasifikace stavebnõÂch deÏl CZ-CC vydaneÂ CÏeskyÂm statistickyÂm uÂrÏadem99) se zarÏadõÂ do odpisoveÂ skupiny 5
a ostatnõÂ hmotnyÂ majetek zatrÏõÂdeÏnyÂ podle StandardnõÂ
klasifikace produkce se zarÏadõÂ do odpisoveÂ skupiny 2.ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 99) znõÂ:
¹99) SdeÏlenõÂ CÏeskeÂho statistickeÂho uÂrÏadu cÏ. 321/2003 Sb., k zavedenõÂ Klasifikace stavebnõÂch deÏl CZ-CC.ª.

211. V § 30 odst. 9 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹U odpisuÊ
podle odstavce 4 je dnem splneÏnõÂ podmõÂnek pro od-
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pisovaÂnõÂ den, kdy byl pronajatyÂ hmotnyÂ majetek prÏenechaÂn naÂjemci v souladu se smlouvou ve stavu zpuÊsobileÂm obvykleÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ.ª.
212. V § 30 odst. 12 se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti textu za
slova ¹puÊvodnõÂ vlastnõÂkª vklaÂdajõÂ slova ¹ , s vyÂjimkou
uvedenou v § 29 odst. 7,ª.
213. V § 30 odst. 12 põÂsm. b) se slova ¹(s vyÂjimkou zmeÏny praÂvnõÂ formy)ª zrusÏujõÂ.
214. V § 30 se na konci odstavce 12 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno m), ktereÂ znõÂ:
¹m) poplatnõÂk v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 23a odst. 4
a § 23c odst. 7.ª.
215. V § 31 se tecÏka na konci odstavce 1 zrusÏuje
a pod nadpisem ¹OdpisovaÂ skupinaª se pod cÏõÂslo ¹5ª
doplnÏuje cÏõÂslo ¹6ª, pod nadpisem ¹v prvnõÂm roce odpisovaÂnõÂª se pod cÏõÂslo ¹1,4ª doplnÏuje cÏõÂslo ¹1,02ª, pod
nadpisem ¹v dalsÏõÂch letech odpisovaÂnõÂª se pod cÏõÂslo
¹3,4ª doplnÏuje cÏõÂslo ¹2,02ª a pod nadpisem ¹pro zvyÂsÏenou vstupnõÂ cenuª se pod cÏõÂslo ¹3,4ª doplnÏuje
cÏõÂslo ¹2.ª.
216. V § 31 se na konci odstavce 2 doplnÏuje veÏta
¹Sazby nizÏsÏõÂ nezÏ maximaÂlnõÂ sazby uvedeneÂ v odstavci 1
nemuÊzÏe pouzÏõÂt poplatnõÂk uvedenyÂ v § 2, kteryÂ uplatnÏuje vyÂdaje podle § 7 odst. 9 nebo § 9 odst. 4 a je
povinen veÂst odpisy pouze evidencÏneÏ podle § 26
odst. 8 anebo pouzÏõÂvaÂ hmotnyÂ majetek pouze zcÏaÂsti
k zajisÏteÏnõÂ zdanitelneÂho prÏõÂjmu a do vyÂdajuÊ k zajisÏteÏnõÂ
zdanitelneÂho prÏõÂjmu zahrnuje pomeÏrnou cÏaÂst odpisuÊ
podle § 28 odst. 5.ª.
217. V § 32 se na konci odstavce 1 tecÏka zrusÏuje
a pod nadpisem ¹OdpisovaÂ skupinaª se pod cÏõÂslo ¹5ª
doplnÏuje cÏõÂslo ¹6ª, pod nadpisem ¹v prvnõÂm roce odpisovaÂnõÂª se pod cÏõÂslo ¹30ª doplnÏuje cÏõÂslo ¹50ª, pod
nadpisem ¹v dalsÏõÂch letech odpisovaÂnõÂª se pod cÏõÂslo
¹31ª doplnÏuje cÏõÂslo ¹51ª a pod nadpisem ¹pro zvyÂsÏenou zuÊstatkovou cenuª se pod cÏõÂslo ¹30ª doplnÏuje cÏõÂslo ¹50.ª.
218. Za § 32 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 32a a 32b, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:
¹§ 32a
Odpisy nehmotneÂho majetku
(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se odpisujõÂ zrÏizovacõÂ
vyÂdaje, nehmotneÂ vyÂsledky vyÂzkumu a vyÂvoje, software, ocenitelnaÂ praÂva a jinyÂ majetek, kteryÂ je veden
v uÂcÏetnictvõÂ jako nehmotnyÂ majetek vymezenyÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem20) (daÂle jen ¹nehmotnyÂ majetekª), pokud
a) byl
1. nabyt uÂplatneÏ, vkladem spolecÏnõÂka nebo ticheÂho spolecÏnõÂka nebo cÏlena druzÏstva, prÏemeÏnou,70) darovaÂnõÂm nebo zdeÏdeÏnõÂm, nebo
2. vytvorÏen vlastnõÂ cÏinnostõÂ za uÂcÏelem obchodo-
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vaÂnõÂ s nõÂm nebo k jeho opakovaneÂmu poskytovaÂnõÂ a
b) vstupnõÂ cena je vysÏsÏõÂ nezÏ 60 000 KcÏ a
c) doba pouzÏitelnosti je delsÏõÂ nezÏ jeden rok; prÏitom
dobou pouzÏitelnosti se rozumõÂ doba, po kterou je
majetek vyuzÏitelnyÂ pro soucÏasnou cÏinnost nebo
uchovatelnyÂ pro dalsÏõÂ cÏinnost nebo muÊzÏe slouzÏit
jako podklad nebo soucÏaÂst zdokonalovanyÂch nebo
jinyÂch postupuÊ a rÏesÏenõÂ vcÏetneÏ doby oveÏrÏovaÂnõÂ
nehmotnyÂch vyÂsledkuÊ.
(2) Za nehmotnyÂ majetek se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona nepovazÏuje kladnyÂ nebo zaÂpornyÂ rozdõÂl mezi
oceneÏnõÂm podniku nebo cÏaÂsti podniku, tvorÏõÂcõÂ samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku,70) nabyteÂho zejmeÂna
koupõÂ, vkladem nebo oceneÏnõÂm majetku a zaÂvazkuÊ
v raÂmci prÏemeÏn spolecÏnostõÂ, a souhrnem jeho individuaÂlneÏ prÏeceneÏnyÂch slozÏek majetku snõÂzÏenyÂm o prÏevzateÂ zaÂvazky (goodwill).
(3) NehmotnyÂ majetek muÊzÏe kromeÏ vlastnõÂka odpisovat poplatnõÂk, kteryÂ k neÏmu nabyl praÂvo uzÏõÂvaÂnõÂ za
uÂplatu.
(4) U nehmotneÂho majetku, ke ktereÂmu maÂ poplatnõÂk praÂvo uzÏõÂvaÂnõÂ na dobu urcÏitou, se rocÏnõÂ odpis
stanovõÂ jako podõÂl vstupnõÂ ceny a doby sjednaneÂ kupnõÂ
smlouvou. NenõÂ-li smlouva sjednaÂna na dobu urcÏitou,
odpisuje se rovnomeÏrneÏ software 48 meÏsõÂcuÊ, zrÏizovacõÂ
vyÂdaje 60 meÏsõÂcuÊ a ostatnõÂ nehmotnyÂ majetek 72 meÏsõÂcuÊ. U nehmotneÂho majetku, nabyteÂho vkladem nebo
prÏemeÏnou,70) pokracÏuje nabyvatel v odpisovaÂnõÂ zapocÏateÂm puÊvodnõÂm vlastnõÂkem za podmõÂnky, zÏe byl tento
nehmotnyÂ majetek nabyt vkladatelem nebo zanikajõÂcõÂ
obchodnõÂ spolecÏnostõÂ nebo druzÏstvem uÂplatneÏ, darovaÂnõÂm nebo zdeÏdeÏnõÂm a nebo vytvorÏen vlastnõÂ cÏinnostõÂ za
uÂcÏelem obchodovaÂnõÂ s nõÂm nebo k jeho opakovaneÂmu
poskytovaÂnõÂ. U nehmotneÂho majetku vlozÏeneÂho poplatnõÂkem uvedenyÂm v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 muÊzÏe
nabyvatel uplatnit v uÂhrnu odpisy jako vyÂdaje (naÂklady) jen do vyÂsÏe uÂhrady prokaÂzaneÂ vkladatelem.
(5) NenõÂ-li v tomto zaÂkoneÏ stanoveno jinak, pouzÏijõÂ se pro nehmotnyÂ majetek obdobneÏ ustanovenõÂ pro
hmotnyÂ majetek.
§ 32b
NaÂjem podniku
(1) NaÂjemce, kteryÂ maÂ najatyÂ podnik na zaÂkladeÏ
smlouvy o naÂjmu podniku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu70) a soucÏasneÏ maÂ põÂsemnyÂ souhlas pronajõÂmatele k odpisovaÂnõÂ, pouzÏije prÏi uplatnÏovaÂnõÂ odpisuÊ
hmotneÂho majetku a nehmotneÂho majetku prÏimeÏrÏeneÏ
ustanovenõÂ tohoto zaÂkona o odpisovaÂnõÂ prÏi zajisÏteÏnõÂ
zaÂvazku prÏevodem praÂva.
(2) PrÏevysÏujõÂ-li odpisy uplatneÏneÂ naÂjemcem podle
odstavce 1 naÂjemneÂ, snõÂzÏeneÂ o jeho cÏaÂst urcÏenou
k uÂhradeÏ zaÂvazkuÊ vuÊcÏi pronajõÂmateli podniku, je naÂjemce povinen zvyÂsÏit zaÂklad daneÏ o rozdõÂl mezi uplat-

Strana 7290

CÏaÂstka 146

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 438 / 2003

neÏnyÂmi odpisy a takto upravenyÂm naÂjemnyÂm. ObdobneÏ to platõÂ pro cÏaÂstku uplatneÏnyÂch odpisuÊ, pokud
naÂjemce neuÂcÏtuje naÂjemneÂ na vrub prÏõÂslusÏneÂho uÂcÏtu
dlouhodobeÂho zaÂvazku.
(3) NehradõÂ-li naÂjemce pronajõÂmateli podniku
hodnotu pohledaÂvky nebo jejõÂ cÏaÂst, kteraÂ prÏechaÂzõÂ na
naÂjemce podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu70) na zaÂkladeÏ smlouvy o naÂjmu podniku, je naÂjemce povinen
zvyÂsÏit o hodnotu prÏevaÂdeÏneÂ pohledaÂvky nebo jejõÂ cÏaÂsti
zaÂklad daneÏ, pokud nebude tato hodnota pohledaÂvky
nebo jejõÂ cÏaÂst zauÂcÏtovaÂna u naÂjemce podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu20) ve prospeÏch vyÂnosuÊ.
(4) NehradõÂ-li pronajõÂmatel naÂjemci zaÂvazek nebo
jeho cÏaÂst zachycenyÂ na rozvahovyÂch uÂcÏtech, kteryÂ prÏechaÂzõÂ na naÂjemce podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu70) na zaÂkladeÏ smlouvy o naÂjmu podniku, je pronajõÂmatel povinen zvyÂsÏit o hodnotu prÏevaÂdeÏneÂho zaÂvazku nebo jeho cÏaÂsti zaÂklad daneÏ, pokud nebude hodnota zaÂvazku nebo jeho cÏaÂst u pronajõÂmatele
zauÂcÏtovaÂna podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) ve
prospeÏch vyÂnosuÊ. Toto se nevztahuje na zaÂvazky ze
smluvnõÂch pokut, uÂrokuÊ z prodlenõÂ a jinyÂch sankcõÂ ze
zaÂvazkovyÂch vztahuÊ a daÂle na zaÂvazky, z jejichzÏ titulu
vznikl vyÂdaj (naÂklad), ale je vyÂdajem (naÂkladem) na
dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ, jen
pokud byl zaplacen.

224. V § 34 odst. 3 põÂsm. a) se slova ¹prÏõÂlohy cÏ. 1
k tomuto zaÂkonuª nahrazujõÂ slovy ¹tohoto zaÂkonaª.
225. V § 34 odst. 3 põÂsm. b) se slova ¹klasifikovanyÂch koÂdem StandardnõÂ klasifikace produkce
46.21.64ª nahrazujõÂ slovy ¹zarÏazenyÂch podle Klasifikace stavebnõÂch deÏl CZ-CC vydaneÂ CÏeskyÂm statistickyÂm uÂrÏadem99) do podtrÏõÂdy 125113ª.
226. V § 34 na konci odstavce 3 se doplnÏuje veÏta
¹PrvnõÂm naÂjemcem podle põÂsmene e) se v prÏõÂpadeÏ prÏemeÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona70) rozumõÂ pocÏõÂnaje rozhodnyÂm dnem prÏemeÏny i naÂstupnickaÂ spolecÏnost nebo
druzÏstvo, pokud byl hmotnyÂ majetek prÏenechaÂn podle
§ 34 odst. 4 põÂsm. b) zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstvu v dobeÏ od rozhodneÂho dne fuÂze, prÏevodu jmeÏnõÂ na
spolecÏnõÂka nebo rozdeÏlenõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo
druzÏstva do dne zaÂpisu fuÂze, prÏevodu jmeÏnõÂ na spolecÏnõÂka nebo rozdeÏlenõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, a to pouze za podmõÂnky,
zÏe bude prÏemeÏna do obchodnõÂho rejstrÏõÂku zapsaÂna.ª.
227. V § 34 odst. 4 se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti textu za slovo
¹obdobõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo obdobõÂ, za neÏzÏ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂª.
228. V § 34 odst. 4 põÂsm. a) se slova ¹evidovaÂn
v majetkuª nahrazujõÂ slovy ¹zaevidovaÂn uª a veÏta
druhaÂ se zrusÏuje.

(5) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 4 se pouzÏijõÂ pouze
u poplatnõÂkuÊ, kterÏõÂ vedou uÂcÏetnictvõÂ.ª.

229. V § 34 odst. 5 põÂsm. h) se slova ¹v majetkuª
nahrazujõÂ slovem ¹uª.

219. V § 33 se doplnÏujõÂ odstavce 4 a 5, ktereÂ zneÏjõÂ:

230. V § 34 odst. 6 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹vyrÏazenõÂ majetkuª vklaÂdajõÂ slova ¹z evidence u poplatnõÂkaª.

¹(4) TechnickyÂm zhodnocenõÂm jsou takeÂ vyÂdaje
podle odstavce 1, pokud je hradõÂ budoucõÂ naÂjemce na
cizõÂm hmotneÂm majetku v pruÊbeÏhu jeho porÏizovaÂnõÂ za
podmõÂnky, zÏe se stane naÂjemcem tohoto hmotneÂho majetku nebo jeho cÏaÂsti, a vlastnõÂk tohoto hmotneÂho majetku nezahrne vyÂdaje vynalozÏeneÂ budoucõÂm naÂjemcem do vstupnõÂ ceny.
(5) UstanovenõÂ odstavce 1 se pouzÏije i na technickeÂ zhodnocenõÂ, podaÂvaÂ-li se danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ za jineÂ
obdobõÂ, nezÏ je zdanÏovacõÂ obdobõÂ vymezeneÂ tõÂmto zaÂkonem.ª.
220. § 33a se zrusÏuje.
221. V § 34 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹sedmiª
nahrazuje cÏõÂslem ¹5ª.
222. V § 34 odst. 1 se veÏta trÏetõÂ nahrazuje veÏtou
¹U poplatnõÂka, kteryÂ je komplementaÂrÏem komanditnõÂ
spolecÏnosti, se danÏovaÂ ztraÂta upravõÂ o cÏaÂst zaÂkladu
daneÏ nebo cÏaÂst danÏoveÂ ztraÂty komanditnõÂ spolecÏnosti
urcÏeneÂ ve stejneÂm pomeÏru, v jakeÂm je rozdeÏlovaÂn zisk
nebo ztraÂta komanditnõÂ spolecÏnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.9c)ª.
223. V § 34 odst. 2 veÏteÏ druheÂ za slovem ¹komplementaÂrÏuÊmª se odkaz na poznaÂmku pod cÏarou cÏ. 20a)
nahrazuje odkazem na poznaÂmku pod cÏarou cÏ. 9c).

231. V § 34 odst. 6 veÏteÏ druheÂ se slova ¹hospodaÂrÏskyÂ vyÂsledekª nahrazujõÂ slovy ¹vyÂsledek hospodarÏenõÂª.
232. V § 34 se na konci textu odstavce 6 doplnÏujõÂ
slova ¹nebo postupuje-li poplatnõÂk podle § 23a nebo
§ 23cª.
233. V § 34 odst. 10 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtou
¹U poplatnõÂka, kteryÂ je komplementaÂrÏem komanditnõÂ
spolecÏnosti, lze odpocÏet podle odstavce 3 zvyÂsÏit o cÏaÂst
odpocÏtu urcÏenou ve stejneÂm pomeÏru, jako je rozdeÏlovaÂn zisk nebo ztraÂta komanditnõÂ spolecÏnosti podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.9c)ª.
234. § 35 vcÏetneÏ poznaÂmek po cÏarou cÏ. 33), 34),
34a) a 100) znõÂ:
¹§ 35
Sleva na dani
(1) PoplatnõÂkuÊm uvedenyÂm v § 2 a 17 se danÏ za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ, kteryÂm je kalendaÂrÏnõÂ rok, nebo za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ kratsÏõÂ nezÏ neprÏetrzÏiteÏ po sobeÏ jdoucõÂch dvanaÂct meÏsõÂcuÊ spadajõÂcõÂch do kalendaÂrÏnõÂho roku,
anebo za cÏaÂst uvedenyÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂ, za kterou se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, snizÏuje o

