ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA
č. 247/2014 Sb.
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů
ze dne 23. září 2014
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 127/2015 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
Hlava I
Úvodní ustanovení
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.
§2
Služba péče o dítě v dětské skupině
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost
spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní
docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je
zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a
hygienických návyků dítěte.
§2
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost
provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence
poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v
pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a
umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo
domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Hlava II
Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
§3
Poskytovatel
(1) Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „poskytovatel“) je
fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem poskytuje
službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím
příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů 1), (dále jen „rodič“), je-li
zaměstnavatelem rodiče.
(2) Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je
ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho
a)
zakládací listinou,
právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a
b) náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
je v souladu s jejím předmětem činnosti,
c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou,
obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské
d)
skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
e) nadací nebo nadačním fondem,
f) vysokou školou, nebo
spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho
g)
stanovami.
(3) Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na
základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje
službu péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči.
(4) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba,
která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou
zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní
činnosti nebo dohody o provedení práce, a útvar, složka nebo jiná organizační část
bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil České republiky, která vyplácí příslušníkům
bezpečnostních sborů2) služební příjem nebo vojákům z povolání 3) plat, popřípadě
organizační složka státu nebo právnická osoba, do nichž jsou k plnění služebních úkolů
vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání.
§4
Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině
(1) Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „oprávnění“).
(2) Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence
poskytovatelů.

(3) Zápis do evidence poskytovatelů provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby o
zápis do evidence poskytovatelů (dále jen „žádost o zápis“) Ministerstvo práce a
sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).
§5
Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(1) Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je
a) bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem,
vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude
b) poskytovatelem, k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude poskytována služba
péče o dítě v dětské skupině,
zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v
c) nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických
požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině4),
dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude
d)
poskytovatelem.
(2) Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině vedle
podmínek uvedených v odstavci 1 též za podmínky
bezúhonnosti pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou rozumí
a) fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a
která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě,
b) odborné způsobilosti pečující osoby,
zdravotní způsobilosti pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se
c)
postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských službách 4),
d) dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby.
(3) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická a právnická osoba, které
nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní
srovnatelných, anebo pro trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost k
výkonu péče o dítě.
(4) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Za účelem doložení
bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříků trestů se předává v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Cizinec nebo právnická
osoba se sídlem v zahraničí doloží bezúhonnost také dokladem obdobným výpisu z
rejstříku trestů vydaným státem, jehož je občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku
trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského
státu, jehož je občanem; v případě, že stát výpis obdobný výpisu z rejstříku trestů
nevydává, učiní cizinec nebo příslušný orgán právnické osoby se sídlem v zahraničí
čestné prohlášení před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Výpis
z Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3
měsíců.
(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby je
odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta,
a)
ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického

b)
c)
d)
e)

záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu
povolání klinického psychologa5),
odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná
způsobilost pracovníka v sociálních službách6),
odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy
nebo vychovatele7),
profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 8), nebo
odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře9).
§6
Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině

(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s
částečnou nebo plnou úhradou nákladů.
(2) Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na základě kterých je v konkrétním
případě určena výše úhrady nákladů.
(3) Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině odděleně od ostatních účetních záznamů.
§7
Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině
(1) V jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí.
(2) Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině
zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména
počet dětí ve věku do 2 let.
(3) Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské
skupině, činí
a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí,
3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině
c)
alespoň 1 dítě mladší 2 let.
§8
Stravování
(1) Poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, není-li dohodnuto
jinak. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič
dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(2) Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví
dětí zajistit uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky
správné hygienické praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v
oblasti hygieny potravin10) a v souladu s právními předpisy upravujícími činnosti
epidemiologicky závažné11).

(3) Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz,
přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a
zchlazených pokrmů, právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné 11) a
provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými
přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin 10).
§9
Postup při onemocnění dítěte
Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně
informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
§ 10
Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče
(1) Poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat pravidla organizace poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „vnitřní pravidla“), ve kterých zejména
uvede
jde-li o
fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
1.
nebo bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla, jde-li o
územní samosprávný celek, adresu sídla jeho orgánů, označení a umístění její
a)
2. organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě
jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna
jednat,
organizační složku státu, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení
3.
vedoucího organizační složky státu,
b) označení dětské skupiny a údaj o počtu dětí v dětské skupině,
c) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
d) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině včetně určení, zda službu
péče o dítě v dětské skupině poskytovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s
e)
částečnou anebo plnou úhradou nákladů, a při poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině s částečnou nebo plnou úhradou nákladů kritéria podle § 6 odst. 2.
(2) Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě,
rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a
péče“) se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je
zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo
takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli
ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
(3) Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče v
prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou
přístupné rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 11
Evidence dětí v dětské skupině
(1) Poskytovatel je povinen vést za účelem zajištění kvality poskytované péče,
provozních a organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a
pro účely kontroly podmínek poskytování péče podle tohoto zákona a jiných právních
předpisů evidenci dětí, která obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z
b)
rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě
c)
pověření rodiče může pro dítě docházet,
d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),
údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které
by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je
h) povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných
omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je
i) proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a jejich změny je povinen rodič sdělit
poskytovateli v písemném prohlášení.
(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) a i) a jejich změny je povinen rodič doložit
poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
(4) Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
(5) Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o
konkrétním dítěti po dobu 3 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině tomuto dítěti.
§ 12
Pojištění odpovědnosti za škodu újmu
Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu újmu způsobenou při poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou
poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině.
§ 13

