
(platí od 18. 81. 7. 2017 do 3117. 8. 2017)

586/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o daních z příjmů

 

ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona ČNR č. 96/1993 Sb., zákona ČNR č. 157/1993 Sb., zákona č.
196/1993 Sb.,

zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., v úplném znění zákona č. 75/1994 Sb.,

ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb.,

zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb. zákona č. 248/1995 Sb., zákona č.
316/1996 Sb.,

zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č.
227/1997 Sb.,

v úplném znění zákona č. 22/1998 Sb., ve znění zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č.
168/1998 Sb.,

zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č.
170/1999 Sb.,

zákona č. 225/1999 Sb., nálezu č. 3/2000 Sb.,zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000
Sb.,

zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.
241/2000 Sb.,

zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. v úplném znění zákona č. 99/2001 Sb., zákona č. 117/2001 Sb.,

zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č.
50/2002 Sb.,

zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č.
308/2002 Sb.,

zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
19/2004 Sb.,

zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., v úplném znění zákona č. 90/2004 Sb., ve znění zákona č. 257/2004
Sb.,

zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.
562/2004 Sb.,

zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.
217/2005 Sb.,

zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č.
545/2005 Sb.,

zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
112/2006 Sb.,

zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č.
245/2006 Sb.,

zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č.
2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb.,

zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,

zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č.
346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb.,

zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
zákona č. 353/2011 Sb.,



zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.

428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb.,

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č.

403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb.,

zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č.

160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,

zákonného opatření č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č.

267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb.,

zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č.

377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb.,

zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 271/2016 Sb.,

zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb.,.

zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 246170/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 13a
Výpočet daně ze společného základu daně manželů

zrušen zákonem č. 261/2007 Sb.

 

 

§ 14
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období

 
zrušen zákonem č. 261/2007 Sb.

 

§ 15
Nezdanitelná část základu daně

 
(1)  Od  základu  daně  lze  odečíst  hodnotu  bezúplatného  plnění  poskytnutého  obcím,  krajům,  organizačním

složkám  státu,  právnickým  osobám  se  sídlem  na  území  České  republiky,  jakož  i  právnickým  osobám,  které  jsou

pořadateli  veřejných sbírek podle  zvláštního  zákona, 
14e)

 a  to  na  vědu  a  vzdělávání,  výzkumné  a  vývojové  účely,

kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na

účely  sociální,  zdravotnické  a  ekologické,  humanitární,  charitativní,  náboženské  pro  registrované  církve  a

náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, a politickým hnutím, evropským politickým

stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České

republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o

toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení,

dále  fyzickým osobám s bydlištěm na území České  republiky,  které  jsou poživateli  invalidního důchodu nebo byly

poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné

osoby  podle  zvláštního  právního  předpisu
  4j)

,  na  zdravotnické  prostředky
  114)

  nejvýše  do  částky  nehrazené

zdravotními  pojišťovnami  nebo  na  zvláštní  pomůcky  podle  zákona  upravujícího  poskytování  dávek  osobám  se

zdravotním  postižením  nejvýše  do  částky  nehrazené  příspěvkem  ze  státního  rozpočtu  a  na  majetek  usnadňující

těmto osobám vzdělání  a  zařazení  do  zaměstnání,  dále  fyzickým osobám s bydlištěm na území České  republiky,

které jsou poživateli invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami,

a na majetek usnadňující  těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných

plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Obdobně se postupuje u

bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu

Evropské  unie  nebo  státu  tvořícího  Evropský  hospodářský  prostor.  V  úhrnu  lze  odečíst  nejvýše  15%  ze  základu

daně.  Jako  bezúplatné  plnění  na  zdravotnické  účely  se  hodnota  jednoho  odběru  krve  nebo  jejích  složek  dárce,

kterému  nebyla  poskytnuta  finanční  úhrada  výdajů  spojených  s  odběrem  krve  nebo  jejích  složek  podle  zákona

upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem,

oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení

tohoto odstavce se použije  i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo  fyzickým osobám se sídlem nebo

bydlištěm na území  jiného členského státu Evropské unie nebo státu  tvořícího Evropský hospodářský prostor než

České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto

zákonem. Poskytnouli bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich

nebo oba poměrnou částí.