CÏaÂstka 146

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 438 / 2003

a) cÏaÂstku 18 000 KcÏ za kazÏdeÂho zameÏstnance se zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ33) a pomeÏrnou cÏaÂst
z teÂto cÏaÂstky, je-li vyÂsledkem pruÊmeÏrneÂho rocÏnõÂho
prÏepocÏteneÂho pocÏtu teÏchto zameÏstnancuÊ podle
odstavce 2 desetinneÂ cÏõÂslo,
b) cÏaÂstku 60 000 KcÏ za kazÏdeÂho zameÏstnance se zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ s teÏzÏsÏõÂm zdravotnõÂm
postizÏenõÂm33) a pomeÏrnou cÏaÂst z teÂto cÏaÂstky, je-li
vyÂsledkem pruÊmeÏrneÂho rocÏnõÂho prÏepocÏteneÂho pocÏtu teÏchto zameÏstnancuÊ podle odstavce 2 desetinneÂ cÏõÂslo,
c) polovinu daneÏ u poplatnõÂkuÊ uvedenyÂch v § 17, zameÏstnaÂvajõÂcõÂch nejmeÂneÏ 20 zameÏstnancuÊ, u nichzÏ
podõÂl zameÏstnancuÊ se zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ a zameÏstnancuÊ se zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ s teÏzÏsÏõÂm zdravotnõÂm postizÏenõÂm, cÏinõÂ võÂce
nezÏ 50 % pruÊmeÏrneÂho rocÏnõÂho prÏepocÏteneÂho pocÏtu vsÏech jejich zameÏstnancuÊ.
PrÏitom u poplatnõÂkuÊ, kterÏõÂ jsou spolecÏnõÂky verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti, u komplementaÂrÏuÊ komanditnõÂ spolecÏnosti a u komanditnõÂ spolecÏnosti se danÏ snõÂzÏõÂ podle
põÂsmen a) a b) pouze o cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ pomeÏru,
jakyÂm byl mezi neÏ rozdeÏlen zaÂklad daneÏ zjisÏteÏnyÂ za
verÏejnou obchodnõÂ spolecÏnost nebo za komanditnõÂ
spolecÏnost.
(2) Pro vyÂpocÏet slev podle odstavce 1 põÂsm. a) a b)
je rozhodnyÂ pruÊmeÏrnyÂ rocÏnõÂ prÏepocÏtenyÂ pocÏet zameÏstnancuÊ se zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ a zameÏstnancuÊ
se zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ s teÏzÏsÏõÂm zdravotnõÂm
postizÏenõÂm a pro vyÂpocÏet slevy podle odstavce 1
põÂsm. c) teÂzÏ pruÊmeÏrnyÂ rocÏnõÂ prÏepocÏtenyÂ pocÏet vsÏech
zameÏstnancuÊ poplatnõÂka. PruÊmeÏrnyÂ prÏepocÏtenyÂ pocÏet
zameÏstnancuÊ se vypocÏõÂtaÂ samostatneÏ za kazÏdou skupinu zameÏstnancuÊ vymezenou v prÏedchozõÂ veÏteÏ jako
podõÂl celkoveÂho pocÏtu hodin, kteryÂ teÏmto zameÏstnancuÊm vyplyÂvaÂ z rozvrzÏenõÂ pracovnõÂ doby83) nebo z individuaÂlneÏ sjednaneÂ pracovnõÂ doby84) a z deÂlky trvaÂnõÂ
pracovnõÂho pomeÏru v obdobõÂ, za ktereÂ se podle odstavce 1 podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, snõÂzÏeneÂho o neodpracovaneÂ hodiny v duÊsledku neomluveneÂ neprÏõÂtomnosti
v praÂci, nenapracovaneÂho pracovnõÂho volna poskytnuteÂho zameÏstnavatelem bez naÂhrady mzdy, pokud zameÏstnanec nemohl konat praÂci z jinyÂch duÊlezÏityÂch duÊvoduÊ tyÂkajõÂcõÂch se jeho osoby100) a pracovnõÂ neschopnosti, za kterou nejsou poskytovaÂny daÂvky nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ, a celkoveÂho rocÏnõÂho fondu pracovnõÂ
doby prÏipadajõÂcõÂho na jednoho zameÏstnance pracujõÂcõÂho na plnou pracovnõÂ dobu stanovenou zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy.34) Do trvaÂnõÂ pracovnõÂho pomeÏru
se nezapocÏõÂtaÂvaÂ materÏskaÂ nebo rodicÏovskaÂ dovolenaÂ,
sluzÏba v ozbrojenyÂch silaÂch, vyÂkon civilnõÂ sluzÏby
a dlouhodobeÂ uvolneÏnõÂ pro vyÂkon verÏejneÂ funkce. VypocÏtenyÂ podõÂl se zaokrouhluje na dveÏ desetinnaÂ mõÂsta.34a)
(3) Budou-li slevy na dani podle odstavce 1
põÂsm. a) a b) uplatnÏovat poplatnõÂci uvedenõÂ v § 17 za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ, kteryÂm je hospodaÂrÏskyÂ rok, nebo za
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zdanÏovacõÂ obdobõÂ delsÏõÂ nezÏ neprÏetrzÏiteÏ po sobeÏ jdoucõÂch dvanaÂct meÏsõÂcuÊ, anebo za jinak vymezeneÂ obdobõÂ,
za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, jehozÏ zacÏaÂtek a konec spadaÂ do dvou ruÊznyÂch kalendaÂrÏnõÂch rokuÊ, zjistõÂ se
celkovaÂ cÏaÂstka slevy jako soucÏet dõÂlcÏõÂch cÏaÂstek teÏchto
slev, vypocÏtenyÂch samostatneÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok, do
neÏhozÏ spadaÂ zacÏaÂtek, a za kalendaÂrÏnõÂ rok, do neÏhozÏ
spadaÂ konec obdobõÂ, za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ. PrÏi vyÂpocÏtu kazÏdeÂ z dõÂlcÏõÂch cÏaÂstek slev se jako
deÏlitel pouzÏije celkovyÂ rocÏnõÂ fond pracovnõÂ doby prÏipadajõÂcõÂ na jednoho zameÏstnance pracujõÂcõÂho na plnou
pracovnõÂ dobu stanovenou zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy, prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku, a cÏaÂstka slevy podle odstavce 1 põÂsm. a) a b) platnaÂ k poslednõÂmu dni obdobõÂ,
za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ.
(4) Budou-li slevy na dani podle odstavce 1
põÂsm. c) uplatnÏovat poplatnõÂci uvedenõÂ v § 17 za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, kteryÂm je hospodaÂrÏskyÂ rok, nebo za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ delsÏõÂ nezÏ neprÏetrzÏiteÏ po sobeÏ jdoucõÂch dvanaÂct meÏsõÂcuÊ, anebo za jinak vymezeneÂ obdobõÂ,
za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, jehozÏ zacÏaÂtek a konec spadajõÂ do dvou ruÊznyÂch, na sebe navazujõÂcõÂch kalendaÂrÏnõÂch rokuÊ, zjistõÂ se celkovyÂ podõÂl zameÏstnancuÊ se
zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ jako vaÂzÏenyÂ aritmetickyÂ pruÊmeÏr ze soucÏtu naÂsobkuÊ rocÏnõÂch podõÂluÊ zameÏstnancuÊ se zmeÏneÏnou pracovnõÂ schopnostõÂ vypocÏtenyÂch samostatneÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok, do neÏhozÏ spadaÂ
zacÏaÂtek, a za kalendaÂrÏnõÂ rok, do neÏhozÏ spadaÂ konec
obdobõÂ, za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, a pocÏtu
meÏsõÂcuÊ nebo kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ prÏipadajõÂcõÂch z obdobõÂ,
za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ na prÏõÂslusÏnyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
(5) Slevu na dani podle odstavce 1 nelze uplatnit
na danÏ (cÏaÂst daneÏ) prÏipadajõÂcõÂ na zaÂklad daneÏ (dõÂlcÏõÂ zaÂklad daneÏ) podle § 16 odst. 2 nebo § 20b.
33

) § 21 zaÂkona cÏ. 1/1991 Sb., o zameÏstnanosti, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

34

) § 83 zaÂkonõÂku praÂce.

34a

) § 46a zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb.

100

) § 128 zaÂkonõÂku praÂce.
§ 21 narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 108/1994 Sb., kteryÂm se provaÂdõÂ zaÂkonõÂk praÂce a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