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(1) O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen před
zahájením poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít s rodičem písemnou
smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(2) Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině musí obsahovat tyto
náležitosti:
a) místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o
b)
dítě v dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,
podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a
c)
věk dítěte,
d) ujednání o dodržování vnitřních pravidel,
e) ujednání o postupu podle § 9,
f) způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,
g) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.
(3) Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou vnitřní
pravidla a plán výchovy a péče.

Hlava III
Technické požadavky na stavby a hygienické požadavky na prostory a
provoz
Díl 1
Technické požadavky na stavby
§ 14
Službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují
technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy12) na byt, obytnou místnost
nebo pobytovou místnost.

Díl 2
Hygienické požadavky na prostory a provoz
§ 15
(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech, které
jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a které nejsou umístěny
v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské
skupiny.
(2) Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory
a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a

odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem upravené
prováděcím právním předpisem.
(3) Výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro
dětské skupiny do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím nebude ohrožena ochrana
veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská
hygienická stanice.
(3 4) Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví
právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz 13).

Hlava IV
Vznik, změna a zánik oprávnění a evidence poskytovatelů
§ 16
(1) V žádosti o zápis uvede kromě náležitostí stanovených správním řádem
organizační složka státu, jež jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů
vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině
a)
jménem České republiky, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení
vedoucího organizační složky státu,
právnická osoba jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem
b)
právnické osoby oprávněna jednat.
(2) Fyzická nebo právnická osoba v žádosti o zápis dále uvede
a) označení a kapacitu dětské skupiny,
b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
c) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(3) Žádost o zápis lze podat
a) na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo
prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i
b) uspořádání údajů shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je
přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) K žádosti o zápis se přiloží, není-li dále stanoveno jinak, originál nebo výstup z
autorizované konverze dokumentů těchto dokladů:
doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá
a) oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině,
závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na
b) stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
c) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu újmu,
d) doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté.
(5) Zaměstnanec krajské hygienické stanice je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž
hodlá fyzická nebo právnická osoba poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině nebo
v nichž poskytovatel poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí, za
účelem
a) vydání závazného stanoviska podle odstavce 4 písm. b), nebo

b)

ověření splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž je
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.
§ 17

(1) Splní-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12,
provede ministerstvo zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí, kterým bylo
vyhověno žádosti o zápis, se pouze poznamená do spisu.
(2) Nesplňuje-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12,
ministerstvo žádost o zápis zamítne.
§ 18
Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny týkající se údajů a
dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, a předložit doklady o nich do 15 dnů
ode dne jejich vzniku.
§ 19
(1) Oprávnění zaniká
a) smrtí poskytovatele,
zánikem právnické osoby, která je poskytovatelem, nebo organizační složky státu,
která jménem České republiky jedná a vykonává práva a povinnosti z právních
b)
vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině,
nebo
c) zrušením.
(2) Ministerstvo zruší oprávnění, jestliže
poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické
a)
osoby do evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 2 § 5 odst. 1,
poskytovateli byla uložena sankce za správní delikt v případě zvlášť závažného
porušení povinnosti stanovené tímto zákonem poskytovateli; zvlášť závažným
b) porušením se pro účely tohoto zákona rozumí takové porušení povinnosti, které je
způsobilé vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení
podmínek stanovených tímto zákonem,
poskytovatel neodstranil nedostatky, pro které mu bylo pozastaveno oprávnění
c)
podle odstavce 3 ve lhůtě stanovené podle odstavce 4, nebo
poskytovatel o to požádá; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce před dnem
d)
ukončením činnosti.
(3) Ministerstvo pozastaví oprávnění v případě, že poskytovatel poskytuje službu péče o
dítě v dětské skupině v rozporu s § 12 nebo 13.
(4) V rozhodnutí o pozastavení oprávnění podle odstavce 3 ministerstvo stanoví dobu,
po kterou nelze oprávnění vykonávat a během které je poskytovatel povinen zjištěné
nedostatky odstranit. Doba pozastavení oprávnění nesmí být delší než 6 měsíců.
(5) Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je
povinen informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zveřejnit
nejméně 3 měsíce před zamýšleným ukončením své činnosti, a to v prostorách, ve
kterých je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a které jsou přístupné rodiči