 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19

Osvobození od daně

 

(1) Od daně jsou osvobozeny

a)   členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý

1.      zájmovým  sdružením  právnických  osob,  u  něhož  členství  není  nutnou  podmínkou  k  provozování

předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,

2.   spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo evropskou politickou nadací,

3.   odborovou organizací,

4.   politickou stranou, nebo politickým hnutím nebo evropskou politickou stranou, nebo

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20

Základ daně a položky snižující základ daně

 

(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6.

(2)  U  poplatníka,  u  něhož  dochází  ke  zrušení  s  likvidací,  je  základem  daně  v  průběhu  likvidace  i  po  jejím

ukončení výsledek hospodaření upravený podle § 23 až 33.

(3)  Máli  dojít  u  investičního  fondu  ke  změně  jeho  administrátora,  je  předchozí  administrátor  povinen  tuto

změnu oznámit správci daně nejpozději v den, kdy nastane.

(4)  U  komanditní  společnosti  se  základ  daně  stanovený  podle  §  23  až  33  snižuje  o  částku  připadající

komplementářům.

(5) U poplatníka, který  je společníkem veřejné obchodní společnosti,  je součástí základu daně poměrná část

základu  daně  nebo  daňové  ztráty  veřejné  obchodní  společnosti.  Tento  poměr  odpovídá  poměru,  kterým  se

společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.

(6) U  poplatníka,  který  je  komplementářem  komanditní  společnosti,  je  součástí  základu  daně  poměrná  část

základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář

podílí na zisku komanditní společnosti.

(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění

k  poskytování  zdravotních  služeb  podle  zákona  upravujícího  zdravotní  služby,  a  profesní  komory  a  poplatníka

založeného  za  účelem  ochrany  a  hájení  podnikatelských  zájmů  svých  členů,  kteří  nejsou  organizací

zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně

však o 1 000 000 Kč, použijeli prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí

nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč,

lze  odečíst  částku  ve  výši  300  000  Kč,  maximálně  však  do  výše  základu  daně.  Veřejná  vysoká  škola,  obecně

prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a

veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %,

maximálně však o 3 000 000 Kč, použijíli  prostředky získané  touto úsporou na dani  v následujícím zdaňovacím

období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě,

že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše

základu daně.

(8)  Od  základu  daně  sníženého  podle  §  34  lze  odečíst  hodnotu  bezúplatného  plnění  poskytnutého  obcím,

krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky,  jakož  i právnickým

osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 
14e)

 a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a

vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a

jejich  zdraví,  na  účely  sociální,  zdravotnické,  ekologické,  humanitární,  charitativní,  náboženské  pro  registrované

církve a náboženské společnosti,  tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, a  politickým hnutím,  evropským

politickým  stranám  nebo  evropským  politickým  nadacím na  jejich  činnost,  dále  fyzickým  osobám  s  bydlištěm  na

území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a

zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým

osobám  s  bydlištěm  na  území  České  republiky,  které  jsou  poživateli  invalidního  důchodu  nebo  byly  poživateli

invalidního  důchodu  ke  dni  přiznání  starobního  důchodu nebo  jsou  nezletilými  dětmi  závislými  na  péči  jiné  osoby

podle  zvláštního  právního  předpisu
  4j)

,  na  zdravotnické  prostředky
  114)

  nejvýše  do  částky  nehrazené  zdravotními



pojišťovnami  nebo  na  zvláštní  pomůcky  podle  zákona  upravujícího  poskytování  dávek  osobám  se  zdravotním

postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám

vzdělání  a  zařazení  do  zaměstnání,  pokud  hodnota  bezúplatného  plnění  činí  alespoň  2  000  Kč.  Obdobně  se

postupuje u  bezúplatného plnění  na  financování  odstraňování  následků  živelní  pohromy,  ke  které došlo  na území

členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. U hmotného nebo nehmotného

majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota

zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu
 20)

 u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10%

ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