235. V § 35a odst. 1 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) jde-li o poplatnõÂka daneÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch
osob, ve vyÂsÏi soucÏinu sazby daneÏ podle § 21 odst. 1
a zaÂkladu daneÏ podle § 20 odst. 1, snõÂzÏeneÂho o polozÏky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdõÂl, o kteryÂ
uÂrokoveÂ prÏõÂjmy zahrnovaneÂ do zaÂkladu daneÏ podle
§ 20 odst. 1 prÏevysÏujõÂ s nimi souvisejõÂcõÂ vyÂdaje (naÂklady),ª.
236. V § 35a se na konci odstavce 2 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
¹e) poplatnõÂk porÏõÂdõÂ a eviduje v majetku dlouhodobyÂ
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hmotnyÂ a nehmotnyÂ majetek20) nejmeÂneÏ v cÏaÂstkaÂch
uvedenyÂch ve zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpise.68)ª.
237. V § 35a odst. 6 veÏteÏ druheÂ se za slova
¹põÂsm. a)ª vklaÂdajõÂ slova ¹naÂrok na slevu za zdanÏovacõÂ
obdobõÂ, ve ktereÂm tato podmõÂnka nebyla dodrzÏena, se
snizÏuje o cÏaÂstku ve vyÂsÏi soucÏinu dvojnaÂsobku sazby
daneÏ podle § 21 odst. 1 a teÂ cÏaÂsti zmeÏny zaÂkladu daneÏ
po snõÂzÏenõÂ o polozÏky podle § 20 odst. 8 a § 34, kteraÂ
vznikla porusÏenõÂm podmõÂnky podle odstavce 2
põÂsm. a), a poplatnõÂkª.
238. V § 35a se na konci odstavce 6 doplnÏuje veÏta
¹Sleva na dani nemuÊzÏe dosaÂhnout zaÂpornyÂch hodnot.ª.
239. V § 35b odst. 1 se na konci põÂsmene b) doplnÏuje veÏta ¹ObdobneÏ se postupuje prÏi uÂpraveÏ cÏaÂstky S2, prÏechaÂzõÂ-li poplatnõÂk na hospodaÂrÏskyÂ rok.ª.
240. V § 35b odst. 2 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) u poplatnõÂka daneÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob
rovna cÏaÂstce vypocÏteneÂ sazbou daneÏ podle § 21
odst. 1 ze zaÂkladu daneÏ podle § 20 odst. 1 snõÂzÏeneÂho o polozÏky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdõÂl,
o kteryÂ uÂrokoveÂ prÏõÂjmy zahrnovaneÂ do zaÂkladu
daneÏ podle § 20 odst. 1 prÏevysÏujõÂ s nimi souvisejõÂcõÂ
vyÂdaje (naÂklady),ª.
241. V § 35b odst. 7 veÏteÏ druheÂ se za slova
¹põÂsm. a)ª vklaÂdajõÂ slova ¹naÂrok na slevu za zdanÏovacõÂ
obdobõÂ, ve ktereÂm tato podmõÂnka nebyla dodrzÏena, se
snizÏuje o cÏaÂstku ve vyÂsÏi soucÏinu dvojnaÂsobku sazby
daneÏ podle § 21 odst. 1 a teÂ cÏaÂsti zmeÏny zaÂkladu daneÏ
po snõÂzÏenõÂ o polozÏky podle § 20 odst. 8 a § 34, kteraÂ
vznikla porusÏenõÂm podmõÂnky podle odstavce 2
põÂsm. a), a poplatnõÂkª.
242. V § 35b se na konci odstavce 7 doplnÏuje veÏta
¹Sleva na dani nemuÊzÏe dosaÂhnout zaÂpornyÂch hodnot.ª.
243. V § 36 odst. 1 põÂsm. a) bodeÏ 1 se slova
¹põÂsm. d)ª nahrazujõÂ slovy ¹põÂsm. e)ª.
244. V § 36 odst. 1 põÂsm. b) a odst. 2 põÂsm. a) se
slova ¹§ 144 nebo 208 obchodnõÂho zaÂkonõÂkuª nahrazujõÂ slovy ¹zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu70)ª.
245. V § 36 odst. 1 põÂsm. b) bod 5 znõÂ:
¹5. z vyrovnaÂnõÂ mimo stojõÂcõÂmu spolecÏnõÂkovi na
zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy.ª.
246. V § 36 odst. 2 põÂsm. a) bod 1 znõÂ:
¹1. z dividendoveÂho prÏõÂjmu, u poplatnõÂkuÊ podle
§ 2 z uÂrokoveÂho prÏõÂjmu z dluhopisu,35a) ze
smeÏnky vystaveneÂ bankou k zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky vznikleÂ z vkladu veÏrÏitele, vkladnõÂho listu a vkladu mu na rovenÏ postaveneÂmu,35b)
s vyÂjimkou uÂrokoveÂho prÏõÂjmu z dluhopisu vydaneÂho v zahranicÏõÂ poplatnõÂkem se sõÂdlem
v CÏeskeÂ republice nebo CÏeskou republikou
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plynoucõÂho poplatnõÂkovi uvedeneÂmu v § 2
odst. 2,ª.
247. V § 36 odst. 2 põÂsm. a) bod 7 znõÂ:
¹7. z vyrovnaÂnõÂ mimo stojõÂcõÂmu spolecÏnõÂkovi na
zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy,ª.
248. V § 36 odst. 2 põÂsm. a) se na konci bodu 10
cÏaÂrka nahrazuje tecÏkou a bod 11 se zrusÏuje.
249. V § 36 odst. 2 põÂsm. c) bodeÏ 2 se za slova
¹soukromeÂho zÏivotnõÂho pojisÏteÏnõÂª vklaÂdajõÂ slova
¹nebo jineÂho prÏõÂjmu z pojisÏteÏnõÂ osob, kteryÂ nenõÂ pojistnyÂm plneÏnõÂm a nezaklaÂdaÂ zaÂnik pojistneÂ smlouvyª.
250. V § 36 odstavce 4 azÏ 6 zneÏjõÂ:
¹(4) U dividendovyÂch prÏõÂjmuÊ z majetkoveÂ uÂcÏasti
v investicÏnõÂm fondu a z podõÂlovyÂch listuÊ je zaÂkladem
daneÏ pro zvlaÂsÏtnõÂ sazbu daneÏ prÏõÂjem snõÂzÏenyÂ o pomeÏrnou cÏaÂst prÏõÂjmuÊ
a) podleÂhajõÂcõÂch zvlaÂsÏtnõÂ sazbeÏ daneÏ a sazbeÏ daneÏ podle § 21 odst. 3,
b) z uÂrokuÊ z hypotecÏnõÂch zaÂstavnõÂch listuÊ,4d) z dluhopisuÊ,35a) ze smeÏnky vystaveneÂ bankou k zajisÏteÏnõÂ
pohledaÂvky vznikleÂ z vkladu veÏrÏitele, z vkladnõÂho
listu a vkladu mu na rovenÏ postaveneÂmu,35b) a daÂle
z uÂrokuÊ, vyÂher a jinyÂch vyÂnosuÊ z vkladu na
vkladnõÂ knõÂzÏce a vkladoveÂm uÂcÏtu,35d)
c) z uÂrokovyÂch prÏõÂjmuÊ plynoucõÂch poplatnõÂkuÊm uvedenyÂm v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 z dluhopisuÊ
vydanyÂch v zahranicÏõÂ poplatnõÂky se sõÂdlem v CÏeskeÂ
republice nebo CÏeskou republikou, prÏipadajõÂcõÂ na
tento zaÂklad daneÏ, ktereÂ byly zuÂcÏtovaÂny ve prospeÏch vyÂnosuÊ investicÏnõÂho fondu nebo podõÂloveÂho
fondu16) ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, s nõÂmzÏ dividendovyÂ prÏõÂjem plynoucõÂ od investicÏnõÂho fondu nebo
podõÂloveÂho fondu souvisõÂ. Pokud byly vyÂsÏe uvedeneÂ prÏõÂjmy zuÂcÏtovaÂny ve prospeÏch vyÂnosuÊ vcÏetneÏ
daneÏ, zaÂklad daneÏ pro zvlaÂsÏtnõÂ sazbu daneÏ se snizÏuje pouze o cÏaÂstku snõÂzÏenou o danÏ. ObdobneÏ se
postupuje u podõÂloveÂho fondu vznikleÂho z investicÏnõÂho fondu zanikleÂho bez provedenõÂ likvidace,
pokud byly vyÂsÏe uvedeneÂ prÏõÂjmy prokazatelneÏ
zuÂcÏtovaÂny ve prospeÏch vyÂnosuÊ tohoto investicÏnõÂho fondu. PomeÏrnaÂ cÏaÂst prÏipadajõÂcõÂ na tento zaÂklad daneÏ se stanovõÂ ve stejneÂm pomeÏru, v jakeÂm je
rozdeÏlovaÂn zisk urcÏenyÂ k vyÂplateÏ dividendovyÂch
prÏõÂjmuÊ mezi akcionaÂrÏe nebo majitele podõÂlovyÂch
listuÊ.
U prÏõÂjmuÊ uvedenyÂch v § 22 odst. 1 põÂsm. g) v bodeÏ 4 se
do zaÂkladu daneÏ pro zvlaÂsÏtnõÂ sazbu daneÏ nezahrnuje
hodnota podkladoveÂho naÂstroje nebo aktiva.
(5) ZaÂklad daneÏ pro zvlaÂsÏtnõÂ sazbu daneÏ
a) u dividendoveÂho prÏõÂjmu, podõÂlu na zisku nebo jineÂho obdobneÂho plneÏnõÂ z cÏlenstvõÂ v druzÏstvu,
u zisku prÏevaÂdeÏneÂho na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏe-
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vodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy, u prÏõÂjmu ze
snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu uvedeneÂho v odstavci 1 põÂsm. b) bodeÏ 3 a odstavci 2 põÂsm. a) bodeÏ 9
plynoucõÂch od obchodnõÂ spolecÏnosti, s vyÂjimkou
investicÏnõÂho fondu, nebo od druzÏstva, ktereÂ majõÂ
nejmeÂneÏ dvacetiprocentnõÂ podõÂl na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu jineÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva, se
snizÏuje o pomeÏrnou cÏaÂst dividendoveÂho prÏõÂjmu,
podõÂlu na zisku nebo jineÂho obdobneÂho plneÏnõÂ
z cÏlenstvõÂ v druzÏstvu, zisku prÏevaÂdeÏneÂho na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ
smlouvy snõÂzÏeneÂho o vyrovnaÂnõÂ mimo stojõÂcõÂm
spolecÏnõÂkuÊm, prÏõÂjmu ze snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu uvedeneÂho v odstavci 1 põÂsm. b) bodeÏ 3 a odstavci 2 põÂsm. a) bodeÏ 9 zauÂcÏtovanyÂch ve prospeÏch
vyÂnosuÊ v prÏõÂslusÏneÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, pokud
plynou z nejmeÂneÏ dvacetiprocentnõÂ uÂcÏasti na jineÂ
obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstvu,
b) u prÏõÂjmu mimo stojõÂcõÂho spolecÏnõÂka plynoucõÂho
z vyrovnaÂnõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku
nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy se snizÏuje o zisk prÏevaÂdeÏnyÂ na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku nebo
ovlaÂdacõÂ smlouvy zauÂcÏtovanyÂ do vyÂnosuÊ rÏõÂdõÂcõÂ
nebo ovlaÂdajõÂcõÂ spolecÏnosti nebo jeho pomeÏrnou
cÏaÂst. PomeÏrnaÂ cÏaÂst prÏevaÂdeÏneÂho zisku na zaÂkladeÏ
smlouvy o prÏevodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy
se stanovõÂ v pomeÏru uÂcÏastõÂ jednotlivyÂch mimo stojõÂcõÂch spolecÏnõÂkuÊ na rÏõÂzeneÂ nebo ovlaÂdaneÂ spolecÏnosti, prÏitom se neprÏihlõÂzÏõÂ k uÂcÏasti rÏõÂdõÂcõÂ nebo
ovlaÂdajõÂcõÂ spolecÏnosti na rÏõÂzeneÂ nebo ovlaÂdaneÂ
spolecÏnosti.
Pokud byly prÏõÂjmy uvedeneÂ v põÂsmenech a) a b) zauÂcÏtovaÂny ve prospeÏch vyÂnosuÊ vcÏetneÏ daneÏ, zaÂklad daneÏ
pro zvlaÂsÏtnõÂ sazbu daneÏ se snizÏuje pouze o cÏaÂstku snõÂzÏenou o danÏ. VyÂsÏe podõÂlu na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva se posuzuje k datu
rozhodnutõÂ valneÂ hromady nebo cÏlenskeÂ schuÊze teÂto
jineÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva o rozdeÏlenõÂ
zisku a k datu prÏevodu zisku na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy. PomeÏrnaÂ cÏaÂst,
o kterou se snizÏuje zaÂklad daneÏ podle põÂsmene a), se
stanovõÂ ve stejneÂm pomeÏru, v jakeÂm je rozdeÏlovaÂn zisk
urcÏenyÂ k vyÂplateÏ prÏõÂjmuÊ.
(6) Plynou-li prÏõÂjmy uvedeneÂ v odstavci 2 penzijnõÂmu fondu, zapocÏte se srazÏenaÂ danÏ na celkovou danÏovou povinnost. Pokud nelze srazÏenou danÏ nebo jejõÂ
cÏaÂst zapocÏõÂst na celkovou danÏovou povinnost proto,
zÏe penzijnõÂmu fondu vznikla danÏovaÂ povinnost ve vyÂsÏi
nula nebo vykaÂzal danÏovou ztraÂtu anebo jeho celkovaÂ
danÏovaÂ povinnost je nizÏsÏõÂ nezÏ danÏ srazÏenaÂ, vznikne ve
vyÂsÏi danÏoveÂ povinnosti, kterou nelze zapocÏõÂst, prÏeplatek.35c)ª.
251. V § 36 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) ZaÂklad daneÏ pro zvlaÂsÏtnõÂ sazbu daneÏ u prÏõÂjmu
mimo stojõÂcõÂho spolecÏnõÂka, kteryÂ nenõÂ materÏskou spo-
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lecÏnostõÂ ve vztahu k rÏõÂzeneÂ nebo ovlaÂdaneÂ osobeÏ, plynoucõÂho z vyrovnaÂnõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu
zisku nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy od rÏõÂdõÂcõÂ nebo ovlaÂdajõÂcõÂ
osoby, kteraÂ nenõÂ materÏskou spolecÏnostõÂ ve vztahu k rÏõÂzeneÂ nebo ovlaÂdaneÂ osobeÏ, se snizÏuje o zisk prÏevaÂdeÏnyÂ
na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu zisku nebo ovlaÂdacõÂ
smlouvy zauÂcÏtovanyÂ do vyÂnosuÊ rÏõÂdõÂcõÂ nebo ovlaÂdajõÂcõÂ
spolecÏnosti nebo jeho pomeÏrnou cÏaÂst. PomeÏrnaÂ cÏaÂst
prÏevaÂdeÏneÂho zisku na zaÂkladeÏ smlouvy o prÏevodu
zisku nebo ovlaÂdacõÂ smlouvy se stanovõÂ v pomeÏru
uÂcÏastõÂ jednotlivyÂch mimo stojõÂcõÂch spolecÏnõÂkuÊ na rÏõÂzeneÂ nebo ovlaÂdaneÂ spolecÏnosti, prÏitom se neprÏihlõÂzÏõÂ
k uÂcÏasti rÏõÂdõÂcõÂ nebo ovlaÂdajõÂcõÂ spolecÏnosti na rÏõÂzeneÂ
nebo ovlaÂdaneÂ spolecÏnosti. Pokud byly vyÂsÏe uvedeneÂ
prÏõÂjmy zauÂcÏtovaÂny ve prospeÏch vyÂnosuÊ vcÏetneÏ daneÏ,
zaÂklad daneÏ pro zvlaÂsÏtnõÂ sazbu daneÏ se snizÏuje pouze
o cÏaÂstku snõÂzÏenou o danÏ.ª.
252. V § 38 odst. 1 se slova ¹nenõÂ uÂcÏetnõÂ jednotkouª nahrazujõÂ slovy ¹nevede uÂcÏetnictvõÂª a veÏta cÏtvrtaÂ
se zrusÏuje.
253. V § 38 odst. 2 se veÏta poslednõÂ zrusÏuje.
254. V § 38a odst. 1 se za veÏtu cÏtvrtou vklaÂdaÂ veÏta
¹PoplatnõÂk uvedenyÂ v § 2 pro uÂcÏely vyÂpocÏtu poslednõÂ
znaÂmeÂ danÏoveÂ povinnosti vsÏak vyloucÏõÂ prÏõÂjmy a vyÂdaje
podle § 10.ª.
255. V § 38a odst. 1 se veÏty paÂtaÂ a sÏestaÂ nahrazujõÂ
veÏtami ¹Po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, se zaplaceneÂ
zaÂlohy na danÏ, splatneÂ v jeho pruÊbeÏhu, zapocÏõÂtaÂvajõÂ na
uÂhradu skutecÏneÂ vyÂsÏe daneÏ. Ze zaÂloh, u nichzÏ dosÏlo
k prodlenõÂ s placenõÂm, se na uÂhradu skutecÏneÂ vyÂsÏe daneÏ
zapocÏõÂtajõÂ pouze zaÂlohy zaplaceneÂ do lhuÊty pro podaÂnõÂ
danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ. Do poslednõÂ znaÂmeÂ danÏoveÂ povinnosti se nezahrnuje danÏ prÏipadajõÂcõÂ na samostatnyÂ zaÂklad daneÏ podle § 8 odst. 5, § 10 odst. 8 a § 20b.ª.
256. V § 38a odst. 5 se za slovo ¹pozÏitkuÊª vklaÂdajõÂ
slova ¹ , ze kteryÂch meÏl plaÂtce povinnost srazit zaÂlohy
na danÏ (§ 38h),ª.
257. V § 38a se doplnÏuje odstavec 10, kteryÂ znõÂ:
¹(10) NaÂstupnickeÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo
druzÏstvu vznikajõÂcõÂ prÏemeÏnou70) vcÏetneÏ prÏõÂpaduÊ, kdy
rozhodnyÂm dnem prÏemeÏny70) bude prvnõÂ den kalendaÂrÏnõÂho roku nebo hospodaÂrÏskeÂho roku, stanovõÂ zaÂlohy na danÏ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ podle § 17a
põÂsm. c) spraÂvce daneÏ rozhodnutõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.28b) V rozhodnutõÂ o stanovenõÂ zaÂloh
vymezõÂ zpuÊsob jejich zaÂpocÏtu na danÏovou povinnost
zanikajõÂcõÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva, pokud
by prÏemeÏna70) nebyla zapsaÂna do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. Toto neplatõÂ pro poplatnõÂky, kterÏõÂ nepodaÂvajõÂ
za obdobõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂ dni zaÂpisu zmeÏny praÂvnõÂ
formy danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podle § 38m.ª.
258. V § 38b se cÏaÂstka ¹100 KcÏª nahrazuje cÏaÂst-
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kou ¹200 KcÏª a cÏaÂstka ¹10 000 KcÏª se nahrazuje cÏaÂstkou ¹15 000 KcÏª.
259. V § 38d odst. 2 veÏtaÂch prvnõÂ a druheÂ se slovo
¹rozhodlaª zrusÏuje a slova ¹o rozdeÏlenõÂ ziskuª se nahrazujõÂ slovy ¹schvaÂlila rÏaÂdnou nebo mimorÏaÂdnou
uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku a rozhodla o rozdeÏlenõÂ zisku nebo
o uÂhradeÏ ztraÂtyª a ve veÏteÏ cÏtvrteÂ se cÏõÂslo ¹11ª nahrazuje
cÏõÂslem ¹7ª.
260. V § 38d se na konci odstavce 2 doplnÏujõÂ veÏty
¹Nebyla-li provedena vyÂplata dividendovyÂch prÏõÂjmuÊ
ani poslednõÂho dne obdobõÂ, kdy je plaÂtce daneÏ povinen
danÏ srazit, maÂ se pro uÂcÏely zaÂkona za to, zÏe sraÂzÏka daneÏ
byla provedena poslednõÂ den vymezeneÂho obdobõÂ; prÏitom u uÂrokovyÂch prÏõÂjmuÊ a u rozdõÂlu mezi sjednanou
cenou, ktereÂ jsou povazÏovaÂny za podõÂly na zisku [§ 22
odst. 1 põÂsm. g) bod 3], se dnem provedenõÂ sraÂzÏky rozumõÂ poslednõÂ den zdanÏovacõÂho obdobõÂ nebo obdobõÂ,
za neÏzÏ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ.ª.
261. V § 38d odst. 3 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
262. V § 38d odst. 7 se veÏty trÏetõÂ a cÏtvrtaÂ zrusÏujõÂ.
263. V § 38d se odstavce 9 a 10 zrusÏujõÂ.
DosavadnõÂ odstavec 11 se oznacÏuje jako odstavec 9.
264. § 38e a 38f vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 39a) a 104) zneÏjõÂ:
¹§ 38e
ZajisÏteÏnõÂ daneÏ
(1) K zajisÏteÏnõÂ daneÏ ze zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ poplatnõÂkuÊ podle § 2, z nichzÏ nenõÂ danÏ vybõÂraÂna sraÂzÏkou
podle zvlaÂsÏtnõÂ sazby daneÏ, jsou plaÂtci daneÏ prÏi vyÂplateÏ,
poukaÂzaÂnõÂ nebo prÏipsaÂnõÂ uÂhrady ve prospeÏch poplatnõÂka, nejpozdeÏji v den, kdy o zaÂvazku uÂcÏtujõÂ v souladu
s platnyÂmi uÂcÏetnõÂmi prÏedpisy, povinni srazit zajisÏteÏnõÂ
daneÏ poplatnõÂkuÊm uvedenyÂm v § 2 odst. 3, kterÏõÂ nejsou
danÏovyÂmi rezidenty cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie
nebo dalsÏõÂch staÂtuÊ, ktereÂ tvorÏõÂ EvropskyÂ hospodaÂrÏskyÂ
prostor, ve vyÂsÏi
a) 1 % z prÏõÂjmuÊ z prodeje investicÏnõÂch instrumentuÊ71) a z prÏõÂjmuÊ z uÂhrad pohledaÂvky nabyteÂ
postoupenõÂm,
b) 10 % z prÏõÂjmuÊ ze zdrojuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (§ 22), s vyÂjimkami uvedenyÂmi v põÂsmenu a)
a odstavcõÂch 3 a 4.
K zajisÏteÏnõÂ daneÏ nejsou plaÂtci daneÏ povinni v prÏõÂpadeÏ,
kdy je zaÂloha sraÂzÏena podle § 38h.
(2) K zajisÏteÏnõÂ daneÏ ze zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ poplatnõÂkuÊ podle § 17, z nichzÏ nenõÂ danÏ vybõÂraÂna sraÂzÏkou
podle zvlaÂsÏtnõÂ sazby daneÏ, je plaÂtce daneÏ prÏi vyÂplateÏ,
poukaÂzaÂnõÂ nebo prÏipsaÂnõÂ uÂhrady ve prospeÏch poplatnõÂka, nejpozdeÏji v den, kdy o zaÂvazku uÂcÏtuje v souladu
se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy,20) povinen srazit zajisÏteÏnõÂ daneÏ poplatnõÂkovi uvedeneÂmu v § 17 odst. 4,
kteryÂ nenõÂ danÏovyÂm rezidentem cÏlenskeÂho staÂtu
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EvropskeÂ unie nebo dalsÏõÂch staÂtuÊ, ktereÂ tvorÏõÂ EvropskyÂ
hospodaÂrÏskyÂ prostor, ve vyÂsÏi
a) 1 % z prÏõÂjmuÊ z prodeje investicÏnõÂch instrumentuÊ71) a z prÏõÂjmuÊ z uÂhrad pohledaÂvky nabyteÂ
postoupenõÂm,
b) 10 % z prÏõÂjmuÊ ze zdrojuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (§ 22), s vyÂjimkami uvedenyÂmi v põÂsmenu a)
a v odstavcõÂch 3 a 4. Tato povinnost se nevztahuje
na banky, jde-li o peneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ, poukaÂzaÂnõÂ nebo
prÏipsaÂnõÂ uÂrokuÊ u bank.
(3) PlaÂtci daneÏ jsou povinni srazit zajisÏteÏnõÂ daneÏ
ze zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ poplatnõÂkuÊm uvedenyÂm v § 2
odst. 3 a § 17 odst. 4, kterÏõÂ nejsou danÏovyÂmi rezidenty
cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, prÏi vyÂplateÏ, poukaÂzaÂnõÂ
nebo prÏipsaÂnõÂ uÂhrady ve prospeÏch poplatnõÂka, nenastane-li drÏõÂve zÏaÂdnaÂ z teÏchto skutecÏnostõÂ nejpozdeÏji
do dvou meÏsõÂcuÊ po uplynutõÂ prÏõÂslusÏneÂho zdanÏovacõÂho
obdobõÂ, ve vyÂsÏi stanoveneÂ s pouzÏitõÂm
a) sazby daneÏ podle § 16 odst. 1 ze zaÂkladu daneÏ
verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo komanditnõÂ
spolecÏnosti prÏipadajõÂcõÂho na spolecÏnõÂka verÏejneÂ
obchodnõÂ spolecÏnosti nebo komplementaÂrÏe komanditnõÂ spolecÏnosti, kteryÂ je poplatnõÂkem podle
§ 2 odst. 3,
b) sazby daneÏ podle § 21 ze zaÂkladu daneÏ verÏejneÂ
obchodnõÂ spolecÏnosti nebo komanditnõÂ spolecÏnosti prÏipadajõÂcõÂho na spolecÏnõÂka verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo komplementaÂrÏe komanditnõÂ spolecÏnosti, kteryÂ je poplatnõÂkem podle § 17
odst. 4.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se neuplatnõÂ, pokud
se jednaÂ o uÂhrady za zbozÏõÂ cÏi sluzÏby provaÂdeÏneÂ v maloobchodeÏ, kde prodejcem je poplatnõÂk uvedenyÂ v § 2
odst. 3 nebo v § 17 odst. 4. StejneÏ se postupuje u uÂhrad
naÂjemneÂho placeneÂho fyzickyÂmi osobami za bytoveÂ
prostory uzÏõÂvaneÂ k bydlenõÂ a cÏinnostem s nõÂm spojenyÂm.
(5) CÏaÂstky zajisÏteÏnõÂ daneÏ srazÏeneÂ plaÂtcem daneÏ
poplatnõÂkuÊm podle odstavcuÊ 1 azÏ 4 se odvaÂdeÏjõÂ do
konce meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm vznikla povinnost zajisÏteÏnõÂ daneÏ srazit, mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu
spraÂvci daneÏ plaÂtce daneÏ. SoucÏasneÏ s platbou zajisÏteÏnõÂ
daneÏ je plaÂtce daneÏ povinen podat spraÂvci daneÏ hlaÂsÏenõÂ
o provedeneÂm zajisÏteÏnõÂ daneÏ na tiskopise vydaneÂm Ministerstvem financõÂ nebo na pocÏõÂtacÏovyÂch sestavaÂch,
ktereÂ majõÂ uÂdaje, obsah i usporÏaÂdaÂnõÂ uÂdajuÊ zcela totozÏneÂ s tiskopisem vydanyÂm Ministerstvem financõÂ.
CÏaÂstka zajisÏteÏnõÂ daneÏ se bez zbytecÏneÂho odkladu prÏevede z osobnõÂho danÏoveÂho uÂcÏtu plaÂtce na osobnõÂ danÏovyÂ uÂcÏet poplatnõÂka.
(6) NepodaÂ-li poplatnõÂk danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ do
konce lhuÊty stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,28b) muÊzÏe mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvce daneÏ poplatnõÂka povazÏovat cÏaÂstky zajisÏteÏnõÂ daneÏ za vymeÏrÏenou
Â hrn cÏaÂsa uhrazenou danÏovou povinnost poplatnõÂka. U
tek zajisÏteÏnõÂ daneÏ srazÏenyÂch a odvedenyÂch plaÂtci daneÏ
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se v takoveÂm prÏõÂpadeÏ povazÏuje po uplynutõÂ osmeÂho
meÏsõÂce po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ za platbu na
danÏ provedenou poplatnõÂkem. Pokud poplatnõÂk nepodaÂ do uplynutõÂ lhuÊty, ve ktereÂ lze danÏ vymeÏrÏit, danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, povazÏuje se danÏovaÂ povinnost poplatnõÂka za vymeÏrÏenou ve vyÂsÏi teÂto platby.
(7) SpraÂvce daneÏ poplatnõÂka muÊzÏe v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech rozhodnout o tom, zÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ
podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ v urcÏeneÂm zdanÏovacõÂm
obdobõÂ bude nizÏsÏõÂ nebo nebude provaÂdeÏno. Proti tomuto rozhodnutõÂ se nelze odvolat. Toto rozhodnutõÂ je
zaÂvazneÂ i pro plaÂtce daneÏ.
(8) NesrazõÂ-li plaÂtce daneÏ zajisÏteÏnõÂ daneÏ vuÊbec,
poprÏõÂpadeÏ ve spraÂvneÂ vyÂsÏi, prÏedepõÂsÏe mu spraÂvce daneÏ
tuto cÏaÂstku k prÏõÂmeÂmu placenõÂ. Pokud cÏaÂstku zajisÏteÏnõÂ
daneÏ plaÂtce daneÏ vcÏas neodvede, bude mu rovneÏzÏ
prÏedepsaÂna a vymaÂhaÂna na neÏm jako jeho dluh. Po
uÂhradeÏ daneÏ, na kterou meÏlo byÂt zajisÏteÏno, poplatnõÂkem, nelze zajisÏteÏnõÂ daneÏ plaÂtci daneÏ prÏedepsat ani na
neÏm vymaÂhat, pokud uÂhradu teÂto daneÏ poplatnõÂkem
prokaÂzÏe nebo tato uÂhrada bude zrÏejmaÂ z evidence
spraÂvcuÊ danõÂ. PenaÂle vznikleÂ z duÊvodu nesplneÏnõÂ povinnosti plaÂtce srazit a odveÂst zajisÏteÏnõÂ daneÏ je prÏõÂjmem
staÂtnõÂho rozpocÏtu.
(9) SrazÏeneÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ se po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ zapocÏte na celkovou danÏovou povinnost
poplatnõÂka, na kterou bylo zajisÏt'ovaÂno. Pokud nelze
zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo jeho cÏaÂst zapocÏõÂst na celkovou danÏovou povinnost proto, zÏe poplatnõÂkovi vznikla danÏovaÂ povinnost ve vyÂsÏi nula nebo vykaÂzal danÏovou
ztraÂtu anebo jeho celkovaÂ danÏovaÂ povinnost je nizÏsÏõÂ
nezÏ zajisÏteÏnõÂ daneÏ srazÏeneÂ plaÂtci daneÏ, vznikne poplatnõÂkovi ve vyÂsÏi zajisÏteÏnõÂ daneÏ srazÏenyÂch plaÂtci daneÏ,
ktereÂ nelze zapocÏõÂst, prÏeplatek na dani.35e)
(10) PrÏi spraÂveÏ zajisÏteÏnõÂ daneÏ se postupuje jako prÏi
spraÂveÏ zaÂloh na danÏ, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak.
§ 38f
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ ze zahranicÏõÂ
(1) PrÏi vyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ ze zahranicÏõÂ, ktereÂ plynou poplatnõÂkuÊm uvedenyÂm v § 2
odst. 2 a § 17 odst. 3, se postupuje podle prÏõÂslusÏnyÂch
ustanovenõÂ smluv o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ, jimizÏ je
CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.
(2) PrÏi pouzÏitõÂ metody uÂplneÂho zaÂpocÏtu lze danÏovou povinnost snõÂzÏit o danÏ z prÏõÂjmuÊ zaplacenou v zahranicÏõÂ. PrÏi pouzÏitõÂ metody prosteÂho zaÂpocÏtu lze danÏovou povinnost snõÂzÏit o danÏ z prÏõÂjmuÊ zaplacenou v zahranicÏõÂ nejvyÂsÏe vsÏak o cÏaÂstku daneÏ z prÏõÂjmuÊ vypocÏtenou podle tohoto zaÂkona, kteraÂ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy ze
zdrojuÊ v zahranicÏõÂ. Tato cÏaÂstka se stanovõÂ jako soucÏin
danÏoveÂ povinnosti, kteraÂ se vztahuje k prÏõÂjmuÊm plynoucõÂm ze zdrojuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky i ze
zdrojuÊ v zahranicÏõÂ a podõÂlu prÏõÂjmuÊ ze zdrojuÊ v zahranicÏõÂ
na zaÂkladu daneÏ prÏed uplatneÏnõÂm polozÏek odcÏitatel-
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nyÂch od zaÂkladu daneÏ a nezdanitelnyÂch cÏaÂstõÂ zaÂkladu
daneÏ. ZapocÏtenõÂ lze proveÂst nejvyÂsÏe do cÏaÂstky vznikleÂ
danÏoveÂ povinnosti.
(3) PrÏõÂjmy ze zdrojuÊ v zahranicÏõÂ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ prÏõÂjmy (vyÂnosy) plynoucõÂ ze
zdrojuÊ v zahranicÏõÂ, ktereÂ podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ v zahranicÏõÂ
v souladu s uzavrÏenou mezinaÂrodnõÂ smlouvou, snõÂzÏeneÂ
o souvisejõÂcõÂ vyÂdaje (naÂklady) stanoveneÂ podle tohoto
zaÂkona. OdcÏitatelneÂ polozÏky a polozÏky snizÏujõÂcõÂ zaÂklad daneÏ podle zahranicÏnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nelze
prÏi stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ pouzÏõÂt. Nelze-li u neÏkteryÂch
vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) prokazatelneÏ stanovit, zda souvisõÂ
s prÏõÂjmy (vyÂnosy) plynoucõÂmi ze zdrojuÊ v zahranicÏõÂ,
povazÏuje se za souvisejõÂcõÂ vyÂdaje (naÂklady) jejich cÏaÂst
stanovenaÂ ve stejneÂm pomeÏru, v jakeÂm prÏõÂjmy (vyÂnosy)
plynoucõÂ ze zdrojuÊ v zahranicÏõÂ nesnõÂzÏeneÂ o vyÂdaje (naÂklady) prÏipadajõÂ na celosveÏtoveÂ prÏõÂjmy (vyÂnosy).
(4) DanÏ zaplacenaÂ v zahranicÏõÂ se prokazuje potvrzenõÂm zahranicÏnõÂho spraÂvce daneÏ. Tento duÊkaznõÂ
prostrÏedek lze vyzÏadovat nejdrÏõÂve po trÏiceti dnech
ode dne dorucÏenõÂ potvrzenõÂ zahranicÏnõÂho spraÂvce daneÏ
danÏoveÂmu subjektu. V oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech lze
danÏ zaplacenou v zahranicÏõÂ prokazovat i potvrzenõÂm
plaÂtce prÏõÂjmu nebo depozitaÂrÏe o srazÏenõÂ daneÏ.
(5) PrÏi pouzÏitõÂ metody uÂplneÂho vyneÏtõÂ se ze zaÂkladu daneÏ (danÏoveÂ ztraÂty) u poplatnõÂkuÊ uvedenyÂch
v § 17 odst. 3 a z uÂhrnu dõÂlcÏõÂch zaÂkladuÊ daneÏ podle
§ 6 azÏ 10 snõÂzÏeneÂho o uÂhrn ztraÂt u poplatnõÂkuÊ uvedenyÂch v § 2 odst. 2 prÏed uplatneÏnõÂm nezdanitelnyÂch
cÏaÂstõÂ zaÂkladu daneÏ a cÏaÂstek odcÏitatelnyÂch od zaÂkladu
daneÏ vyjõÂmajõÂ prÏõÂjmy (vyÂnosy) plynoucõÂ ze zdrojuÊ v zahranicÏõÂ, ktereÂ podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ v zahranicÏõÂ v souladu
s uzavrÏenou mezinaÂrodnõÂ smlouvou.
(6) PrÏi pouzÏitõÂ metody vyneÏtõÂ s vyÂhradou progrese se z uÂhrnu dõÂlcÏõÂch zaÂkladuÊ daneÏ podle § 6 azÏ 10
snõÂzÏeneÂho o uÂhrn ztraÂt, prÏed uplatneÏnõÂm nezdanitelnyÂch cÏaÂstõÂ zaÂkladu daneÏ a cÏaÂstek odcÏitatelnyÂch od zaÂkladu daneÏ vyjõÂmajõÂ prÏõÂjmy (vyÂnosy) plynoucõÂ ze
zdrojuÊ v zahranicÏõÂ, ktereÂ podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ v zahranicÏõÂ
v souladu s uzavrÏenou mezinaÂrodnõÂ smlouvou. Z ostatnõÂho prÏõÂjmu poplatnõÂka se vypocÏte danÏ sazbou daneÏ
zjisÏteÏnou ze zaÂkladu daneÏ nesnõÂzÏeneÂho o vyjmuteÂ prÏõÂjmy (vyÂnosy).
(7) Plynou-li poplatnõÂkovi prÏõÂjmy z neÏkolika ruÊznyÂch staÂtuÊ, s nimizÏ CÏeskaÂ republika uzavrÏela smlouvu
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ, vyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ metodou prosteÂho zaÂpocÏtu se provede samostatneÏ
za kazÏdyÂ staÂt. PrÏi pouzÏitõÂ metody uÂplneÂho vyneÏtõÂ a metody vyneÏtõÂ s vyÂhradou progrese se ze zaÂkladu daneÏ
vyjõÂmaÂ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ uÂhrn vesÏkeryÂch
prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) plynoucõÂch ze zahranicÏõÂ, ktereÂ se vyjõÂmajõÂ ze zdaneÏnõÂ. Pokud majõÂ byÂt prÏi vyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ pouzÏity metoda uÂplneÂho vyneÏtõÂ nebo metoda vyneÏtõÂ s vyÂhradou progrese i metoda prosteÂho
zaÂpocÏtu, provede se nejprve vyneÏtõÂ prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ)
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plynoucõÂch ze zahranicÏõÂ, a pak prostyÂ zaÂpocÏet podle
prÏedchozõÂch odstavcuÊ.
(8) JestlizÏe v duÊsledku odlisÏneÂho zacÏaÂtku nebo
deÂlky zdanÏovacõÂho obdobõÂ v zahranicÏõÂ nemaÂ poplatnõÂk
ve lhuÊteÏ k podaÂnõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ doklad zahranicÏnõÂho spraÂvce daneÏ, uvede v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ prÏedpoklaÂdanou vyÂsÏi prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) plynoucõÂch ze zdrojuÊ
v zahranicÏõÂ a souvisejõÂcõÂch vyÂdajuÊ (naÂkladuÊ) nebo daneÏ,
prÏipadajõÂcõÂch na toto zdanÏovacõÂ obdobõÂ nebo obdobõÂ,
za neÏzÏ je danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podaÂvaÂno. O rozdõÂl mezi
cÏaÂstkou uplatneÏnou podle prÏedchozõÂ veÏty a cÏaÂstkou
uvedenou v dokladu zahranicÏnõÂho spraÂvce daneÏ se
upravõÂ vyÂsledek hospodarÏenõÂ nebo rozdõÂl mezi prÏõÂjmy
a vyÂdaji ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ je
podaÂvaÂno danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, ve ktereÂm poplatnõÂk doklad
zahranicÏnõÂho spraÂvce daneÏ obdrzÏõÂ.
(9) ZjistõÂ-li poplatnõÂk, zÏe v duÊsledku stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ nebo daneÏ zahranicÏnõÂm spraÂvcem daneÏ maÂ
byÂt jeho danÏovaÂ povinnost jinaÂ, nezÏ jak byla vymeÏrÏena,
postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.39a)
(10) Byla-li poplatnõÂkovi uvedeneÂmu v § 2 odst. 2
z prÏõÂjmuÊ uÂrokoveÂho charakteru (§ 38fa) v zahranicÏõÂ
srazÏena danÏ vysÏsÏõÂ, nezÏ jakaÂ je uvedena v prÏõÂslusÏneÂ mezinaÂrodnõÂ smlouveÏ, lze o ni snõÂzÏit danÏovou povinnost,
pokud tato danÏ byla v zahranicÏõÂ srazÏena v souladu
s praÂvnõÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.104) Je-li celkovaÂ danÏovaÂ povinnost nizÏsÏõÂ nezÏ danÏ srazÏenaÂ
v souladu s praÂvnõÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,104) vznikne poplatnõÂkovi ve vyÂsÏi rozdõÂlu prÏeplatek.35e)
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jetku v podõÂloveÂm fondu nebo obdobneÂm zahranicÏnõÂm fondu kolektivnõÂho investovaÂnõÂ je
tvorÏeno investicÏnõÂmi naÂstroji nesoucõÂmi prÏõÂjmy
uvedeneÂ v bodech 1 a 2. SmluvnõÂ pokuty, uÂroky
z prodlenõÂ, penaÂle a jineÂ sankce ze zaÂvazkovyÂch
vztahuÊ nejsou prÏõÂjmy uÂrokoveÂho charakteru,
b) zajisÏt'uje vyÂplatu, poukaÂzaÂnõÂ nebo prÏipsaÂnõÂ uÂhrady
prÏõÂjmu uÂrokoveÂho charakteru pro trÏetõÂ osobu.
NenõÂ-li platebnõÂmu zprostrÏedkovateli znaÂmo, v jakeÂm
rozsahu se prÏõÂjmy uÂrokoveÂho charakteru na vyplaÂceneÂm, poukazovaneÂm nebo prÏipisovaneÂm prÏõÂjmu podõÂlõÂ,
povazÏuje se za prÏõÂjem uÂrokoveÂho charakteru celaÂ
cÏaÂstka tohoto prÏõÂjmu. PlatebnõÂm zprostrÏedkovatelem
je i staÂlaÂ provozovna osoby nebo jednotky bez praÂvnõÂ
subjektivity uvedeneÂ v odstavci 4 na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ daÂle vyplaÂcõÂ, poukazuje anebo prÏipisuje
uÂhradu prÏõÂjmu uÂrokoveÂho charakteru.
(2) Je-li skutecÏnyÂm vlastnõÂkem prÏõÂjmu uÂrokoveÂho
charakteru poplatnõÂk uvedenyÂ v § 2, kteryÂ maÂ bydlisÏteÏ
na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie, platebnõÂ zprostrÏedkovatel je povinen o vyÂplateÏ, poukaÂzaÂnõÂ
nebo prÏipsaÂnõÂ uÂhrady prÏõÂjmu uÂrokoveÂho charakteru ve
prospeÏch skutecÏneÂho vlastnõÂka podat sveÂmu mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvci daneÏ hlaÂsÏenõÂ. UstanovenõÂ tohoto
odstavce se nepouzÏije, pokud skutecÏnyÂ vlastnõÂk prÏõÂjmu
uÂrokoveÂho charakteru prokaÂzÏe platebnõÂmu zprostrÏedkovateli, zÏe je danÏovyÂm rezidentem mimo Evropskou
unii.