dítěte, popřípadě zveřejní informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) O pozastavení oprávnění nebo o zániku oprávnění provede ministerstvo zápis do
evidence poskytovatelů.
(7) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo oprávnění zrušeno podle odstavce 2
písm. b), může opětovně podat žádost o zápis nejdříve 2 roky od dne nabytí právní moci
rozhodnutí o zrušení oprávnění.
§ 20
(1) Evidence poskytovatelů je informačním systémem veřejné správy 14), jehož správcem
a provozovatelem je ministerstvo.
(2) Do evidence poskytovatelů se zapisují tyto údaje:
u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu
a)
nebo bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
u právnické osoby obchodní firma nebo název, právní forma, adresa sídla, jde-li o
územní samosprávný celek, adresa sídla jeho orgánů, označení a umístění její
b)
organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě
jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat,
u organizační složky státu název, adresa sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení
c)
vedoucího organizační složky státu,
d) označení dětské skupiny,
e) místo poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
f) údaj o počtu a kapacitě dětských skupin,
g) datum vzniku oprávnění,
h) datum pozastavení nebo zániku oprávnění.
(3) Evidence poskytovatelů je neveřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby
zapisuje adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště.
(4) Součástí evidence poskytovatelů jsou doklady, které musí být podle § 16 odst. 4
přiloženy k žádosti o zápis.
(5) Evidence poskytovatelů je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup; to
neplatí o části evidence poskytovatelů, která je neveřejným seznamem.

Hlava V
Kontrola
§ 21
(1) Plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině a povinností stanovených tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona
poskytovateli kontroluje s výjimkou kontroly hygienických požadavků na stravování,
prostory a provoz Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
(2) Plnění hygienických požadavků na stravování podle § 8 a hygienických požadavků na
prostory a provoz podle § 15 kontrolují krajské hygienické stanice.

Hlava VI
Správní delikty
§ 22
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4 poskytuje službu péče o
dítě v dětské skupině bez oprávnění.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku, jestliže označuje svou činnost jako službu péče o
dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.
(2) Fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,
d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,
v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění
e)
odpovědnosti za škodu újmu,
neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v
f)
dětské skupině podle § 13 odst. 1,
poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s §
g)
15 odst. 1 nebo 2,
v rozporu s § 18
neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro
1.
žádost o zápis, nebo
h)
do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou
2.
stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
§ 23
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v
rozporu s § 4 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez oprávnění.
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, jestliže
označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do
evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí správního
deliktu tím, že
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,

b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,
d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,
v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění
e)
odpovědnosti za škodu újmu,
neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v
f)
dětské skupině podle § 13 odst. 1,
poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s §
g)
15 odst. 1 nebo 2,
v rozporu s § 18
neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro
1.
žádost o zápis, nebo
h)
do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou
2.
stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),
b) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.
§ 24
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo
Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o správní delikty podle § 22 odst. 2 písm. g)
a § 23 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná krajská hygienická stanice.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 25
Přechodné ustanovení
Fyzická nebo právnická osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
poskytovala službu, která ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona naplňuje znaky služby
péče o dítě v dětské skupině podle § 2 tohoto zákona a hodlá v této činnosti pokračovat i
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna podat žádost o zápis do evidence

poskytovatelů ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a v této lhůtě
je rovněž povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu podle § 12. Nepožádá-li ve
lhůtě 12 měsíců o zápis do evidence poskytovatelů a neuzavře-li v této lhůtě pojištění
odpovědnosti za škodu podle § 12, nesmí po uplynutí této lhůty poskytovat službu péče
o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do
dne zápisu do evidence poskytovatelů se tato fyzická nebo právnická osoba považuje za
poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona.
§ 26
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo stanoví vyhláškou hygienické požadavky na prostory a provoz dětské
skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí,
šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem podle § 15 odst. 2.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o inspekci práce
§ 27
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č.
264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.
341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „a pracovních podmínek“ nahrazují slovy „ , pracovních podmínek a
služby péče o dítě v dětské skupině,“.
2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které
včetně poznámky pod čarou č. 76 zní:
„h) právního předpisu upravujícího péči o dítě v dětské skupině76).
76)

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 28
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb.,
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č.
151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb.,
zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č.
64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova " , a dále poskytovatel
služby péče o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou skupinu nad 12 dětí“.
2. V § 23 odst. 1 se za slovo "menze“ vkládají slova " , v dětské skupině75)“.
Poznámka pod čarou č. 75 zní:
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů.“.
3. V § 50 se za slova „předškolní zařízení“ vkládají slova "nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské
skupině“.
„75)

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
§ 29
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2009 Sb. a zákona
č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a dále ve vnitřních
prostorách, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,“.
2. V § 15 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) všech prostor, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
§ 30
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č.
96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č.
259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č.
18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb.,
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č.