2. prÏõÂjmy odvozeneÂ od uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek
vyplaÂceneÂ otevrÏenyÂm podõÂlovyÂm fondem nebo
obdobnyÂm fondem kolektivnõÂho investovaÂnõÂ
v zahranicÏõÂ,

(3) SkutecÏnyÂm vlastnõÂkem prÏõÂjmu uÂrokoveÂho charakteru se rozumõÂ fyzickaÂ osoba, ktereÂ je prÏõÂjem uÂrokoveÂho charakteru vyplaÂcen, poukazovaÂn nebo prÏipisovaÂn anebo pro kterou je takovaÂ vyÂplata, poukaÂzaÂnõÂ
nebo prÏipsaÂnõÂ zajisÏt'ovaÂna, pokud neprokaÂzÏe, zÏe
a) je platebnõÂm zprostrÏedkovatelem podle odstavce 1,
b) jednaÂ jmeÂnem nebo za
1. praÂvnickou osobu, jejõÂzÏ prÏõÂjmy jsou zdanÏovaÂny
danõÂ z prÏõÂjmuÊ nebo obdobnou danõÂ,
2. otevrÏenyÂ podõÂlovyÂ fond nebo obdobnyÂ fond
v zahranicÏõÂ uznanyÂ podle SmeÏrnice Rady
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ 85/611/EHS jako
UCITS nebo jednotku bez praÂvnõÂ subjektivity,
uvedenou v odstavci 4, a sdeÏlõÂ platebnõÂmu zprostrÏedkovateli obchodnõÂ naÂzev (firmu) a sõÂdlo
fondu nebo jednotky bez praÂvnõÂ subjektivity,
za ktereÂ jednaÂ. PlatebnõÂ zprostrÏedkovatel tyto
informace prÏedaÂ sveÂmu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu
spraÂvci daneÏ formou hlaÂsÏenõÂ, prÏitom odstavec 5 se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ,
3. jinou fyzickou osobu a sdeÏlõÂ platebnõÂmu zprostrÏedkovateli informace o teÂto fyzickeÂ osobeÏ
v rozsahu stanoveneÂm v odstavci 6.

3. prÏõÂjmy z prodeje podõÂloveÂho listu vydaneÂho
otevrÏenyÂm podõÂlovyÂm fondem nebo z prodeje
obdobneÂho investicÏnõÂho naÂstroje vydaneÂho
v zahranicÏõÂ, pokud alesponÏ 40 % hodnoty ma-

Nelze-li vyuzÏitõÂm prÏimeÏrÏenyÂch prostrÏedkuÊ zjistit informace o skutecÏneÂm vlastnõÂkovi prÏõÂjmu uÂrokoveÂho
charakteru v rozsahu stanoveneÂm v odstavci 6, povazÏuje se za skutecÏneÂho vlastnõÂka prÏõÂjmu uÂrokoveÂho cha-

39a

) § 41 odst. 1 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
104
) SmeÏrnice Rady cÏ. 2003/48/ES o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor ve
formeÏ uÂrokoveÂho charakteru.ª.

265. Za § 38f se vklaÂdaÂ novyÂ § 38fa, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 105) znõÂ:
¹§ 38fa
PlatebnõÂ zprostrÏedkovatel
(1) PlatebnõÂm zprostrÏedkovatelem je fyzickaÂ nebo
praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ
a) vyplaÂcõÂ, poukazuje anebo prÏipisuje uÂhradu prÏõÂjmu
uÂrokoveÂho charakteru, jõÂmzÏ se pro uÂcÏely tohoto
zaÂkona rozumõÂ
1. uÂroky z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek,
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rakteru fyzickaÂ osoba, ktereÂ je tento prÏõÂjem vyplaÂcen,
poukazovaÂn nebo prÏipisovaÂn.
(4) PlatebnõÂ zprostrÏedkovatel, kteryÂ vyplaÂcõÂ, poukazuje anebo prÏipisuje uÂhradu nebo zajisÏt'uje vyÂplatu
poukaÂzaÂnõÂ anebo prÏipsaÂnõÂ uÂhrady prÏõÂjmu uÂrokoveÂho
charakteru jakeÂkoliv jineÂ osobeÏ nebo jednotce bez
praÂvnõÂ subjektivity zrÏõÂzeneÂ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂtu
EvropskeÂ unie ve prospeÏch skutecÏneÂho vlastnõÂka prÏõÂjmuÊ uÂrokoveÂho charakteru, podaÂ sveÂmu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvci daneÏ hlaÂsÏenõÂ o teÂto vyÂplateÏ, poukaÂzaÂnõÂ
nebo prÏipsaÂnõÂ uÂhrady prÏõÂjmu uÂrokoveÂho charakteru.
UstanovenõÂ tohoto odstavce se nepouzÏije, je-li na zaÂkladeÏ prÏedlozÏenyÂch duÊkaznõÂch prostrÏedkuÊ platebnõÂmu
zprostrÏedkovateli zrÏejmeÂ, zÏe tato osoba nebo jednotka
bez praÂvnõÂ subjektivity
a) je praÂvnickou osobou, s vyÂjimkou avoin yhtioÆ
(Ay) a kommandiittiyhtioÆ (Ky)/ oÆppet bolag
a kommanditbolag ve Finsku a handelsbolag
(HB) a kommanditbolag (KB) ve SÏveÂdsku, nebo
b) zahrnuje prÏõÂjem uÂrokoveÂho charakteru do zaÂkladu
daneÏ, kteryÂ podleÂhaÂ dani z prÏõÂjmuÊ nebo obdobneÂ
dani, nebo
c) je otevrÏenyÂm podõÂlovyÂm fondem nebo obdobnyÂm
fondem v zahranicÏõÂ uznanyÂm podle SmeÏrnice
Rady EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ 85/611/EHS jako
UCITS.
(5) HlaÂsÏenõÂ podle odstavcuÊ 2 a 4 podaÂvaÂ platebnõÂ
zprostrÏedkovatel o vsÏech vyÂplataÂch provedenyÂch ve
zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ se podaÂvaÂ
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, nejpozdeÏji do 15. dne trÏetõÂho meÏsõÂce
po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ nebo obdobõÂ, za neÏzÏ
se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, vzÏdy v elektronickeÂ podobeÏ ve formaÂtu a tvaru stanoveneÂm Ministerstvem financõÂ. Rozsah uÂdajuÊ, datovou strukturu a tvar hlaÂsÏenõÂ
uverÏejnõÂ Ministerstvo financõÂ ve FinancÏnõÂm zpravodaji
a v informacÏnõÂm systeÂmu s daÂlkovyÂm prÏõÂstupem.
(6) Pro uÂcÏely hlaÂsÏenõÂ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ
je platebnõÂ zprostrÏedkovatel povinen zjistit
a) u smluvnõÂch vztahuÊ vzniklyÂch prÏed 1. lednem
2004 jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a bydlisÏteÏ skutecÏneÂho vlastnõÂka prÏõÂjmuÊ uÂrokoveÂho charakteru, a to za vyuzÏitõÂ
zdrojuÊ, ktereÂ maÂ platebnõÂ zprostrÏedkovatel k dispozici,
b) u smluvnõÂch vztahuÊ vzniklyÂch pocÏõÂnaje 1. lednem
2004 jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, bydlisÏteÏ a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo skutecÏneÂho vlastnõÂka prÏõÂjmu uÂrokoveÂho charakteru, je-li mu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂtu
EvropskeÂ unie prÏideÏleno. Tyto uÂdaje musõÂ byÂt
zjisÏteÏny z cestovnõÂho pasu nebo jineÂho pruÊkazu
totozÏnosti nebo jineÂho dokumentu prÏedlozÏeneÂho
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem prÏõÂjmu uÂrokoveÂho charakteru, nejsou-li v jeho cestovnõÂm pasu nebo pruÊkazu totozÏnosti uvedeny. Nelze-li z prÏedlozÏenyÂch
dokumentuÊ zjistit danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, ke
zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti se daÂle vyzÏaduje datum a mõÂsto
narozenõÂ skutecÏneÂho vlastnõÂka prÏõÂjmuÊ uÂrokoveÂho
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charakteru uvedeneÂ v jeho cestovnõÂm pasu nebo
pruÊkazu totozÏnosti.
(7) UÂdaje, ktereÂ spraÂvce daneÏ zõÂskaÂ podle odstavcuÊ 2 a 3, je povinen prÏedat postupem podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,105) prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu jineÂho
Â daje se prÏedaÂvajõÂ nejcÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie. U
meÂneÏ jedenkraÂt rocÏneÏ, nejpozdeÏji do konce sÏesteÂho
meÏsõÂce po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ nebo obdobõÂ,
za neÏzÏ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ platebnõÂho zprostrÏedkovatele. PrÏi prÏijõÂmaÂnõÂ informacõÂ od prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.105)
(8) Toto ustanovenõÂ se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ, je-li
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem prÏõÂjmu uÂrokoveÂho charakteru
poplatnõÂk uvedenyÂ v § 2, kteryÂ maÂ bydlisÏteÏ na uÂzemõÂ
staÂtu EvropskeÂho hospodaÂrÏskeÂho prostoru kromeÏ CÏeskeÂ republiky, neprokaÂzÏe-li platebnõÂmu zprostrÏedkovateli, zÏe je danÏovyÂm rezidentem mimo EvropskyÂ hospodaÂrÏskyÂ prostor.
105

) ZaÂkon cÏ. 253/2000 Sb., o mezinaÂrodnõÂ pomoci prÏi spraÂveÏ
danõÂ.ª.

266. V § 38g odst. 1 se cÏaÂstka ¹10 000 KcÏª nahrazuje cÏaÂstkou ¹15 000 KcÏª.
267. V § 38g odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se cÏaÂrka za slovem
¹osvobozeneÂª nahrazuje slovem ¹neboª a slova
¹ , nebo o prÏõÂjmy, z nichzÏ je danÏ vybõÂraÂna podle § 16
odst. 2ª se zrusÏujõÂ.
268. V § 38g odst. 2 veÏteÏ druheÂ se cÏaÂstka
¹4 000 KcÏª nahrazuje cÏaÂstkou ¹6 000 KcÏª.
269. V § 38g se na konci odstavce 2 doplnÏuje veÏta
¹DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ je vsÏak povinen
podat poplatnõÂk uvedenyÂ v § 2 odst. 3, kteryÂ uplatnÏuje
nezdanitelneÂ cÏaÂstky podle § 15 odst. 1 põÂsm. b) azÏ f).ª.
270. V § 38gb se na konci odstavce 1 doplnÏuje
veÏta ¹PrÏi stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ za uplynulou cÏaÂst
zdanÏovacõÂho obdobõÂ se vychaÂzõÂ z rozdõÂlu mezi prÏõÂjmy
(vyÂnosy) a vyÂdaji (naÂklady).ª.
271. V § 38h odst. 4 se za slova ¹(§ 15 odst. 13)ª
vklaÂdajõÂ slova ¹a daÂle k prÏõÂspeÏvkuÊm odboroveÂ organizaci (§ 15 odst. 14)ª.
272. V § 38h se doplnÏuje odstavec 14, kteryÂ znõÂ:
¹(14) U poplatnõÂka uvedeneÂho v § 2 odst. 3 se prÏi
stanovenõÂ zaÂloh a prÏi rocÏnõÂm zuÂcÏtovaÂnõÂ zaÂloh neprÏihleÂdne k nezdanitelnyÂm cÏaÂstkaÂm podle § 15 odst. 1
põÂsm. b) azÏ f).ª.
273. V § 38k odst. 4 põÂsmeno f) znõÂ:
¹f) zÏe prÏedmeÏt bytoveÂ potrÏeby, na ktereÂ uplatnÏuje odpocÏet uÂrokuÊ z poskytnuteÂho uÂveÏru, je uzÏõÂvaÂn v souladu s § 15 odst. 11,ª.
274. V § 38k odst. 5 põÂsm. a) se cÏaÂstka ¹4 000 KcÏª
nahrazuje cÏaÂstkou ¹6 000 KcÏª.
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275. V § 38l odst. 1 põÂsmeno h) znõÂ:
¹h) 1. smlouvou o uÂveÏru podle § 15 odst. 10,
2. vyÂpisem z listu vlastnictvõÂ v prÏõÂpadeÏ uÂveÏru poskytnuteÂho na uÂcÏely uvedeneÂ v § 15 odst. 10
põÂsm. b) a c) a v prÏõÂpadeÏ uÂveÏru poskytnuteÂho
na uÂcÏely uvedeneÂ v § 15 odst. 10 põÂsm. a) stavebnõÂm povolenõÂm a po kolaudaci vyÂpisem
z listu vlastnictvõÂ,
3. vyÂpisem z listu vlastnictvõÂ, jde-li o bytovyÂ duÊm,
rodinnyÂ duÊm nebo byt ve vlastnictvõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,60) anebo naÂjemnõÂ
smlouvou, jde-li o byt v naÂjmu, anebo dokladem o trvaleÂm pobytu (obcÏanskyÂ pruÊkaz), jde-li o byt v uzÏõÂvaÂnõÂ, v prÏõÂpadeÏ uÂveÏru poskytnuteÂho na uÂcÏely uvedeneÂ v § 15 odst. 10 põÂsm. e),
4. potvrzenõÂm praÂvnickeÂ osoby, zÏe je jejõÂm cÏlenem
nebo spolecÏnõÂkem v prÏõÂpadeÏ uÂveÏru poskytnuteÂho na uÂcÏel uvedenyÂ v § 15 odst. 10 põÂsm. d)
a g),

b) ke dni, ke ktereÂmu spraÂvce konkursnõÂ podstaty
sestavuje konecÏnou zpraÂvu,102) nejpozdeÏji v den
prÏedlozÏenõÂ konecÏneÂ zpraÂvy soudu za uplynulou
cÏaÂst zdanÏovacõÂho obdobõÂ, za kterou nebylo danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podaÂno. PrÏiznanaÂ danÏ se zahrne
do konecÏneÂ zpraÂvy. PrÏi stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ
se vychaÂzõÂ z vyÂsledku hospodarÏenõÂ zjisÏteÏneÂho
z rÏaÂdneÂ nebo mimorÏaÂdneÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky,20) kterou
je spraÂvce konkursnõÂ podstaty povinen sestavit ke
stejneÂmu dni, ke ktereÂmu sestavuje konecÏnou
zpraÂvu,
c) ke dni zrusÏenõÂ konkursu nejpozdeÏji do konce meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po zrusÏenõÂ konkursu za uplynulou cÏaÂst zdanÏovacõÂho obdobõÂ, za kterou nebylo
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podaÂno.
102

) § 29 zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

281. V § 38m se za odstavec 6 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 7, kteryÂ znõÂ:

5. vyÂpisem z listu vlastnictvõÂ, jde-li o bytovyÂ duÊm,
rodinnyÂ duÊm nebo byt ve vlastnictvõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,60) anebo potvrzenõÂm praÂvnickeÂ osoby o cÏlenstvõÂ, jde-li
o podõÂl nebo vklad spojenyÂ s praÂvem uzÏõÂvaÂnõÂ
bytu, v prÏõÂpadeÏ uÂveÏru poskytnuteÂho na uÂcÏel
uvedenyÂ v § 15 odst. 10 põÂsm. f),

¹(7) PrÏi podaÂvaÂnõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ kratsÏõÂ nezÏ dvanaÂct meÏsõÂcuÊ neplatõÂ lhuÊta
25 dnuÊ pro podaÂnõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ stanovenaÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.28b)ª.
DosavadnõÂ odstavec 7 se oznacÏuje jako odstavec 8.

6. k prokaÂzaÂnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ bytoveÂ potrÏeby v prÏõÂpadech
uvedenyÂch v § 15 odst. 11 pravomocnyÂm kolaudacÏnõÂm rozhodnutõÂm,ª.

¹(8) Povinnost podat danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu28b) nemaÂ
a) poplatnõÂk uvedenyÂ v § 18 odst. 3, pokud nemaÂ
prÏõÂjmy, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem daneÏ, nebo maÂ pouze prÏõÂjmy od daneÏ osvobozeneÂ (§ 19) a prÏõÂjmy,
z nichzÏ je danÏ vybõÂraÂna sraÂzÏkou podle zvlaÂsÏtnõÂ
sazby daneÏ (§ 36 odst. 2), a nebo nemaÂ povinnost
uplatnit postup podle § 23 odst. 3 põÂsm. a) bodu 9,
b) verÏejnaÂ obchodnõÂ spolecÏnost,
c) zanikajõÂcõÂ obchodnõÂ spolecÏnost nebo druzÏstvo za
obdobõÂ od rozhodneÂho dne prÏemeÏny70) do dne
zaÂpisu prÏemeÏny70) do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.ª.

276. V § 38l odst. 1 põÂsm. ch) se za slova ¹poplatnõÂkem naª vklaÂdaÂ slovo ¹jehoª.
277. V § 38l odst. 1 põÂsmeno i) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 101) znõÂ:
¹i) smlouvou o soukromeÂm zÏivotnõÂm pojisÏteÏnõÂ nebo
pojistkou101) a potvrzenõÂm pojisÏt'ovny o pojistneÂm
zaplaceneÂm poplatnõÂkem na jeho soukromeÂ zÏivotnõÂ
pojisÏteÏnõÂ na uplynuleÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ.
101
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) § 791 odst. 2 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.ª.

278. V § 38l se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno j), ktereÂ znõÂ:
¹j) potvrzenõÂm odboroveÂ organizace o vyÂsÏi zaplaceneÂho cÏlenskeÂho prÏõÂspeÏvku podle § 15 odst. 14.ª.
279. V § 38l odst. 2 veÏteÏ poslednõÂ se za slovo ¹i)ª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo pojistky101)ª a za slova ¹o prÏõÂspeÏvku naª a ¹o pojistneÂm naª se vklaÂdaÂ slovo ¹jehoª.
280. V § 38m odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 102) znõÂ:
¹(2) DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ
a) v pruÊbeÏhu konkursu19a) ve lhuÊtaÂch podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,28b)

282. V § 38m odstavec 8 znõÂ:

283. V § 38n odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹naÂstupceª vklaÂdajõÂ slova ¹s vyÂjimkami uvedenyÂmi v § 23a
odst. 5 põÂsm. b) a § 23c odst. 8 põÂsm. b)ª.
284. V § 38n se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) UstanovenõÂ prvnõÂ veÏty odstavce 1 platõÂ i pro
stanovenõÂ danÏoveÂ ztraÂty komanditnõÂ spolecÏnosti prÏipadajõÂcõÂ komplementaÂrÏuÊm (komplementaÂrÏi).ª.
285. Za § 38n se vklaÂdaÂ novyÂ § 38na, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 39i) znõÂ:
¹§ 38na
(1) Vzniklou a vymeÏrÏenou danÏovou ztraÂtu nelze
odcÏõÂtat od zaÂkladu daneÏ za podmõÂnek uvedenyÂch v § 34
odst. 1, dosÏlo-li k podstatneÂ zmeÏneÏ ve slozÏenõÂ osob,
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ktereÂ se prÏõÂmo uÂcÏastnõÂ na kapitaÂlu cÏi kontrole poplatnõÂka, jemuzÏ danÏovaÂ ztraÂta vznikla, oproti obdobõÂ, za
ktereÂ byla danÏovaÂ ztraÂta vymeÏrÏena (daÂle jen ¹podstatnaÂ
zmeÏnaª). Podstatnou zmeÏnou se vzÏdy rozumõÂ zmeÏna,
kteraÂ se dotyÂkaÂ võÂce nezÏ 25 % zaÂkladnõÂho kapitaÂlu
nebo hlasovacõÂch praÂv.
(2) U akcioveÂ spolecÏnosti, kteraÂ vydala akcie na
majitele, se maÂ za to, zÏe dosÏlo k podstatneÂ zmeÏneÏ,
pokud meÂneÏ nezÏ 80 % prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) dosazÏenyÂch
v obdobõÂ, v neÏmzÏ maÂ byÂt uplatneÏna danÏovaÂ ztraÂta, bylo
vytvorÏeno stejnou cÏinnostõÂ, jakou v raÂmci sveÂho prÏedmeÏtu podnikaÂnõÂ provozoval poplatnõÂk, jemuzÏ danÏovaÂ
ztraÂta vznikla, v obdobõÂ, za ktereÂ byla danÏovaÂ ztraÂta
vymeÏrÏena.
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije, pokud
poplatnõÂk, u neÏjzÏ k podstatneÂ zmeÏneÏ dosÏlo, prokaÂzÏe
spraÂvci daneÏ, zÏe nejmeÂneÏ 80 % prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) dosazÏenyÂch v obdobõÂ po podstatneÂ zmeÏneÏ, v neÏmzÏ maÂ
byÂt uplatneÏna danÏovaÂ ztraÂta vzniklaÂ za obdobõÂ prÏed
podstatnou zmeÏnou, bylo vytvorÏeno stejnou cÏinnostõÂ,
jakou v raÂmci sveÂho prÏedmeÏtu podnikaÂnõÂ provozoval
v obdobõÂ, za ktereÂ danÏovaÂ ztraÂta vznikla, poplatnõÂk,
jemuzÏ danÏovaÂ ztraÂta vznikla. K prÏõÂjmuÊm (vyÂnosuÊm)
mimorÏaÂdneÂ povahy se prÏitom neprÏihlõÂzÏõÂ.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 se pouzÏije i v prÏõÂpadeÏ prÏemeÏn obchodnõÂch spolecÏnostõÂ70) a v prÏõÂpadech
uvedenyÂch v § 23a a 23c. DochaÂzõÂ-li prÏi fuÂzi spolecÏnostõÂ nebo prÏi rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti k zaÂniku danÏoveÂho poplatnõÂka, jemuzÏ danÏovaÂ ztraÂta vznikla a byla
v souladu s tõÂmto zaÂkonem prÏevzata praÂvnõÂm naÂstupcem, podmõÂnky stanoveneÂ v odstavci 3 musõÂ byÂt splneÏny u tohoto praÂvnõÂho naÂstupce.
(5) PrÏi prÏevodu podniku nebo jeho samostatneÂ
cÏaÂsti lze danÏovou ztraÂtu nebo cÏaÂst danÏoveÂ ztraÂty vymeÏrÏeneÂ prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ spolecÏnosti prÏevzateÂ podle § 23a
odst. 5 põÂsm. b) odcÏõÂtat od zaÂkladu daneÏ prÏijõÂmajõÂcõÂ
spolecÏnosti v jednotlivyÂch obdobõÂch maximaÂlneÏ do
vyÂsÏe rozdõÂlu mezi prÏõÂjmy (vyÂnosy) a vyÂdaji (naÂklady)
prÏijõÂmajõÂcõÂ spolecÏnosti vzniklyÂmi z cÏinnosti vykonaÂvaneÂ prostrÏednictvõÂm prÏevedeneÂho podniku nebo jeho
samostatneÂ cÏaÂsti, kteraÂ byla prostrÏednictvõÂm prÏevedeneÂho podniku nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti vykonaÂvaÂna
v obdobõÂ, za ktereÂ byla uplatnÏovanaÂ danÏovaÂ ztraÂta vymeÏrÏena.
(6) Vzniknou-li poplatnõÂkovi pochybnosti, zda
jsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ v odstavci 3, muÊzÏe
pozÏaÂdat spraÂvce daneÏ o zaÂvazneÂ posouzenõÂ39i) skutecÏnosti, zda danÏovou ztraÂtu vzniklou prÏed podstatnou
zmeÏnou lze uplatnit jako polozÏku odcÏitatelnou od zaÂkladu daneÏ po podstatneÂ zmeÏneÏ. PoplatnõÂk je povinen
spolu se zÏaÂdostõÂ sdeÏlit spraÂvci daneÏ
a) prÏehled vesÏkeryÂch prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) v cÏleneÏnõÂ dle
cÏinnostõÂ vykonaÂvanyÂch poplatnõÂkem, jemuzÏ danÏovaÂ ztraÂta vznikla, dosazÏenyÂch v obdobõÂ, za ktereÂ
byla danÏovaÂ ztraÂta, kteraÂ maÂ byÂt uplatneÏna jako
polozÏka odcÏitatelnaÂ od zaÂkladu daneÏ, vymeÏrÏena,
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b) prÏehled vesÏkeryÂch prÏõÂjmuÊ (vyÂnosuÊ) v cÏleneÏnõÂ dle
cÏinnostõÂ vykonaÂvanyÂch poplatnõÂkem, kteryÂ danÏovou ztraÂtu uplatnÏuje, dosazÏenyÂch v obdobõÂ, za
ktereÂ maÂ byÂt danÏovaÂ ztraÂta uplatneÏna jako polozÏka odcÏitatelnaÂ od zaÂkladu daneÏ.
(7) Je-li zÏaÂdost vcÏetneÏ uÂdajuÊ uvedenyÂch v põÂsmenech a) a b) spraÂvci daneÏ dorucÏena nejpozdeÏji do konce
meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po skoncÏenõÂ obdobõÂ, za ktereÂ maÂ
byÂt danÏovaÂ ztraÂta uplatneÏna jako polozÏka odcÏitatelnaÂ
od zaÂkladu daneÏ, a nevydaÂ-li spraÂvce daneÏ zaÂvazneÂ posouzenõÂ nejpozdeÏji 7 dnõÂ prÏed uplynutõÂm lhuÊty pro
podaÂnõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ, maÂ se za to, zÏe danÏovou
ztraÂtu lze uplatnit jako polozÏku odcÏitatelnou od zaÂkladu daneÏ.
39i

) § 34b zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 438/2003 Sb.ª.

286. Za § 38na se vklaÂdaÂ novyÂ § 38nb, kteryÂ znõÂ:
¹§ 38nb
RozhodnutõÂ o prÏiznaÂnõÂ osvobozenõÂ prÏõÂjmuÊ
z licencÏnõÂch poplatkuÊ a uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek
(1) PoplatnõÂk, kteryÂ splnÏuje podmõÂnky pro osvobozenõÂ podle § 19 odst. 1 põÂsm. zk) a zl), pozÏaÂdaÂ sveÂho
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho spraÂvce daneÏ o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ
o prÏiznaÂnõÂ osvobozenõÂ prÏõÂjmuÊ z licencÏnõÂch poplatkuÊ
a uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek. ZÏaÂdost lze podat i prostrÏednictvõÂm plaÂtce, avsÏak rozhodnutõÂ vydaÂ vzÏdy spraÂvce
daneÏ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ poplatnõÂkovi.
(2) PovinnyÂmi naÂlezÏitostmi zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o prÏiznaÂnõÂ osvobozenõÂ jsou
a) potvrzenõÂ o danÏoveÂm rezidentstvõÂ prÏõÂjemce licencÏnõÂch poplatkuÊ nebo uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek vydaneÂ zahranicÏnõÂm spraÂvcem daneÏ,
b) informace prokazujõÂcõÂ, zÏe prÏõÂjemce licencÏnõÂch poplatkuÊ nebo uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek je jejich skutecÏnyÂm vlastnõÂkem,
c) potvrzenõÂ zahranicÏnõÂho spraÂvce daneÏ, zÏe prÏõÂjemce
licencÏnõÂch poplatkuÊ nebo uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek
podleÂhaÂ neÏktereÂ z danõÂ uvedenyÂch v prÏõÂslusÏneÂm
praÂvnõÂm prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,93)
ktereÂ majõÂ stejnyÂ nebo podobnyÂ charakter jako
danÏ z prÏõÂjmuÊ [§ 19 odst. 3 põÂsm. a) bod 3],
d) informace prokazujõÂcõÂ, zÏe prÏõÂjemce licencÏnõÂch poplatkuÊ nebo uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek maÂ praÂvnõÂ
formu uvedenou v prÏõÂslusÏneÂm praÂvnõÂm prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,93)
e) informace prokazujõÂcõÂ, zÏe prÏõÂjemce a plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ nebo uÂrokuÊ z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek jsou
osobami prÏõÂmo kapitaÂloveÏ spojenyÂmi a po jak
dlouhou dobu,
f) praÂvnõÂ titul pro vyÂplatu licencÏnõÂch poplatkuÊ nebo
uÂrokuÊ.
(3) Informace obsazÏeneÂ v zÏaÂdosti a jejõÂch povin-
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nyÂch naÂlezÏitostech musõÂ platit nejmeÂneÏ po dobu jednoho roku a nesmõÂ byÂt starsÏõÂ 3 let. Dojde-li ke zmeÏneÏ,
kteraÂ muÊzÏe mõÂt vliv na splneÏnõÂ podmõÂnek pro osvobozenõÂ podle § 19 odst. 1 põÂsm. zk) a zl), poplatnõÂk je
povinen informovat o tom bez zbytecÏneÂho odkladu
plaÂtce a sveÂho mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho spraÂvce daneÏ.
(4) SpraÂvce daneÏ je povinen na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti,
jejõÂzÏ povinneÂ naÂlezÏitosti jsou vymezeny v odstavci 2,
vydat rozhodnutõÂ o prÏiznaÂnõÂ osvobozenõÂ, jsou-li splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v § 19 odst. 1 põÂsm. zk) a zl)
a odst. 5 a § 23 odst. 7. SpraÂvce daneÏ je povinen toto
rozhodnutõÂ vydat do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od okamzÏiku, kdy poplatnõÂk poskytl vsÏechny informace a duÊkazy nutneÂ pro
prokaÂzaÂnõÂ, zÏe podmõÂnky pro osvobozenõÂ jsou splneÏny.
RozhodnutõÂ je zaÂvazneÂ i pro plaÂtce daneÏ.
(5) RozhodnutõÂ o prÏiznaÂnõÂ osvobozenõÂ musõÂ
kromeÏ zaÂkladnõÂch naÂlezÏitostõÂ rozhodnutõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu obsahovat
a) uÂdaje, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo rozhodovaÂno,
b) cÏasovyÂ rozsah zaÂvaznosti rozhodnutõÂ, prÏitom rozhodnutõÂ musõÂ byÂt vydaÂno nejmeÂneÏ pro jedno zdanÏovacõÂ obdobõÂ a nejvyÂsÏe pro trÏi zdanÏovacõÂ obdobõÂ
bezprostrÏedneÏ po sobeÏ jdoucõÂ.ª.
287. V § 38r odstavec 1 znõÂ:

¹(1) Byla-li poskytnuta investicÏnõÂ pobõÂdka formou slevy na dani, lhuÊta pro vymeÏrÏenõÂ39c) jak pro zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ve ktereÂm naÂrok na slevu vznikl, tak
i pro vsÏechna zdanÏovacõÂ obdobõÂ, za kteraÂ lze tuto slevu
uplatnit, koncÏõÂ soucÏasneÏ se lhuÊtou pro vymeÏrÏenõÂ za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ, v neÏmzÏ uplynula lhuÊta pro uplatneÏnõÂ naÂroku na slevu na dani.ª.
288. V § 38r se na konci textu odstavce 2 doplnÏujõÂ
slova ¹a daÂle prÏi uplatneÏnõÂ ztraÂty po prÏevodu podniku
nebo jeho samostatneÂ cÏaÂsti, fuÂzi spolecÏnostõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnostiª.
289. § 38s znõÂ:
¹§ 38s
Pokud povinnost vybrat nebo srazit danÏ vcÏetneÏ
zaÂloh podle § 38d nebyla ve stanoveneÂ vyÂsÏi plaÂtcem
daneÏ splneÏna, a to ani dodatecÏneÏ, je zaÂkladem pro vyÂpocÏet teÂto cÏaÂstky vybõÂraneÂ nebo srazÏeneÂ daneÏ vcÏetneÏ
zaÂloh cÏaÂstka, z nõÂzÏ by po vybraÂnõÂ nebo srazÏenõÂ zbyla
cÏaÂstka, kteraÂ byla plaÂtcem daneÏ poplatnõÂkovi skutecÏneÏ
vyplacena.ª.
290. PrÏõÂloha cÏ. 1 vcÏetneÏ nadpisu k zaÂkonu cÏ. 586/
/1992 Sb. znõÂ:
¹PrÏõÂloha cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 586/1992 Sb.

TrÏõÂdeÏnõÂ hmotneÂho majetku do odpisovyÂch skupin
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291. V prÏõÂloze cÏ. 2 nadpis znõÂ: ¹Postup prÏi prÏechodu z vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ na danÏovou evidenci z hlediska daneÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osobª.
292. V prÏõÂloze cÏ. 2 se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti textu slova
¹PrÏi prÏechodu uÂcÏtovaÂnõÂ ze soustavy podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂ na uÂcÏtovaÂnõÂ v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂª
nahrazujõÂ slovy ¹PrÏi prÏechodu z vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ na
danÏovou evidenciª.
293. V prÏõÂloze cÏ. 2 bodech 1 a 2 se slova ¹uÂcÏtoval
v soustaveÏ podvojneÂhoª nahrazujõÂ slovy ¹vedlª a slova
¹uÂcÏtuje v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂª se nahrazujõÂ slovy ¹vede danÏovou evidenciª a vypousÏtõÂ se slova
¹(hospodaÂrÏskeÂm)ª a ¹(hospodaÂrÏskeÂho)ª.
294. V prÏõÂloze cÏ. 2 bodeÏ 2 se za slova ¹zaÂsobª
doplnÏujõÂ slova ¹a ceninª.
295. V prÏõÂloze cÏ. 3 nadpis znõÂ: ¹Postup prÏi prÏechodu z danÏoveÂ evidence na vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ z hlediska daneÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osobª.
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Sb. a zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., kteryÂ do konce roku
2003 uÂcÏtoval v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂ a od
roku 2004 vede uÂcÏetnictvõÂ, bude postupovat podle § 23
odst. 14 a prÏõÂlohy cÏ. 3 zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ
tohoto zaÂkona, a podle bodu 5 obdobneÏ.
4. PoplatnõÂk uvedenyÂ v § 2 zaÂkona cÏ. 586/1992
Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 323/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 87/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 149/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 248/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 209/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 210/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 132/
/2000 Sb, zaÂkona cÏ. 241/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 340/2000
Sb. a zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., kteryÂ do konce roku 2003
uÂcÏtoval v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂ a od roku
2004 nepovede uÂcÏetnictvõÂ, bude postupovat podle § 7b
zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona.