168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb.,
zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č.
27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb.,
zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č.
340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č.
50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb.,
zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č.
162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb.,
zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.
280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č.
676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č.
545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č.
67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb.,
zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č.
348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb.,
zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.
401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb.,
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č.
105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 9 písm. d) se slova „předškolní zařízení“ nahrazují slovy „zařízení péče o
děti předškolního věku“.
2. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zw), které
zní:
„zw) výdaje (náklady) v podobě
1. výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo
příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými
2.
subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.“.
3. V § 25 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova „předškolní zařízení,“ zrušují.
4. V § 25 odst. 1 písm. k) se za slova „1 až 3“ vkládají slova „ , písm. zw)“.
5. V § 35ba se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g),
které zní:
„g) slevu za umístění dítěte.“.

6. V § 35ba odst. 2 se za číslo „1“ vkládají slova „písm. g) a“.
7. Za § 35ba se vkládá nový § 35bb, který včetně nadpisu zní:
„§ 35bb
Sleva za umístění dítěte
(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených
poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v
zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona,
pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně
hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo
vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit
pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy
stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného
zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti,
podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu
za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.“.
8. V § 35c odst. 4 se slova „stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k
počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou
dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální
mzdy111) (dále jen „minimální mzda“)“ včetně poznámky pod čarou č. 111 zrušují.
9. V § 38g odst. 2 se za slovo „e)“ vkládají slova „a g)“.
10. V § 38h odst. 6 se za slovo „b)“ vkládají slova „a g)“.
11. V § 38h odst. 13 se za slovo „e)“ vkládají slova „a g)“.
12. V § 38k odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „b)“ vkládají slova „a g)“.
13. V § 38k se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j),
které zní:
jakou částku vynaložil za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku
„j)
včetně mateřské školy podle školského zákona.“.
14. V § 38l se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:
potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle
školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte
poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat
„f)
1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník
2.
uhradil.“.
§ 31
Přechodné ustanovení
Pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro
výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za
toto zdaňovací období.

Přechodné ustanovení
Pro zdaňovací období započatá do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto
zákona se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost
§ 32
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. (tj. 4. června 2015)
Hamáček v. r.
Sobotka v. r.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)

§ 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové
péče).
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
zákonů, (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a
požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy
týkající se bezpečnosti potravin.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění
pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon
č.
258/2000
Sb.,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

14)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost novel a přechodná ustanovení:
předpis
účinnosti nabyl
dnem
Zákon č. 127/2015 Sb. 4. 6. 2015.

ZÁKON
č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů
Pozn.: pouze dotčená ustanovení – zapracování změn
Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
§ 24
(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se
pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené
tímto zákonem a zvláštními předpisy.5) Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení
příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve
výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v
souladu se zvláštním právním předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně,
posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je limitována výší příjmů s nimi souvisejících,
obdobně jako by byly účtovány odděleně náklady a výnosy.
(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
a)
odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),
b)
zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v
písmenu c) a § 25, a to u
1.
pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto
zákonu, při jejich vyřazení,
2.
prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto
zákona odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se
postupuje obdobně,
3.
hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních
předpisů, snížená o přijaté dotace na jeho pořízení.
Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná
část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je
stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s
výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se toto
ustanovení vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku
odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, jehož účetní
odpisy jsou výdajem podle písmene v),