5. PoplatnõÂk, kteryÂ vede uÂcÏetnictvõÂ, muÊzÏe pocÏõÂnaje
zdanÏovacõÂm obdobõÂm 1995 uplatnit jako vyÂdaj (naÂklad)
na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ rocÏneÏ nejvyÂsÏe
296. V prÏõÂloze cÏ. 3 se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti textu slova 10 %, ve zdanÏovacõÂch obdobõÂch 1998 azÏ 2000 vcÏetneÏ
¹uÂcÏtovaÂnõÂ ze soustavy jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂª na- rocÏneÏ nejvyÂsÏe 20 % a pocÏõÂnaje rokem 2001 za zdanÏovacõÂ obdobõÂ nejvyÂsÏe 20 % z neuhrazeneÂ cÏaÂsti hodnoty
hrazujõÂ slovy ¹z danÏoveÂ evidenceª.
pohledaÂvky nebo ceny porÏõÂzenõÂ u pohledaÂvky nabyteÂ
297. V prÏõÂloze cÏ. 3 se slova ¹uÂcÏtovaÂnõÂ v soustaveÏ postoupenõÂm, u nichzÏ termõÂn splatnosti nastal do konce
podvojneÂhoª nahrazujõÂ slovem ¹vedenõÂª.
roku 1994, s vyÂjimkou pohledaÂvek uvedenyÂch v § 24
odst. 2 põÂsm. y) bodech 1 a 2 zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb.,
298. V prÏõÂloze cÏ. 3 bodeÏ 1 se slova ¹a nehmotnyÂª
ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm pro zdanÏovacõÂ obdobõÂ 1994, a pocÏõÂzrusÏujõÂ.
naje zdanÏovacõÂm obdobõÂm 1998 teÂzÏ s vyÂjimkou pohle299. V poznaÂmce pod cÏarou cÏ. 71) se slova ¹§ 8bª daÂvek uvedenyÂch v prÏedposlednõÂ veÏteÏ § 24 odst. 2
põÂsm. y) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm
nahrazujõÂ slovy ¹§ 8a odst. 1ª.
pro zdanÏovacõÂ obdobõÂ 1998. CelkoveÏ lze uplatnit jako
vyÂdaj (naÂklad) nejvyÂsÏe neuhrazenou cÏaÂst hodnoty poCÏl. II
hleda
Âvky nebo cenu porÏõÂzenõÂ pohledaÂvky nabyteÂ poPrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
stoupenõÂm. ObdobneÏ lze postupovat i u celeÂho sou1. Pro danÏoveÂ povinnosti za leÂta 1993 azÏ 2003 boru teÏchto pohledaÂvek. Toto ustanovenõÂ nelze uplata zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo v roce 2003, platõÂ nit u pohledaÂvek vzniklyÂch
dosavadnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy, nestanovõÂ-li tento zaÂkon
a) za spolecÏnõÂky, akcionaÂrÏi, cÏleny druzÏstev za upsanyÂ
jinak. UstanovenõÂ cÏl. I se pouzÏijõÂ poprveÂ pro zdanÏovacõÂ
vlastnõÂ kapitaÂl,
obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo v roce 2004, s vyÂjimkou ustab) mezi ekonomicky nebo personaÂlneÏ spojenyÂmi
novenõÂ boduÊ 10, 15, 72, 139, 189, 214, 232, 251, 269,
osobami. Ekonomicky nebo personaÂlneÏ spoje272, 283, 288, kteraÂ se pouzÏijõÂ poprveÂ pro zdanÏovacõÂ
nyÂmi osobami se rozumõÂ, jestlizÏe se jedna osoba
obdobõÂ, ktereÂ zapocÏne v roce, v neÏmzÏ vstoupõÂ smlouva
podõÂlõÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo na vedenõÂ, kontrole
o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnebo jmeÏnõÂ druheÂ osoby nebo jestlizÏe se shodneÂ
nost, a s vyÂjimkou boduÊ 104, 105 a 106, ktereÂ se pouzÏijõÂ
praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby prÏõÂmo nebo nev souladu s § 21 odst. 5 zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve
prÏõÂmo podõÂlejõÂ na vedenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb. a ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona.
obou osob. UÂcÏastõÂ na kontrole cÏi jmeÏnõÂ se rozumõÂ
2. UstanovenõÂ § 3 odst. 4 põÂsm. d) a § 18 odst. 2
vlastnictvõÂ võÂce nezÏ 25 % podõÂlu na zaÂkladnõÂm
põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkapitaÂlu nebo podõÂlu s hlasovacõÂm praÂvem; podõÂl
kona, se pouzÏije poprveÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ktereÂ
na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu nebo podõÂl s hlasovacõÂm
zapocÏalo v roce 2003.
praÂvem ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ se stanovõÂ jako
podõÂl soucÏtu stavuÊ k poslednõÂmu dni kazÏdeÂho meÏ3. PoplatnõÂk uvedenyÂ v § 2 zaÂkona cÏ. 586/1992
sõÂce a pocÏtu meÏsõÂcuÊ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ,
Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 323/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 87/1995
c) mezi osobami blõÂzkyÂmi,
Sb., zaÂkona cÏ. 149/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 248/1995 Sb.,
d) z titulu uÂveÏruÊ a puÊjcÏek nebo rucÏenõÂ za neÏ a z titulu
zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 209/1997 Sb., zaÂkona
zaÂloh, nebo
cÏ. 210/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 132/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 241/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 340/2000
e) podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
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PoplatnõÂk, u neÏhozÏ dosÏlo k prÏechodu z vedenõÂ danÏoveÂ
evidence na vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ, muÊzÏe ve zdanÏovacõÂm
obdobõÂ, ve ktereÂm vede uÂcÏetnictvõÂ, uplatnit jako vyÂdaj
(naÂklad) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ podle
tohoto ustanovenõÂ naÂsobek 10 % neuhrazeneÂ cÏaÂsti
hodnoty pohledaÂvky nebo ceny porÏõÂzenõÂ pohledaÂvky
nabyteÂ postoupenõÂm a pocÏtu let, ktereÂ uplynuly od
roku 1995 vcÏetneÏ do konce roku 1997, a pocÏõÂnaje zdanÏovacõÂm obdobõÂm 1998 nejvyÂsÏe naÂsobek 20 % neuhrazeneÂ cÏaÂsti hodnoty pohledaÂvky nebo ceny porÏõÂzenõÂ
pohledaÂvky nabyteÂ postoupenõÂm a pocÏtu let, ktereÂ
uplynuly od roku 1998 vcÏetneÏ do konce roku prÏedchaÂzejõÂcõÂho roku, v neÏmzÏ dosÏlo k prÏechodu na uÂcÏtovaÂnõÂ
v soustaveÏ uÂcÏetnictvõÂ. ObdobneÏ postupuje poplatnõÂk
prÏi ukoncÏenõÂ podnikatelskeÂ a jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti a prÏi ukoncÏenõÂ pronaÂjmu. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na neuhrazenou cÏaÂst hodnoty pohledaÂvky, kteraÂ byla odepsaÂna na vrub hospodaÂrÏskeÂho
vyÂsledku.
6. UstanovenõÂ § 7c zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve
zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, se pouzÏije poprveÂ za zdanÏovacõÂ
obdobõÂ 2004, s tõÂm, zÏe se bude postupovat podle vsÏeobecneÂho vymeÏrÏovacõÂho zaÂkladu a prÏepocÏõÂtacõÂho koeficientu stanoveneÂho narÏõÂzenõÂm vlaÂdy pro uÂcÏely duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ do 30. zaÂrÏõÂ 2003.
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kona o danõÂch z prÏõÂjmuÊ za poplatnõÂka, kteryÂ nevede
uÂcÏetnictvõÂ.
9. OsvobozenõÂ prÏõÂjmuÊ podle § 19 odst. 1 põÂsm. c)
bodu 2 zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, lze pouzÏõÂt i ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo v roce 2003.
10. OsvobozenõÂ prÏõÂjmuÊ podle § 19 odst. 1
põÂsm. zf), zg) a zj) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ
tohoto zaÂkona, se pouzÏije na prÏõÂjmy, o jejichzÏ vyÂplateÏ
rozhodla valnaÂ hromada nebo jinyÂ orgaÂn, kteryÂ o vyÂplateÏ teÏchto prÏõÂjmuÊ rozhoduje, poteÂ, kdy vstoupõÂ
smlouva o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost. OsvobozenõÂ prÏõÂjmuÊ podle § 19 odst. 1
põÂsm. zh) a zi) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto
zaÂkona, se pouzÏije pro zisk, jehozÏ prÏevod meÏl byÂt
v souladu se smlouvou o prÏevodu zisku proveden,
nebo pro vyrovnaÂnõÂ, na ktereÂ vznikl mimo stojõÂcõÂmu
spolecÏnõÂkovi naÂrok poteÂ, kdy vstoupõÂ smlouva o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost.

11. UstanovenõÂ § 25 odst. 1 põÂsm. w) zaÂkona
cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ cÏl. I tohoto
zaÂkona, se pouzÏije poprveÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ nebo
obdobõÂ, za neÏzÏ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, ktereÂ zapocÏalo v roce 2005. Pro zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ktereÂ zapocÏne
v roce 2004, se ustanovenõÂ § 25 odst. 1 põÂsm. w) zaÂkona
7. PoplatnõÂk uvedenyÂ v § 17 zaÂkona cÏ. 586/1992 cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, pouzÏije ve zneÏnõÂ
Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 492/ uÂcÏinneÂm k 31. prosinci 2003, a obsah legislativnõÂ
/2000 Sb., kteryÂ nenõÂ zalozÏen za uÂcÏelem podnikaÂnõÂ zkratky ¹uÂveÏry a puÊjcÏkyª v § 25 odst. 1 põÂsm. w) zaÂa kteryÂ k 31. prosinci 2003 uÂcÏtoval v soustaveÏ jedno- kona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb.,
ducheÂho uÂcÏetnictvõÂ a od roku 2004 vede uÂcÏetnictvõÂ, zaÂkona cÏ. 149/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 168/1998 Sb. a zaÂzvyÂsÏõÂ vyÂsledek hospodarÏenõÂ o hodnotu zaÂsob a cenin, kona cÏ. 492/2000 Sb., se pro zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ktereÂ
hodnotu poskytnutyÂch zaÂloh s vyÂjimkou zaÂloh na zapocÏne v roce 2004, pouzÏije pouze pro uÂcÏely tohoto
hmotnyÂ a nehmotnyÂ majetek, hodnotu pohledaÂvek, ustanovenõÂ.
ktereÂ by prÏi uÂhradeÏ byly zdanitelnyÂm prÏõÂjmem, a sou12. MimorÏaÂdneÂ naÂklady a vyÂnosy vznikleÂ
cÏasneÏ snõÂzÏõÂ vyÂsledek hospodarÏenõÂ o hodnotu prÏijatyÂch
zaÂloh, hodnotu zaÂvazkuÊ, ktereÂ by prÏi uÂhradeÏ byly vyÂ- k prvnõÂmu dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo
dajem na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ, zjisÏteÏ- v roce 2004, z duÊvodu zmeÏny metody uÂcÏtovaÂnõÂ o zmeÏneÏ
nyÂch k 31. prosinci 2003, a to jednoraÂzoveÏ za zdanÏo- reaÂlneÂ hodnoty (ocenÏovacõÂm rozdõÂlu) cenneÂho papõÂru
vacõÂ obdobõÂ roku 2004 nebo postupneÏ v pruÊbeÏhu nej- a zmeÏny oceneÏnõÂ ekvivalencõÂ (protihodnotou) se nezahrnujõÂ do zaÂkladu daneÏ. Toto se nevztahuje na zmeÏnu
vyÂsÏe 3 zdanÏovacõÂch obdobõÂ.
reaÂlneÂ hodnoty dluhopisu, podõÂloveÂho listu a cenneÂho
8. PoplatnõÂk uvedenyÂ v § 17 zaÂkona cÏ. 586/1992 papõÂru prÏedstavujõÂcõÂho uÂcÏast na zaÂkladnõÂm kapitaÂlu inSb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 492/ vesticÏnõÂho fondu.
/2000 Sb., kteryÂ nenõÂ zalozÏen za uÂcÏelem podnikaÂnõÂ
13. MimorÏaÂdneÂ naÂklady a vyÂnosy vznikleÂ
a kteryÂ k 31. prosinci 2004 bude uÂcÏtovat v soustaveÏ
jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂ podle prÏedpisuÊ platnyÂch do k prvnõÂmu dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo
31. prosince 2003 a od roku 2005 povede uÂcÏetnictvõÂ, v roce 2004, z duÊvodu zmeÏny metody uÂcÏtovaÂnõÂ o zmeÏneÏ
zvyÂsÏõÂ vyÂsledek hospodarÏenõÂ o hodnotu zaÂsob a cenin, reaÂlneÂ hodnoty (ocenÏovacõÂm rozdõÂlu) u pohledaÂvek,
hodnotu poskytnutyÂch zaÂloh s vyÂjimkou zaÂloh na ktereÂ poplatnõÂk nabyl a urcÏil k obchodovaÂnõÂ, se nezahmotnyÂ a nehmotnyÂ majetek, hodnotu pohledaÂvek, hrnujõÂ do zaÂkladu daneÏ.
ktereÂ by prÏi uÂhradeÏ byly zdanitelnyÂm prÏõÂjmem, a sou14. Pro aktivnõÂ i pasivnõÂ opravnou polozÏku vytvocÏasneÏ snõÂzÏõÂ vyÂsledek hospodarÏenõÂ o hodnotu prÏijatyÂch rÏenou do 31. prosince 2002 k souboru majetku nabyzaÂloh, hodnotu zaÂvazkuÊ, ktereÂ by prÏi uÂhradeÏ byly vyÂ- teÂmu koupõÂ se pouzÏije azÏ do jejõÂho uÂplneÂho odepsaÂnõÂ
dajem na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ, zjisÏteÏ- zaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb.
nyÂch k 31. prosinci 2004, a to jednoraÂzoveÏ za zdanÏo- a zaÂkona cÏ. 260/2002 Sb.
vacõÂ obdobõÂ roku 2005 nebo postupneÏ v pruÊbeÏhu nejvyÂsÏe 3 zdanÏovacõÂch obdobõÂ. Tento poplatnõÂk se pro
15. Pro aktivnõÂ a pasivnõÂ opravnou polozÏku evizdanÏovacõÂ obdobõÂ roku 2004 povazÏuje pro uÂcÏely zaÂ- dovanou do konce roku 2003 v majetku poplatnõÂka
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uvedeneÂho v § 2 zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 323/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 259/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 87/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 149/
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 248/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 151/1997
Sb., zaÂkona cÏ. 209/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 210/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 241/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 340/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 492/
/2000 Sb., kteryÂ byl do konce zdanÏovacõÂho obdobõÂ
2003 uÂcÏetnõÂ jednotkou uÂcÏtujõÂcõÂ v soustaveÏ jednoducheÂho uÂcÏetnictvõÂ, se pouzÏije zaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., ve
zneÏnõÂ platneÂm do 31. prosince 2003, a to azÏ do doby
jejõÂho zahrnutõÂ do zaÂkladu daneÏ.
16. UstanovenõÂ § 23 odst. 15 zaÂkona cÏ. 586/1992
Sb., ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, se pouzÏije i na kladnyÂ
nebo zaÂpornyÂ rozdõÂl mezi oceneÏnõÂm podniku nebo
cÏaÂsti podniku, tvorÏõÂcõÂ samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku,
nabyteÂho koupõÂ do 31. prosince 2003 a souhrnem jeho
individuaÂlneÏ prÏeceneÏnyÂch slozÏek majetku snõÂzÏenyÂm
o prÏevzateÂ zaÂvazky (goodwill), avsÏak tento kladnyÂ
nebo zaÂpornyÂ rozdõÂl se snizÏuje o uÂcÏetnõÂ odpisy uplatneÏneÂ do 31. prosince 2003 a doba 180 meÏsõÂcuÊ se snizÏuje
o pocÏet meÏsõÂcuÊ, po ktereÂ byl tento rozdõÂl odpisovaÂn ve
zdanÏovacõÂm obdobõÂ 2003 nebo ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ
zapocÏateÂm v roce 2003 podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch uÂcÏetnictvõÂ.
17. PrÏevzetõÂ danÏoveÂ ztraÂty podle § 23a odst. 5
põÂsm. b) a § 23c odst. 8 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 586/1992
Sb., ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, lze proveÂst poprveÂ u danÏoveÂ ztraÂty vymeÏrÏeneÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ve ktereÂm
vstoupõÂ smlouva o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky
k EvropskeÂ unii v platnost.
18. Poplatky, ktereÂ nebyly podle § 24 odst. 2
põÂsm. ch) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 259/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1995 Sb. a zaÂkona
cÏ. 492/2000 Sb., vyÂdajem (naÂkladem) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ v prÏedchozõÂch
zdanÏovacõÂch obdobõÂch z duÊvodu jejich nezaplacenõÂ,
jsou vyÂdajem (naÂkladem) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ
a udrzÏenõÂ zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ v tom zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve ktereÂm jsou zaplaceny.
19. UstanovenõÂ § 24 odst. 2 põÂsm. y) zaÂkona
cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, se pouzÏije
poprveÂ pro pohledaÂvky vznikleÂ po 31. prosinci 2003.
Pro pohledaÂvky vznikleÂ do 31. prosince 2003 se pouzÏije ustanovenõÂ § 24 odst. 2 põÂsm. y) zaÂkona cÏ. 586/1992
Sb., ve zneÏnõÂ platneÂm do 31. prosince 2003.
20. NaÂklady na derivaÂty a vyÂnosy z derivaÂtuÊ podle § 24 odst. 2 põÂsm. zg) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve
zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, zahrnujõÂ takeÂ mimorÏaÂdneÂ naÂklady a vyÂnosy vznikleÂ z duÊvodu zmeÏny metody uÂcÏtovaÂnõÂ o derivaÂtech, k nõÂzÏ dosÏlo v uÂcÏetnõÂm obdobõÂ, ktereÂ
zapocÏalo v roce 2004.
Â roky z uÂveÏruÊ a puÊjcÏek poskytnutyÂch zahra21. U
nicÏnõÂmi veÏrÏiteli, ktereÂ nebyly podle § 24 odst. 2
põÂsm. zi) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 492/2000 Sb., vyÂdajem (naÂkladem) na dosazÏenõÂ, za-
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jisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ zdanitelnyÂch prÏõÂjmuÊ poplatnõÂka nebo
jeho praÂvnõÂho naÂstupce ve zdanÏovacõÂch obdobõÂch 2001
azÏ 2003 z duÊvodu jejich nezaplacenõÂ, jsou vyÂdajem (naÂkladem) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ zdanitelnyÂch
prÏõÂjmuÊ poplatnõÂka nebo jeho praÂvnõÂho naÂstupce v tom
zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve ktereÂm budou zaplaceny.
22. Pro uÂcÏely odpisovaÂnõÂ a uplatneÏnõÂ naÂjemneÂho
u osobnõÂho automobilu kategorie M1, s vyÂjimkou automobilu, kteryÂ je vyuzÏõÂvaÂn provozovatelem silnicÏnõÂ
motoroveÂ dopravy nebo provozovatelem taxisluzÏby
na zaÂkladeÏ vydaneÂ koncese, a automobilu druh sanitnõÂ
a druh pohrÏebnõÂ, kteryÂ byl do dne prÏedchaÂzejõÂcõÂmu dni
vyhlaÂsÏenõÂ tohoto zaÂkona evidovaÂn u poplatnõÂka nebo
najat podle smlouvy o financÏnõÂm pronaÂjmu s naÂslednou
koupõÂ, se pouzÏije zaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ platneÂm do 31. prosince 2003.
23. UstanovenõÂ § 24 odst. 11 zaÂkona cÏ. 586/1992
Sb., ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, se poprveÂ pouzÏije u prÏemeÏn, jejichzÏ rozhodnyÂ den nastane pocÏõÂnaje 1. lednem
2004.
24. Pro poplatnõÂky vznikleÂ do 31. prosince 2003
se pouzÏije ustanovenõÂ § 25 odst. 2 zaÂkona cÏ. 586/1992
Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 323/1993 Sb.
25. UstanovenõÂ § 32a zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve
zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, se pouzÏije poprveÂ u nehmotneÂho
majetku zaevidovaneÂho do majetku poplatnõÂka ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo v roce 2004.
26. NaÂjemce movityÂch a nemovityÂch veÏcõÂ zaÂrovenÏ, kteryÂ uplatnÏuje odpisy v zaÂkladu daneÏ podle
cÏl. II bodu 3 zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ
zaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony, postupuje
ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo v roce 2004
a 2005 podle § 32b zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ
tohoto zaÂkona.
27. Pro uplatneÏnõÂ odpocÏtu danÏoveÂ ztraÂty, kteraÂ
vznikla a byla vymeÏrÏena za zdanÏovacõÂ obdobõÂ zapocÏateÂ
v roce 2003 a prÏedchozõÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ, se pouzÏije
ustanovenõÂ § 34 odst. 1 zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve
zneÏnõÂ platneÂm do 31. prosince 2003.
28. UstanovenõÂ cÏl. I boduÊ 23, 53, 122, 246, 250,
253, 262, 263 se pouzÏijõÂ poprveÂ u uÂrokovyÂch prÏõÂjmuÊ,
u nichzÏ by povinnost srazit danÏ podle zaÂkona cÏ. 586/
/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 210/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 72/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb. a zaÂkona
cÏ. 453/2001 Sb., nastala pocÏõÂnaje 1. lednem 2004.
29. Slevu na dani podle § 35 odst. 3 zaÂkona cÏ. 586/
/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ platneÂm do
31. prosince 2003, lze uplatnit nejpozdeÏji za zdanÏovacõÂ
obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo v roce 2003, a za obdobõÂ, za neÏzÏ
se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ a zapocÏalo v roce 2003.
30. DanÏ z uÂrokovyÂch prÏõÂjmuÊ uvedenyÂch v § 36
odst. 6 zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 492/2000 Sb., u nõÂzÏ povinnost plaÂtce srazit nastala
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v pruÊbeÏhu roku 2003, se zapocÏte na celkovou danÏovou
povinnost za podmõÂnek stanovenyÂch zaÂkonem cÏ. 586/
/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ nebo v obdobõÂ, za ktereÂ je povinnost
podat danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podle § 38m zaÂkona cÏ. 586/
/1992 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, ktereÂ zapocÏalo
v roce 2003. ObdobneÏ se postupuje v prÏõÂpadeÏ, kdy
nelze srazÏenou danÏ nebo jejõÂ cÏaÂst zapocÏõÂst na celkovou
danÏovou povinnost proto, zÏe poplatnõÂkovi vznikla danÏovaÂ povinnost ve vyÂsÏi nula nebo vykaÂzal danÏovou
ztraÂtu anebo jeho celkovaÂ danÏovaÂ povinnost je nizÏsÏõÂ
nezÏ danÏ srazÏenaÂ.
31. UstanovenõÂ § 38na zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve
zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, se pouzÏije poprveÂ u poplatnõÂka,
u neÏhozÏ dosÏlo k podstatneÂ zmeÏneÏ ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ktereÂ zapocÏalo v roce 2004.
32. PrÏi stanovenõÂ zaÂkladu daneÏ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ zapocÏateÂ v roce 2003 muÊzÏe poplatnõÂk, kteryÂ je
podnikatelem uÂcÏtujõÂcõÂm podle vyhlaÂsÏky cÏ. 500/2002
Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona
cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, pro uÂcÏetnõÂ jednotky, ktereÂ jsou podnikateli uÂcÏtujõÂcõÂmi v soustaveÏ uÂcÏetnictvõÂ, nebo podle vyhlaÂsÏky
cÏ. 502/2002 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ
zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, pro uÂcÏetnõÂ jednotky, ktereÂ jsou pojisÏt'ovnami, vyloucÏit kladnyÂ rozdõÂl mezi vyÂnosy a naÂklady
vzniklyÂmi prÏepocÏtem dluhovyÂch cennyÂch papõÂruÊ se
splatnostõÂ delsÏõÂ nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ drzÏenyÂch do splatnosti,
zaÂvazkuÊ a pohledaÂvek vyjaÂdrÏenyÂch v cizõÂ meÏneÏ na
cÏeskou meÏnu ke konci rozvahoveÂho dne nebo k jineÂmu
okamzÏiku, k neÏmuzÏ se uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrka sestavuje podle
§ 24 odst. 2 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 353/2001 Sb., (daÂle jen ¹nerealizovaneÂ kursoveÂ ziskyª).
33. PoplatnõÂk, kteryÂ vyloucÏil podle prÏedchozõÂho
bodu ze zaÂkladu daneÏ nerealizovaneÂ kursoveÂ zisky, je
povinen zvyÂsÏit zaÂklad daneÏ ve trÏech zdanÏovacõÂch obdobõÂch, nebo obdobõÂch, za neÏzÏ je podaÂvaÂno danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ, bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂch po obdobõÂ, ve
ktereÂm byly nerealizovaneÂ kursoveÂ zisky podle prÏedchozõÂho bodu vyloucÏeny, a to v prvnõÂm obdobõÂ nejmeÂneÏ o jednu trÏetinu, ve druheÂm obdobõÂ nejmeÂneÏ o polovinu zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂstky a ve trÏetõÂm obdobõÂ o zbyÂvajõÂcõÂ
cÏaÂstku. PoplatnõÂk, ktereÂmu vznikla povinnost podat
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ prÏi prohlaÂsÏenõÂ konkurzu, zrusÏenõÂ,
sloucÏenõÂ, ukoncÏenõÂ nebo prÏerusÏenõÂ cÏinnosti, zvyÂsÏõÂ zaÂklad daneÏ o zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂst cÏaÂstky vyloucÏeneÂ podle
prÏedchozõÂho bodu.
CÏl. III
ZmocneÏnõÂ k vyhlaÂsÏenõÂ uÂplneÂho zneÏnõÂ zaÂkona
PrÏedseda vlaÂdy se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ
vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch
z prÏõÂjmuÊ, jak vyplyÂvaÂ ze zaÂkonuÊ a z naÂlezu UÂstavnõÂho
soudu jej meÏnõÂcõÂch.

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o rezervaÂch pro zjisÏteÏnõÂ zaÂkladu
daneÏ z prÏõÂjmuÊ
CÏl. IV
ZaÂkon cÏ. 593/1992 Sb., o rezervaÂch pro zjisÏteÏnõÂ
zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 157/1993
Sb., zaÂkona cÏ. 323/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 244/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 132/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 211/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 333/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 492/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 126/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 260/2002
Sb. a zaÂkona cÏ. 176/2003 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 2 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 17) azÏ 19) znõÂ:
¹(2) OpravnyÂmi polozÏkami podle § 1 se rozumõÂ
opravneÂ polozÏky vymezeneÂ v tomto zaÂkoneÏ, vytvorÏeneÂ
k rozvahoveÂ hodnoteÏ nepromlcÏenyÂch pohledaÂvek
splatnyÂch po 31. prosinci 1994 a zauÂcÏtovaneÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.17) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozvahovou hodnotou pohledaÂvky rozumõÂ
jmenovitaÂ hodnota nebo porÏizovacõÂ cena pohledaÂvky
zauÂcÏtovanaÂ na rozvahovyÂch uÂcÏtech poplatnõÂka. NenõÂ-li
tõÂmto zaÂkonem vyÂslovneÏ stanoveno jinak, opravneÂ polozÏky se netvorÏõÂ k pohledaÂvkaÂm vzniklyÂm z titulu cennyÂch papõÂruÊ a ostatnõÂch investicÏnõÂch instrumentuÊ,18)
uÂveÏruÊ, puÊjcÏek, rucÏenõÂ, zaÂloh, plneÏnõÂ ve prospeÏch vlastnõÂho kapitaÂlu, uÂhrady ztraÂty spolecÏnosti, smluvnõÂch
uÂrokuÊ a pokut, poplatkuÊ z prodlenõÂ, penaÂle a jinyÂch
sankcõÂ ze zaÂvazkovyÂch vztahuÊ a daÂle k pohledaÂvkaÂm,
o kteryÂch nebylo uÂcÏtovaÂno ve vyÂnosech podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu17) a ktereÂ nebyly zahrnuty do
zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ zjisÏteÏneÂho podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu,19) a k pohledaÂvkaÂm nabytyÂm bezuÂplatneÏ. OpravneÂ polozÏky nelze tvorÏit k souboru pohledaÂvek.
17

) ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.

18

) ZaÂkon cÏ. 591/1992 Sb., o cennyÂch papõÂrech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

19

) ZaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

2. V § 2 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) Nepostupuje-li veÏrÏitel podle § 5 a 8, nesmõÂ
tvorÏit opravneÂ polozÏky k pohledaÂvkaÂm, jestlizÏe maÂ
k dluzÏnõÂkovi soucÏasneÏ splatneÂ zaÂvazky a neprovede
vzaÂjemnyÂ zaÂpocÏet pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ.
(4) V prÏõÂpadeÏ zpochybneÏnõÂ pohledaÂvky praÂvnõÂm
uÂkonem dluzÏnõÂka se ustanovenõÂ odstavce 3 u veÏrÏitele
nepouzÏije na tu cÏaÂst hodnoty pohledaÂvek, kteraÂ prÏevysÏuje hodnotu zaÂvazkuÊ dluzÏnõÂkem zpochybneÏnyÂch, pokud veÏrÏitel postupuje podle § 8a odst. 2 a zaÂpocÏet provede ke dni pravomocneÂho ukoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ.ª.
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3. V § 3 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PoplatnõÂk je povinen v souvislosti s podaÂnõÂm
danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ proveÏrÏit oduÊvodneÏnost tvorby rezerv a opravnyÂch polozÏek a jejich skutecÏnyÂ stav porovnat s vyÂsÏõÂ, kterou muÊzÏe poplatnõÂk uplatnit podle tohoto
zaÂkona v zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ zjisÏteÏneÂm podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.19)ª.
4. V § 3 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 20) znõÂ:
¹(3) Tvorba rezerv a opravnyÂch polozÏek uplatneÏnaÂ v zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmuÊ zjisÏteÏneÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu19) musõÂ byÂt vzÏdy zauÂcÏtovaÂna
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu17) nebo uvedena
v danÏoveÂ evidenci. 20)
20

) § 7b zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 438/
/2003 Sb.ª.

5. V § 4 se na konci odstavce 1 doplnÏujõÂ veÏty
¹Rezervy a opravneÂ polozÏky se zrusÏõÂ vzÏdy ke dni
ukoncÏenõÂ podnikatelskeÂ nebo jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti nebo naÂjmu, ke dni prÏerusÏenõÂ podnikatelskeÂ nebo jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti nebo
naÂjmu, pokud tato cÏinnost nebo naÂjem nejsou zahaÂjeny
do termõÂnu pro podaÂnõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ za prÏõÂslusÏneÂ
zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ve ktereÂm dosÏlo k prÏerusÏenõÂ. Rezervy a opravneÂ polozÏky se zrusÏõÂ rovneÏzÏ ke dni uÂcÏinnosti naÂjemnõÂ smlouvy v prÏõÂpadeÏ naÂjmu podniku,21) ke
dni prÏedchaÂzejõÂcõÂmu den zrusÏenõÂ staÂleÂ provozovny na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,22) ke dni prÏedchaÂzejõÂcõÂmu den
vstupu do likvidace nebo ke dni prÏedchaÂzejõÂcõÂmu den
uÂcÏinnosti prohlaÂsÏenõÂ konkursu. Rezervy se nezrusÏõÂ
v prÏõÂpadeÏ, kdy peneÏzÏnõÂ prostrÏedky ve vyÂsÏi rezerv tvorÏenyÂch podle § 9 a 10 budou ulozÏeny na zvlaÂsÏtnõÂm
vaÂzaneÂm uÂcÏtu v bance podle § 10a, a v prÏõÂpadeÏ, kdy
poplatnõÂk prÏi ukoncÏenõÂ naÂjmu uzavrÏel smlouvu o naÂjmu
podniku21) uÂcÏinnou dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni ukoncÏenõÂ naÂjmu.ª.
PoznaÂmky pod cÏarou cÏ. 21) a 22) zneÏjõÂ:
¹21) ObchodnõÂ zaÂkonõÂk.
22

) § 22 odst. 2 zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.ª.

6. Za § 5 se vklaÂdaÂ novyÂ § 5a, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 6a), 6b), 6c), 6d), 6e) a 6f) znõÂ:
¹§ 5a
(1) Jako vyÂdaje (naÂklady) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ
a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ1) mohou sporÏitelnõÂ a uÂveÏrnõÂ druzÏstva6a) a ostatnõÂ financÏnõÂ instituce vytvaÂrÏet ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ opravneÂ polozÏky k nepromlcÏenyÂm pohledaÂvkaÂm vzniklyÂm z uÂveÏruÊ poskytnutyÂch teÏmito subjekty fyzickyÂm osobaÂm na zaÂkladeÏ smlouvy o uÂveÏru.6b)
OpravneÂ polozÏky nelze vytvaÂrÏet u
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a) pohledaÂvek vzniklyÂch mezi spojenyÂmi osobami
vymezenyÂmi v zaÂkoneÏ o danõÂch z prÏõÂjmuÊ,13g)
b) pohledaÂvek nabytyÂch postoupenõÂm,
c) pohledaÂvek vzniklyÂch na zaÂkladeÏ dohody o nahrazenõÂ dosavadnõÂho zaÂvazku zaÂvazkem novyÂm6c)
a dohody o narovnaÂnõÂ.6d)
OpravneÂ polozÏky nelze vytvaÂrÏet v tom zdanÏovacõÂm
obdobõÂ, v neÏmzÏ dojde ke vstupu do likvidace nebo
k prohlaÂsÏenõÂ konkursu, a daÂle v pruÊbeÏhu likvidace
a v pruÊbeÏhu konkursu.
(2) OstatnõÂmi financÏnõÂmi institucemi se pro uÂcÏely
tohoto zaÂkona rozumeÏjõÂ praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ splnÏujõÂ
vsÏechny naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky
a) poskytujõÂ uÂveÏry jako sveÂ podnikaÂnõÂ6e) na zaÂkladeÏ
zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ6f) k teÂto cÏinnosti,
b) uÂrokoveÂ vyÂnosy, vcÏetneÏ uÂrokuÊ z prodlenõÂ, z poskytnutyÂch uÂveÏruÊ podle odstavce 1 u nich dosaÂhnou alesponÏ jedneÂ poloviny celkovyÂch vyÂnosuÊ
v prÏõÂslusÏneÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ,
c) jejich zaÂkladnõÂ kapitaÂl k poslednõÂmu dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ cÏinõÂ alesponÏ 2 000 000 KcÏ.
VyÂnosy podle põÂsmene b) se rozumõÂ vyÂnosy zauÂcÏtovaneÂ v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.17)
OstatnõÂmi financÏnõÂmi institucemi pro uÂcÏely tohoto
ustanovenõÂ nejsou banky.4)
(3) OpravneÂ polozÏky podle odstavce 1 se tvorÏõÂ
k zaÂkladu, kteryÂm je pruÊmeÏrnyÂ stav rozvahoveÂ hodnoty nepromlcÏenyÂch pohledaÂvek z uÂveÏruÊ bez prÏõÂslusÏenstvõÂ v oceneÏnõÂ nesnõÂzÏeneÂm o opravneÂ polozÏky jizÏ
vytvorÏeneÂ. Do tohoto zaÂkladu se nezapocÏõÂtaÂvajõÂ cÏaÂstky
a) pohledaÂvek prÏesahujõÂcõÂ 1 500 000 KcÏ u jednotliveÂho uÂveÏru,
b) pohledaÂvek vzniklyÂch mezi spojenyÂmi osobami
vymezenyÂmi v zaÂkoneÏ o danõÂch z prÏõÂjmuÊ,13g)
c) pohledaÂvek nabytyÂch postoupenõÂm,
d) pohledaÂvek vzniklyÂch na zaÂkladeÏ dohody o nahrazenõÂ dosavadnõÂho zaÂvazku zaÂvazkem novyÂm6c)
a dohody o narovnaÂnõÂ.6d)
PruÊmeÏrnyÂ stav se pocÏõÂtaÂ z meÏsõÂcÏnõÂch zuÊstatkuÊ k poslednõÂmu dni v meÏsõÂci a zuÊstatku k prvnõÂmu dni prÏõÂslusÏneÂho zdanÏovacõÂho obdobõÂ.
(4) CelkovaÂ vyÂsÏe tvorby opravnyÂch polozÏek za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ nesmõÂ prÏesaÂhnout
a) 1,5 % ze zaÂkladu podle odstavce 3, a to u sporÏitelnõÂch a uÂveÏrnõÂch druzÏstev, a u teÏch ostatnõÂch financÏnõÂch institucõÂ, u nichzÏ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho kapitaÂlu
k poslednõÂmu dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ cÏinõÂ alesponÏ 20 000 000 KcÏ,
b) 0,6 % ze zaÂkladu podle odstavce 3, a to u ostatnõÂch
financÏnõÂch institucõÂ, u nichzÏ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho kapitaÂlu k poslednõÂmu dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ cÏinõÂ
alesponÏ 10 000 000 KcÏ,
c) 0,2 % ze zaÂkladu podle odstavce 3, a to u ostatnõÂch
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financÏnõÂch institucõÂ, u nichzÏ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho kapitaÂlu k poslednõÂmu dni zdanÏovacõÂho obdobõÂ cÏinõÂ
alesponÏ 2 000 000 KcÏ.
(5) VytvorÏeneÂ opravneÂ polozÏky se pouzÏijõÂ ke
krytõÂ ztraÂt z odpisu nebo postoupenõÂ pohledaÂvek, s vyÂjimkou pohledaÂvek podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ
põÂsm. c).
(6) OpravneÂ polozÏky ve vyÂsÏi podle odstavce 4 je
ostatnõÂ financÏnõÂ instituce za prÏõÂslusÏneÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ opraÂvneÏna vytvorÏit za podmõÂnky, zÏe v naÂsledujõÂcõÂch dvou zdanÏovacõÂch obdobõÂch nesnõÂzÏõÂ zaÂkladnõÂ kapitaÂl na takovou vyÂsÏi, ktereÂ odpovõÂdaÂ nizÏsÏõÂ tvorba
opravnyÂch polozÏek nebo kteraÂ tvorbu opravnyÂch polozÏek neumozÏnÏuje. SnõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu se pro
uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ posuzuje k poslednõÂmu dni
prÏõÂslusÏneÂho zdanÏovacõÂho obdobõÂ. Za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, v neÏmzÏ dojde ke snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho kapitaÂlu, se
zaÂklad daneÏ upravõÂ (zvyÂsÏõÂ) o rozdõÂl mezi vyÂsÏõÂ vytvorÏenyÂch opravnyÂch polozÏek a tvorbou opravnyÂch polozÏek
odpovõÂdajõÂcõÂ vyÂsÏi zaÂkladnõÂho kapitaÂlu po jeho snõÂzÏenõÂ.
6a

) § 1 zaÂkona cÏ. 87/1995 Sb., o sporÏitelnõÂch a uÂveÏrnõÂch druzÏstvech a neÏkteryÂch opatrÏenõÂch s tõÂm souvisejõÂcõÂch a o doplneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch
z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 100/2000 Sb.

6b

) § 497 azÏ 507 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

6c

) § 570 azÏ 574 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

6d

) § 585 azÏ 587 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

6e

) § 2 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

6f

) § 10 zÏivnostenskeÂho zaÂkona.ª.

7. V § 7 se na konci odstavce 3 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 23) znõÂ:
¹d) k neÏmuzÏ maÂ vlastnickeÂ praÂvo poplatnõÂk v konkursnõÂm a vyrovnacõÂm rÏõÂzenõÂ.23)
23

) ZaÂkon cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

8. V § 7 odst. 8 põÂsm. d) se za slova ¹v 5.ª vklaÂdajõÂ
slova ¹a 6.ª.
9. V § 7 se doplnÏujõÂ odstavce 10 a 11, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(10) PoplatnõÂk, kteryÂ je plaÂtcem daneÏ z prÏidaneÂ
hodnoty, vychaÂzõÂ prÏi stanovenõÂ vyÂsÏe rezervy z rozpocÏtu
naÂkladuÊ na opravu v oceneÏnõÂ bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty.
(11) V prÏõÂpadeÏ prÏemeÏn21) se za zdanÏovacõÂ obdobõÂ
pro uÂcÏely tvorby rezervy podle odstavce 1 povazÏuje
i obdobõÂ, za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ.ª.
10. V § 8 odst. 1 se ve veÏteÏ prvnõÂ slova ¹uÂcÏtujõÂcõÂ
v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂ azÏ do vyÂsÏe jmenoviteÂ
hodnoty pohledaÂvek nebo porÏizovacõÂ ceny pohledaÂvek
nabytyÂch postoupenõÂmª nahrazujõÂ slovy ¹ , kterÏõÂ vedou