c)
zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku škody
jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobně se toto ustanovení
vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného
pouze podle zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou výdajem
(nákladem) podle písmene v),
d)
členský příspěvek
1.
právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních
předpisů,
2.
právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu
podnikání nebo výkonu činnosti,
3.
placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je
podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele,
4.
organizaci zaměstnavatelů, nebo
5.
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,
e)
pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně
a není od daně osvobozen, a dále pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně za
pojištění rizika placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení
odměny) za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštního právního
předpisu47a),
f)
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a
pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních
právních předpisů21). Toto pojistné a příspěvek jsou u poplatníků, kteří vedou
účetnictví, výdajem (nákladem), jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce
měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový
subjekt povinen podat podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu daňové
přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou toto pojistné a příspěvek výdajem
(nákladem) pouze tehdy, budou-li zaplaceny do termínu pro podání daňového přiznání.
Toto pojistné a příspěvek zaplacené po uvedeném termínu jsou výdajem (nákladem)
toho zdaňovacího období, ve kterém byly zaplaceny, pokud však již neovlivnily základ
daně v předchozích zdaňovacích obdobích. Obdobně to platí pro právního nástupce
poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud toto pojistné a příspěvek zaplatí za
poplatníka zaniklého bez provedení likvidace,
g)
výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí
podle zvláštních předpisů,
h)
plnění v podobě
1.
nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou
nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem
pouze část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy,
2.
úplaty u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle zákona
odpisovat, ve výši a za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníků, kteří vedou
daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané
doby na příslušné zdaňovací období,
3.
úplaty u finančního leasingu movitého hmotného majetku, u kterého
vstupní cena nepřevýší částku stanovenou v § 26 odst. 2 písm. a).
Úplatou podle bodů 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená částka postupiteli ve výši
rozdílu mezi úplatou u finančního leasingu, která byla postupitelem zaplacena, a úplatou
u finančního leasingu, která je u postupitele výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 6 při
postoupení smlouvy o finančním leasingu hmotného majetku,

ch)
daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to
i v případě zaplacení ručitelem, dále ostatní daně a poplatky s výjimkami uvedenými v §
25. Daň z příjmů a daň darovací zaplacená v zahraničí je u poplatníka uvedeného v § 2
odst. 2 a v § 17 odst. 3 výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu
daně, případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla
započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f. Tento výdaj (náklad) se
uplatní ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání,
následujícím po zdaňovacím období, nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání,
jehož se týká zahraniční daň, která nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku,
i)
rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví
zvláštní zákon22a) a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta
přeměnou131) s výjimkou rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním
příjmů plynoucích jim podle § 10,
j)
výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah
doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na
1.
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť;
výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném
zvláštními právními předpisy122),
2.
pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v
rozsahu stanoveném zvláštními předpisy23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na
lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy,
3.
provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s
odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu132) a rekvalifikací
zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133), pokud
souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele,
4.
provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo
příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až
do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu110), maximálně však do výše 70 %
stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5
až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost
zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na
stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud
délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel
povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude delší
než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v
průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu23b). Za
stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve
vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,
5.
práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu
zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví
jinak,
k)
výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu
spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností a
komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních
předpisů,5) pokud není dále stanoveno jinak, přitom
1.
na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na
pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním
majetku poplatníka, pořizovaným na finanční leasing nebo v nájmu (s výjimkou
uvedenou v bodě 4) a na nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši,

2.
zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b) při tuzemských pracovních
cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při
zahraničních pracovních cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do
výše náhrad vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným
pracovištěm pro poplatníky s příjmy podle § 7 se také rozumí sídlo podnikatele nebo
místo výkonu jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
3.
na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do
obchodního majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše
sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady
výdajů za spotřebované pohonné hmoty.5) Na dopravu vlastním silničním motorovým
vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním
majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního
leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení,
zajištění a udržení příjmů a u silničního motorového vozidla užívaného na základě
smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose ve výši náhrady výdajů za spotřebované
pohonné hmoty. Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít ceny
stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům v pracovním poměru5c), který je účinný v době konání cesty.
Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U
nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční
motorová vozidla, a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro
zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a),
4.
na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního
majetku poplatníka, pořizovaným na finanční leasing nebo v nájmu v prokázané výši a
ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty5) u zahraničních pracovních
cest, při kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím
tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití vozidla,
l)
škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle
potvrzení policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření
stanovených zvláštními předpisy,
m)
výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24)
n)
výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení
obranyschopnosti státu,
o)
u poplatníků , kteří vedou daňovou evidenci, pořizovací cena20) u pohledávky
nabyté postoupením, a to jen do výše příjmů plynoucích z jejich úhrady dlužníkem nebo
postupníkem při jejím následném postoupení,
p)
výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,
r)
hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se
zvláštním právním předpisem20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v
písmenech w) a ze) a s výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu
osvobozen podle § 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9,
s)
u poplatníka, který vede účetnictví,
1.
jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu
plynoucího z jejího postoupení,
2.
pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu
plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.
Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu
(její část) podle zvláštního zákona22a) a u pohledávky postoupené před dobou
splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do doby splatnosti. Výše diskontu se