CÏaÂstka 146

uÂcÏetnictvõÂ, azÏ do vyÂsÏe rozvahoveÂ hodnoty nepromlcÏenyÂch pohledaÂvekª.
11. V § 8 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se za slovo ¹vyrovnaÂnõÂ13d)ª vklaÂdajõÂ slova ¹a na pohledaÂvky vyloucÏeneÂ
v § 2 odst. 2ª.
12. V § 8 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) OpravneÂ polozÏky se zrusÏõÂ v naÂvaznosti na
vyÂsledky konkursnõÂho a vyrovnacõÂho rÏõÂzenõÂ nebo v prÏõÂpadeÏ, kdy pohledaÂvka byla uÂcÏinneÏ poprÏena spraÂvcem
konkursnõÂ podstaty, konkursnõÂm veÏrÏitelem, rozhodnutõÂm soudu nebo prÏõÂslusÏneÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu.13e)ª.
13. V § 8 odst. 3 se slova ¹uÂcÏtujõÂcõÂ v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ , kteryÂ vede
uÂcÏetnictvõÂ,ª.
14. V § 8a odstavec 1 znõÂ:
¹(1) OpravneÂ polozÏky k nepromlcÏenyÂm pohledaÂvkaÂm splatnyÂm po 31. prosinci 1994, jejichzÏ tvorba
je vyÂdajem (naÂkladem) na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ
prÏõÂjmuÊ,1) mohou v obdobõÂ, za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ, vytvaÂrÏet poplatnõÂci daneÏ z prÏõÂjmuÊ, kterÏõÂ vedou uÂcÏetnictvõÂ, pokud k teÏmto pohledaÂvkaÂm nevytvaÂrÏejõÂ opravneÂ polozÏky a rezervy podle § 5 a 5a, a od
konce sjednaneÂ lhuÊty splatnosti pohledaÂvky uplynulo
võÂce nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ, azÏ do vyÂsÏe 20 % neuhrazeneÂ rozvahoveÂ hodnoty pohledaÂvky.ª.
15. V § 8a odstavec 2 znõÂ:
¹(2) VysÏsÏõÂ opravneÂ polozÏky, nezÏ je uvedeno v odstavci 1, lze vytvaÂrÏet ke zde uvedenyÂm pohledaÂvkaÂm
jen v prÏõÂpadeÏ, bylo-li ohledneÏ teÏchto pohledaÂvek zahaÂjeno rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu13f) nebo soudnõÂ rÏõÂzenõÂ a nebo spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,3h) jehozÏ se poplatnõÂk daneÏ z prÏõÂjmuÊ rÏaÂdneÏ uÂcÏastnõÂ a rÏaÂdneÏ a vcÏas cÏinõÂ
uÂkony potrÏebneÂ k uplatneÏnõÂ jeho praÂva za podmõÂnky,
zÏe od konce sjednaneÂ lhuÊty splatnosti pohledaÂvky
uplynulo võÂce nezÏ
a) 12 meÏsõÂcuÊ, azÏ do vyÂsÏe 33 % neuhrazeneÂ rozvahoveÂ
hodnoty pohledaÂvky,
b) 18 meÏsõÂcuÊ, azÏ do vyÂsÏe 50 % neuhrazeneÂ rozvahoveÂ
hodnoty pohledaÂvky,
c) 24 meÏsõÂcuÊ, azÏ do vyÂsÏe 66 % neuhrazeneÂ rozvahoveÂ
hodnoty pohledaÂvky,
d) 30 meÏsõÂcuÊ, azÏ do vyÂsÏe 80 % neuhrazeneÂ rozvahoveÂ
hodnoty pohledaÂvky,
e) 36 meÏsõÂcuÊ, azÏ do vyÂsÏe 100 % neuhrazeneÂ rozvahoveÂ hodnoty pohledaÂvky.ª.
16. V § 8a odst. 3 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) mezi spojenyÂmi osobami vymezenyÂmi v zaÂkoneÏ
o danõÂch z prÏõÂjmuÊ,13g)ª.
17. V § 8b odst. 3 se slova ¹a splneÏnõÂ dluhu je
prÏedmeÏtem vymahacõÂho rÏõÂzenõÂ13i)ª zrusÏujõÂ.
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18. Za § 10 se doplnÏuje novyÂ § 10a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 10a
PeneÏzÏnõÂ prostrÏedky ve vyÂsÏi rezerv tvorÏenyÂch podle § 9 a 10 se uklaÂdajõÂ na zvlaÂsÏtnõÂ vaÂzanyÂ uÂcÏet v bance
a nesmeÏjõÂ byÂt prÏedmeÏtem rucÏenõÂ nebo konkursu vedeneÂho na majetek poplatnõÂka podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.23) Za obdobõÂ, za ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, je zauÂcÏtovanaÂ tvorba rezerv vyÂdajem (naÂkladem)
na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ prÏõÂjmuÊ pouze do vyÂsÏe
cÏaÂstky prÏevedeneÂ ve prospeÏch zvlaÂsÏtnõÂho vaÂzaneÂho
uÂcÏtu nejpozdeÏji do dne podaÂnõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ. PeneÏzÏnõÂ prostrÏedky z tohoto uÂcÏtu mohou byÂt cÏerpaÂny
pouze na vyÂdaje, na jejichzÏ uÂhradu byly vytvorÏeny.ª.
CÏl. V
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
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4. V § 5 odst. 4 põÂsm. c) se slova ¹k), m) a s)ª
nahrazujõÂ slovy ¹j), l) a p)ª.
5. V § 5 odst. 4 põÂsm. d) se slova ¹o) a u)ª nahrazujõÂ slovy ¹m) a s)ª.
6. V § 68 odst. 2 põÂsm. a) bodeÏ 3 se slova ¹k), m),
o), s) a u)ª nahrazujõÂ slovy ¹j), l), m), p) a s)ª.
7. V § 68 odst. 3 põÂsm. a) bodeÏ 1 se slova ¹k), m),
o), s) a u)ª nahrazujõÂ slovy ¹j), l), m), p) a s)ª.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o zÏivotnõÂm minimu
CÏl. VII
V § 6 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 463/1991 Sb.,
o zÏivotnõÂm minimu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 118/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 289/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 271/2001 Sb., se slova ¹k), m), o), s) a u)ª nahrazujõÂ slovy ¹j), l), m), p) a s)ª.

1. V prÏõÂpadeÏ, kdy veÏrÏitel nepostupujõÂcõÂ podle § 5
a 8 zaÂkona cÏ. 593/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 157/1993
Sb., zaÂkona cÏ. 323/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 244/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 132/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 211/1997 Sb., zaÂkona
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
cÏ. 492/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 126/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 260/
/2002 Sb., bude ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
ZmeÏna zaÂkona o investicÏnõÂch spolecÏnostech
vykazovat podle stavu k 31. prosinci 2003 ve vztahu
a investicÏnõÂch fondech
k dluzÏnõÂkovi soucÏasneÏ splatneÂ zaÂvazky, a nebyl-li proveden vzaÂjemnyÂ zaÂpocÏet teÏchto pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ,
CÏl. VIII
zrusÏõÂ veÏrÏitel jizÏ vytvorÏeneÂ opravneÂ polozÏky s vyÂjimkou
teÏch, ktereÂ byly vytvorÏeny k cÏaÂsti pohledaÂvky prÏevyV § 22 zaÂkona cÏ. 248/1992 Sb., o investicÏnõÂch sposÏujõÂcõÂ hodnotu zaÂvazku.
lecÏnostech a investicÏnõÂch fondech, ve zneÏnõÂ zaÂkona
2. UstanovenõÂ § 10a zaÂkona cÏ. 593/1992 Sb., ve cÏ. 591/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 600/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 61/
zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, se pouzÏije poprveÂ za obdobõÂ, za /1996 Sb., zaÂkona cÏ. 151/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 15/1998
ktereÂ se podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, pocÏõÂnajõÂcõÂ v roce Sb., zaÂkona cÏ. 124/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 362/2000 Sb.
a zaÂkona cÏ. 308/2002 Sb., se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ
2004, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis jinak.
znõÂ:
Â ST T R
Ï ETIÂ
¹(3) InvesticÏnõÂ spolecÏnost muÊzÏe vyplatit podõÂlnõÂCÏ A
kuÊm podõÂl na zisku z hospodarÏenõÂ s majetkem v podõÂloveÂm fondu azÏ po schvaÂlenõÂ rÏaÂdneÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky
ZmeÏna zaÂkona o staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podporÏe
podõÂloveÂho fondu valnou hromadou investicÏnõÂ spolecÏnosti. ZaÂlohy na podõÂly na zisku z hospodarÏenõÂ s maCÏl. VI
jetkem v podõÂloveÂm fondu nesmõÂ investicÏnõÂ spolecÏnost
ZaÂkon cÏ. 117/1995 Sb., o staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podporÏe, vyplaÂcet.ª.
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 137/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 132/1997
Â ST SÏ ESTA
Â
Sb., zaÂkona cÏ. 242/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb.,
CÏ A
zaÂkona cÏ. 158/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 118/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 155/
ZmeÏna zaÂkona o dani z prÏidaneÂ hodnoty
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 271/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 151/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb.,
zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 125/2003 Sb., se
CÏl. IX
meÏnõÂ takto:
ZaÂkon cÏ. 588/1992 Sb., o dani z prÏidaneÂ hodnoty,
1. V § 5 odst. 1 põÂsm. b) bodeÏ 7 se slova ¹k), m), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 196/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 321/1993
o), s) a u)ª nahrazujõÂ slovy ¹j), l), m), p) a s)ª.
Sb., zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 136/1994 Sb.,
za
Âkona cÏ. 258/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 133/1995 Sb., zaÂkona
2. V § 5 odst. 3 põÂsm. b) se slova ¹k), m) a s)ª
cÏ. 151/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 208/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 129/
nahrazujõÂ slovy ¹j), l) a p)ª.
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 17/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 22/2000 Sb.,
3. V § 5 odst. 3 põÂsm. c) se slova ¹o) a u)ª na- zaÂkona cÏ. 100/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 241/2000 Sb., zaÂkona
hrazujõÂ slovy ¹m) a s)ª.
cÏ. 256/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 141/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 262/
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/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 477/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 276/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 575/2002 Sb.,
zaÂkona cÏ. 322/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 354/2003 Sb., se
meÏnõÂ takto:
1. V § 8 põÂsm. c) se slova ¹200 KcÏª nahrazujõÂ
slovy ¹500 KcÏª a slova ¹nejde-li o zbozÏõÂ, ktereÂ jeª se
nahrazujõÂ slovy ¹a ktereÂ nenõÂª.
2. V prÏõÂloze cÏ. 2 se text ¹64.2 SluzÏby v oblasti
telekomunikacõÂª nahrazuje textem:
¹64.2 SluzÏby telekomunikacõÂ mimo:
- 64.20.3 sluzÏby spojeneÂ s kabelovou televizõÂ a rozhlasem po draÂteÏª.
3. V prÏõÂloze cÏ. 2 se text ¹74.3 SluzÏby telekomunikacõÂª nahrazuje textem ¹74.3 TechnickeÂ zkousÏky a analyÂzy a sluzÏby s tõÂm souvisejõÂcõÂª.
Â ST SEDMA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ
CÏl. X

(3) RozhodnutõÂ o zaÂvazneÂm posouzenõÂ je prÏi stanovenõÂ danÏoveÂ povinnosti uÂcÏinneÂ vuÊcÏi spraÂvci daneÏ,
kteryÂ je vydal, jestlizÏe v dobeÏ rozhodovaÂnõÂ o danÏoveÂ
povinnosti je skutecÏnyÂ stav veÏci totozÏnyÂ s uÂdaji, na
jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo zaÂvazneÂ posouzenõÂ vydaÂno.
(4) RozhodnutõÂ o zaÂvazneÂm posouzenõÂ pozbyÂvaÂ
uÂcÏinnosti uplynutõÂm trÏõÂ let ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci,
pokud spraÂvce daneÏ nestanovõÂ lhuÊtu kratsÏõÂ nebo pokud
dosÏlo ke zmeÏneÏ zaÂkonnyÂch podmõÂnek, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo rozhodnutõÂ o zaÂvazneÂm posouzenõÂ vydaÂno.
(5) SpraÂvce daneÏ rozhodnutõÂ o zaÂvazneÂm posouzenõÂ zrusÏõÂ, pokud
a) bylo vydaÂno na zaÂkladeÏ neprÏesnyÂch, neuÂplnyÂch
nebo nepravdivyÂch uÂdajuÊ danÏoveÂho subjektu,
b) o jeho zrusÏenõÂ pozÏaÂdaÂ danÏovyÂ subjekt, prokaÂzÏe-li
soucÏasneÏ zmeÏnu podmõÂnek, za kteryÂch bylo vydaÂno, nebo
c) pozÏaÂdaÂ danÏovyÂ subjekt z duÊvodu prokaÂzaneÂ
zmeÏny uÂdajuÊ, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo vydaÂno,
o vydaÂnõÂ noveÂho rozhodnutõÂ o zaÂvazneÂm posouzenõÂ zahrnujõÂcõÂ stejnyÂ cÏasovyÂ a veÏcnyÂ rozsah.ª.

V zaÂkoneÏ cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ,
Â S T O SMA
Â
CÏ A
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb,
zaÂkona cÏ. 302/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 315/1993 Sb., zaÂkona
ZmeÏna zaÂkona o mezinaÂrodnõÂ pomoci
cÏ. 323/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 255/
prÏi spraÂveÏ danõÂ
/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 59/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 323/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.,
CÏl. XI
zaÂkona cÏ. 242/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 168/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 159/
V zaÂkoneÏ cÏ. 253/2000 Sb., o mezinaÂrodnõÂ pomoci
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 227/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 218/2000 prÏi spraÂveÏ danõÂ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 531/1990 Sb.,
Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 271/2001 Sb., zaÂkona prÏedpisuÊ, § 12 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 10) znõÂ:
cÏ. 320/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 226/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 322/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 354/2003
¹§ 12
Sb., se za § 34a vklaÂdaÂ novyÂ § 34b, kteryÂ znõÂ:
UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se nepouzÏijõÂ, pokud
stanovõ
Â jinak
¹§ 34b
a)
mezina
ÂrodnõÂ smlouva, s nõÂzÏ vyslovil souhlas ParZaÂvazneÂ posouzenõÂ
lament, jõÂzÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla
(1) DanÏovyÂ subjekt je opraÂvneÏn pozÏaÂdat mõÂstneÏ
vyhlaÂsÏena, nebo
prÏõÂslusÏneÂho spraÂvce daneÏ o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zaÂvab) zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.10)
zneÂm posouzenõÂ danÏovyÂch duÊsledkuÊ, ktereÂ pro neÏj vyplynou z danÏoveÏ rozhodnyÂch skutecÏnostõÂ jizÏ nastalyÂch
10
) ZaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjnebo ocÏekaÂvanyÂch, v prÏõÂpadech stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm
sÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.
danÏovyÂm zaÂkonem.
(2) SpraÂvce daneÏ je povinen na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti,
jejõÂzÏ povinneÂ naÂlezÏitosti jsou vymezeny ve zvlaÂsÏtnõÂm
danÏoveÂm zaÂkoneÏ, vydat rozhodnutõÂ o zaÂvazneÂm posouzenõÂ. RozhodnutõÂ o zaÂvazneÂm posouzenõÂ musõÂ byÂt
oznacÏeno vyÂslovneÏ jako zaÂvazneÂ posouzenõÂ a musõÂ obsahovat kromeÏ zaÂkladnõÂch naÂlezÏitostõÂ rozhodnutõÂ
a) uÂdaje, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo rozhodovaÂno,
b) oduÊvodneÏnõÂ rozhodnutõÂ,
c) cÏasovyÂ i veÏcnyÂ rozsah zaÂvaznosti vydaneÂho rozhodnutõÂ.

Â S T D E VA
Â TA
Â
CÏ A
ZmeÏna zÏivnostenskeÂho zaÂkona
CÏl. XII
ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 231/
/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 600/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 273/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 303/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 38/1994
Sb., zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 136/1994 Sb.,
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zaÂkona cÏ. 200/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 286/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 94/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 95/
/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 147/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 19/1997
Sb., zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 79/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 217/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 280/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 15/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 83/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998
Sb., zaÂkona cÏ. 159/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 356/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 358/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 29/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 122/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 123/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 124/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 149/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 158/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 247/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 249/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 309/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 362/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 409/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 458/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 61/2001 Sb., zaÂkona
cÏ. 100/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 164/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 256/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 477/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb.,
zaÂkona cÏ. 501/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 86/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 119/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 174/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 281/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 308/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 476/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 88/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 130/2003
Sb., zaÂkona cÏ. 162/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 224/2003 Sb.,
zaÂkona cÏ. 228/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 354/2003 Sb., se meÏnõÂ takto:
V prÏõÂloze cÏ. 2 ve skupineÏ 214 ¹OstatnõÂª ve sloupci 1 se slova ¹CÏinnost uÂcÏetnõÂch poradcuÊ, vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹CÏinnost uÂcÏetnõÂch poradcuÊ, vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ, vedenõÂ danÏoveÂ evidenceª.
CÏl. XIII
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. ZÏivnostenskaÂ opraÂvneÏnõÂ vydanaÂ prÏede dnem
1. ledna 2004 pro provozovaÂnõÂ zÏivnosti ohlasÏovacõÂ vaÂzaneÂ, skupiny 214 prÏõÂlohy cÏ. 2 zÏivnostenskeÂho zaÂkona
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¹CÏinnost uÂcÏetnõÂch poradcuÊ, vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂª se od
tohoto data povazÏujõÂ za zÏivnostenskaÂ opraÂvneÏnõÂ pro
provozovaÂnõÂ zÏivnosti vaÂzaneÂ skupiny 214 prÏõÂlohy cÏ. 2
zÏivnostenskeÂho zaÂkona ¹CÏinnost uÂcÏetnõÂch poradcuÊ,
vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ, vedenõÂ danÏoveÂ evidenceª.
2. PruÊkaz zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ, kteryÂ byl
vydaÂn podle dosavadnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy pro zÏivnost ohlasÏovacõÂ vaÂzanou, skupiny 214 prÏõÂlohy cÏ. 2 zÏivnostenskeÂho zaÂkona ¹CÏinnost uÂcÏetnõÂch poradcuÊ, vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂª je zÏivnostenskyÂ uÂrÏad povinen do 1. ledna 2006 po
projednaÂnõÂ s podnikatelem nahradit pruÊkazem zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle prÏõÂlohy cÏ. 2 zÏivnostenskeÂho
zaÂkona ve zneÏnõÂ cÏl. XII tohoto zaÂkona. Tento uÂkon
nepodleÂhaÂ spraÂvnõÂmu poplatku.
Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
CÏl. XIV
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2004,
s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏl. I boduÊ
1. 10, 15, 72, 95, 96, 139, 189, 214, 232, 251, 269, 272,
283, 288, kteraÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost,
2. 105, 235 a 240, kteraÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem
1. ledna 2005,
3. 106, kteryÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2006,
4. 265 (§ 38fa), kteryÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti stejnyÂm
dnem, kdy nabude uÂcÏinnosti SmeÏrnice Rady
cÏ. 2003/48/EHS o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor ve
formeÏ prÏõÂjmuÊ uÂrokoveÂho charakteru, nejdrÏõÂve vsÏak
dnem, kdy smlouva o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii vstoupõÂ v platnost,
5. 95 [§ 19 odst. 1 põÂsm. zk)], kteryÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti
dnem 1. ledna 2011.

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
SÏpidla v. r.

Strana 7320

SbõÂrka zaÂkonuÊ 2003

CÏaÂstka 146

VydaÂvaÂ a tiskne: TiskaÂrna Ministerstva vnitra, p. o., BartuÊnÏkova 4, posÏt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 ± Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-HolesÏovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 ± Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav,
telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417. ObjednaÂvky ve SlovenskeÂ republice prÏijõÂmaÂ a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku
a je od prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ kompletnõÂho rocÏnõÂku
na zaÂkladeÏ pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha na rok 2003 cÏinõÂ 3000,± KcÏ, druhaÂ zaÂloha na rok 2003 cÏinõÂ 3000,± KcÏ) ± VychaÂzõÂ podle
potrÏeby ± Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, celorocÏnõÂ prÏedplatneÂ ± 516 205 176, 519 305 176, objednaÂvky jednotlivyÂch
cÏaÂstek (dobõÂrky) ± 516 205 179, 519 305 179, objednaÂvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxoveÂ objednaÂvky ± 519 321 417, e-mail
± sbirky@moraviapress.cz, zelenaÂ linka ± 800 100 314. InternetovaÂ prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov: OldrÏich HAAGER,
Masarykovo naÂm. 231; Brno: Ing. JirÏõÂ Hrazdil, VranovskaÂ 16, SEVT, a. s., CÏeskaÂ 14, KnihkupectvõÂ JUDr. OktaviaÂn KociaÂn, PrÏõÂkop 6, tel.: 545 175 080;
BrÏeclav: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; CÏeskeÂ BudeÏjovice: SEVT, a. s., CÏeskaÂ 3; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, Wonkova 432; HrdeÏjovice: Ing. Jan Fau, DlouhaÂ 329; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ ± AntikvariaÂt,
RuskaÂ 85; KadanÏ: KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, naÂm. MõÂru 169;
Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ, MoskevskaÂ 28; LitomeÏrÏice: Jaroslav TvrdõÂk, LidickaÂ 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: KnihkupectvõÂ
¹U Knihomilaª, Ing. Romana KopkovaÂ, MoskevskaÂ 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova cÏ. 2, ZdeneÏk Chumchal ± KnihkupectvõÂ Tycho,
OstruzÏnickaÂ 3; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõÂ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., NaÂdrazÏnõÂ 29, Petr GrÏesÏ, Markova 34; Otrokovice: Ing. KucÏerÏõÂk,
Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trÏõÂda MõÂru 65; PlzenÏ: ADMINA, UÂslavskaÂ 2, EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy,
LaÂbkova pav. cÏ. 5; Praha 1: DuÊm ucÏebnic a knih CÏernaÂ Labut', Na PorÏõÂcÏõÂ 25, FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
KnihkupectvõÂ Seidl, SÏteÏpaÂnskaÂ 30, NEOLUXOR s. r. o., VaÂclavskeÂ naÂm. 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., naÂm. MõÂru 9 (NaÂrodnõÂ duÊm); Praha 4:
SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405, DonaÂsÏka tisku, NuselskaÂ 53, tel.: 272 735 797-8; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6: PPP ± StanÏkovaÂ Isabela,
PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, SpecializovanaÂ prodejna SbõÂrky zaÂkonuÊ, SokolovskaÂ 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: AbonentnõÂ
tiskovyÂ servis-Ing. Urban, JabloneckaÂ 362, po ± paÂ 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o.,
VinohradskaÂ 190, Mediaprint & Kapa Pressegrosso, SÏteÏrboholskaÂ 1404/104; PrÏerov: KnihkupectvõÂ EM-ZET, BartosÏova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek
Milan, K. H. BorovskeÂho 22, tel.: 352 303 402; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D & G, HlavnõÂ trÏ. 23; TaÂbor: Milada SÏimonovaÂ ± EMU, BudeÏjovickaÂ 928;
Teplice: KnihkupectvõÂ L & N, Masarykova 15; Trutnov: Galerie ALFA, BulharskaÂ 58; UÂstõÂ nad Labem: SeverocÏeskaÂ distribucÏnõÂ, s. r. o., HavõÂrÏskaÂ 327,
tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplnÏovaÂnõÂ SbõÂrek zaÂkonuÊ vcÏetneÏ dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; ZaÂbrÏeh: Mgr. Ivana PatkovaÂ, ZÏizÏkova 45; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo
naÂm. 76, JindrÏich ProchaÂzka, BezdeÏkov 89 ± Vazby SbõÂrek, tel.: 415 712 904. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny
neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ
cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny
jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂslech 516 205 174, 519 305 174.
V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p.,
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