posuzuje podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s
odpovídající dobou splatnosti, s výjimkou převodu směnky po době její splatnosti,
t)
do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku
1.
vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
2.
vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka,
pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy
nejsou předmětem daně z příjmů,
3.
pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného
majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy
nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v),
4.
část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny
hmotného majetku,
5.
pořizovací cena pozemku , s výjimkou stavby, která je jeho součástí, u poplatníka
fyzické osoby,
ta)
u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou
osobou, který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let
od nabytí pozemku; touto cenou pozemku se rozumí
1.
pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl
úplatně,
2.
cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí
pozemku členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně,
tb)
zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení
nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů
(nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení,
u)
daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených
v § 10 odst. 1 písm. h) a ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně (§ 36), je-li výhra
nebo cena v nepeněžním plnění, a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je
zapsán jako držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je
používáno pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, druhým z manželů,
který jako držitel v technickém průkazu zapsán není, a dále silniční daň zaplacená
veřejnou obchodní společností za společníky veřejné obchodní společnosti nebo
komanditní společností za komplementáře, kteří pro pracovní cesty používají vlastní
vozidlo, daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovité
věci, která byla ve společném jmění manželů,
v)
účetní odpisy,20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u
1.
hmotného majetku,20) který není vymezen pro účely zákona jako hmotný
majetek (§ 26 odst. 2 a 3); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem člena obchodní
korporace s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u
fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,
nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a byl zahrnut v
jejím majetku, nabytého přeměnou131), jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen do
výše zůstatkové ceny20) evidované u vkladatele ke dni vkladu nebo u zanikající nebo
rozdělované obchodní korporace ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny bez
vlivu ocenění reálnou hodnotou,20)
2.
nehmotného majetku,20) který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a)
za podmínky, že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem
obchodování s ním anebo nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně. U nehmotného
majetku nabytého vkladem jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen v případě, že byl
tento vkládaný nehmotný majetek u člena obchodní korporace s bydlištěm nebo sídlem

na území České republiky pořízen úplatně a zároveň byl u fyzické osoby zahrnut v
obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku; přitom v úhrnu lze u
nabyvatele uplatnit účetní odpisy jen do výše zůstatkové ceny20) prokázané u
vkladatele ke dni jeho vkladu. U nehmotného majetku nabytého přeměnou jsou účetní
odpisy výdajem (nákladem) u nástupnické obchodní korporace jen do výše zůstatkové
ceny20) evidované u zanikající nebo rozdělované obchodní korporace ke dni
předcházejícímu rozhodný den přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20) a to za
podmínky, že bylo možné uplatňovat odpisy z tohoto nehmotného majetku u zanikající
nebo rozdělované obchodní korporace podle tohoto ustanovení. U nehmotného
majetku20) vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 lze u
nabyvatele uplatnit v úhrnu účetní odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše úhrady
prokázané vkladatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na kladný nebo záporný rozdíl
mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním
majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem jeho individuálně
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill),
w)
nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním
předpisem20) reálnou hodnotou, nabývací cena podílu na společnosti s ručením
omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z
prodeje této akcie nebo tohoto podílu,
x)
paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,
y)
u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo
pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní
korporace131), a to za předpokladu, že lze k této pohledávce uplatňovat opravné
položky podle písmene i) nebo se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou
položku podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro
zjištění základu daně z příjmů pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18
měsíců a u pohledávek nabytých postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se
jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo
zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení, za dlužníkem,
1.
u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela
nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla
být vypořádána z majetkové podstaty,
2.
který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků
insolvenčního řízení,
3.
který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na
dědicích dlužníka,
4.
který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel
nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7),
5.
na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována
veřejná dražba,26j) a to na základě výsledků této dražby,
6.
jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen
exekucí,26k) a to na základě výsledků provedení této exekuce.
Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím
rezervy nebo opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona,22a) nebo která
vznikla podle zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasív v oblasti
zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními.
Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která
byla předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990 a u
níž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis

pohledávky,22b) lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů
buď jednorázově, nebo postupně s výjimkou pohledávek, které byly nabyty
postoupením nebo vkladem. Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo
bydlištěm v zahraničí, která nebyla předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb.,
nebo nepodléhala ustanovení tohoto odstavce, avšak podléhala režimu financování
vývozu v rámci dokončení pohledávek na vládní úvěry podle přílohy č. 2 usnesení vlády
České a Slovenské Federativní Republiky č. 192/1991 lze uplatnit jako výdaj (náklad) na
dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně, s výjimkou
pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. Toto ustanovení se
nepoužije, pokud účetní hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté
postoupením byla již odepsána na vrub výsledku hospodaření. U poplatníků, kteří přešli
z vedení daňové evidence na vedení účetnictví, se postupuje obdobně,
z)
majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby
a zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů
na transformaci družstev podle zvláštních předpisů,2) vypořádacího podílu na majetku
družstva nebo likvidačního zůstatku v případě likvidace družstva a použity k podnikání.
Pro stanovení základu daně se výdaje uplatní v hodnotě, ve které byl majetek nebo
zásoba vydána nebo služba poskytnuta,
za)
náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný
než garáž, sklep nebo komoru, poskytnutá jejím vlastníkem, pokud začne být vlastníkem
do 2 let od uvolnění využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
nebo nájem a bude takto využívána nejméně po dobu 2 let; za porušení podmínek se
nepovažuje prodej jednotky,
zb)
výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy,
rekonstrukci a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým
zhodnocením podle § 33 odst. 1,
zc)
výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení
příjmů a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato
osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do
výše příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto
příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve
zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují poplatníci daně z příjmů
fyzických osob, kteří nevedou účetnictví,
zd)
výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen
zboží a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s
reklamou jeho činnosti, a to u fyzických osob s příjmy podle § 7 a u poplatníků
uvedených v § 17. Pokud jsou tyto karty použitelné i pro osobní potřebu poplatníka,
popř. jiných osob nebo pro poskytování slev na výdaje (náklady) uvedené v § 25, lze
uplatnit výdaje (náklady) na pořízení karty pouze v poloviční výši,
ze)
pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního
předpisu20) jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním
právním předpisem20) ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje,
zf)
výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého díla, a
to jen do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého
díla,
zg)
výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob
materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či
potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět
dále do oběhu128). K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde

uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů
likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky
zodpovědné za provedení likvidace,
zh)
náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),
zi)
smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze
závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů
v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede účetnictví, jen pokud
byly zaplaceny,
zj)
vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního
právního předpisu106*), pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací
zařízení odpisovat podle § 26 až 33,
zk)
výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu
krizového řízení,
zl)
výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního
právního předpisu20) tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem
finančního leasingu, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u
movitého majetku částku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c),
zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80)
zn)
výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického zhodnocení u
poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví,
zo)
výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad
za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání82a), které souvisí s jeho činností, ze které plynou příjmy ze
samostatné činnosti, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se
zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka,
který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč,
zp)
výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního
plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na
území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor. Tyto výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle §
15 odst. 1 nebo položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8,
zr)
u veřejně prospěšných poplatníků výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních a
sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu6a) a u poplatníků, kteří jsou
veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí podle zvláštního právního
předpisu, výdaje (náklady) na tvorbu sociálního fondu, a to až do výše 1 % úhrnu
vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, v jakém lze mzdu zaměstnance
uplatnit jako výdaj související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů;
u poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, též
výdaje (náklady) na tvorbu fondu účelově určených prostředků, u poplatníků, kteří jsou
veřejnou vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu fondu provozních prostředků,
a u poplatníků, kteří jsou vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu stipendijního
fondu,
zs)
náklady exekuce podle zvláštního právního předpisu26k) hrazené věřitelem,
zt)
paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální
výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým
vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové
vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se

podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové
vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční
motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání
jiné osobě. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se
nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující
osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé
účely. Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální
výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze
na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu
stanoveného dle předchozí věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální
výdaj na dopravu“). Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí
větou krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že
ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje
na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely
tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého
uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení
zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na
dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo
nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za
které se podává daňové přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob
uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) a
naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit
poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení
příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve
spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu
nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní
poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou
výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k
poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně
prospěšnou společností nebo ústavem,
zu)
motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo
studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč
měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; motivačním
příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování,
ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem
profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení
osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních
právních předpisů,
zv)
jmenovitá hodnota pohledávky, nebo části pohledávky, z úvěru pojištěné u
pojistitele se sídlem na území členského státu Evropské unie, která nikdy nevstoupila do
základu pro výpočet limitu tvorby bankovních opravných položek podle jiného právního
předpisu22a) a ke které banka109) nikdy netvořila opravnou položku podle jiného
právního předpisu22a), a to do výše přijatého pojistného plnění; pohledávkou z úvěru se
pro účely tohoto ustanovení rozumí pohledávka z titulu
1.
jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou,
2.
plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou za nebankovním subjektem,
zw) výdaje (náklady) v podobě
1.
výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku předškolního
zařízení, nebo

2.
příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku předškolního
zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců,
zx)
u poplatníka, který nevede účetnictví, výdaje na zřízení práva stavby, není-li
součástí vstupní ceny stavby, v poměrné výši připadající ze sjednané doby zřízení práva
stavby na příslušné zdaňovací období.
(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak
vymezené činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků se jako výdaje (náklady)
uznávají pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou
předmětem daně.
(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu hmotného majetku,
který lze podle tohoto zákona odpisovat, pokud po jeho ukončení je tento hmotný
majetek zahrnut do obchodního majetku.
(5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a který
nesplňuje podmínku podle odstavce 4 a podmínky finančního leasingu, po jejich
ukončení nájemci nebo uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů)
pouze za podmínky, že kupní cena
a)
hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než
zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze
vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být
tento majetek odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se
vždy vychází ze vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo
pronajímatelem poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v
odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě
vlastníka nebo pronajímatele nedošlo,
b)
pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu, 1a)
platná ke dni nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o
budoucí koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu stavebního díla
umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky, že
bude kupní cena pozemku vyšší než cena určená podle zvláštního právního předpisu1a)
ke dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku,
c)
hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena určená
podle zvláštního právního předpisu,1a) platná ke dni sjednání kupní smlouvy,
d)
hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena
stanovená podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za
dobu, po kterou byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem
poplatník, který u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví
se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo.
(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení
příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4,
připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu
nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, která je výdajem
(nákladem) podle odstavce 4, připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.
(7) Nabývací cenou se v případě podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto zákona
rozumí

a)
hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace,
b)
hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace. Hodnota tohoto vkladu
se stanoví u člena obchodní korporace, který je
1.
poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého
příjmu v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek a nehmotný majetek,
který byl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou (§ 29
odst. 2) a ostatní majetek pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, je-li
pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zvláštního právního předpisu o
oceňování majetku1a) ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně. Je-li vkladem
majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl pořízen nebo
nabyt v době kratší než 5 let před splacením tohoto vkladu do obchodní korporace,
ocení se pořizovací cenou,20) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,20) je-li pořízen
nebo vyroben ve vlastní režii, a při nabytí majetku bezúplatně cenou určenou podle
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí; přitom u
nemovitých věcí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich
opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu,
2.
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny (§ 29 odst.
2) vkládaného hmotného majetku a nehmotného majetku a dále ve výši účetní
hodnoty20) ostatního vkládaného majetku,
3.
poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši přepočtené
zahraniční ceny,
c)
pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena
určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí v
případě nabytí podílu bezúplatně.
Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se nemění při změně právní formy
obchodní korporace a při fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní
korporace131). Nabývací cena podílu na akciové společnosti se nemění, nemění-li se
hodnota vkladu společníka a dochází pouze k výměně jedné akcie za jednu jinou akcii
nebo k výměně jedné akcie za více akcií anebo více akcií za jednu akcii; přitom je-li
výměnou získán vyšší nebo nižší počet akcií, je nabývací cenou jedné akcie poměrný díl
nabývací ceny původní akcie nebo součet nabývacích cen původních akcií. Obdobně to
platí pro výměnu jednoho druhu cenného papíru (například zatímního listu,
vyměnitelného dluhopisu, prioritního dluhopisu) za akcie, nemění-li se hodnota vkladu
společníka. Nabývací cenu podílu na obchodní korporaci lze zvýšit o výdaje (náklady)
přímo související s držbou podílu v obchodní korporaci, pokud poplatník prokáže, že
podle § 25 odst. 1 písm. zk) nebyly uznány jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a
udržení příjmů. U člena obchodní korporace, který je plátcem daně z přidané hodnoty,
lze nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, není-li tato obchodní korporace
plátcem daně z přidané hodnoty, zvýšit o částku odvedené daně z přidané hodnoty
vztahující se k vloženému majetku. Nabývací cena se u poplatníků uvedených v § 17
snižuje o rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácený obchodní
korporací jejímu členu nebo o část tohoto rozdílu, a dále o doplatek na dorovnání nebo
dorovnání v penězích, na který vznikne poplatníkovi nárok podle zvláštního právního
předpisu131), pokud byl tento doplatek na dorovnání nebo dorovnání v penězích
zaúčtován v rozvaze. Nabývací cena nedosahuje záporných hodnot. Vkladem se pro
účely tohoto zákona rozumí vklad do základního kapitálu včetně jiného plnění ve
prospěch vlastního kapitálu. Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se dále snižuje
o příjmy plynoucí členovi obchodní korporace při snížení základního kapitálu, s

výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3
nebo § 36 odst. 2 a u společníka společnosti s ručením omezeným i o vrácený příplatek
vložený společníkem mimo základní kapitál. Nabývací cena se snižuje o ty části, které již
byly uplatněny jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují
uplatnění výdajů (nákladů) výší souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků.
(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových
účtů zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, pokračuje nástupnická obchodní
korporace v odpisu pohledávky22b) nebo v tvorbě opravné položky,22a) jako by ke
změně v osobě věřitele nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis
nebo tvorbu opravné položky zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace.
(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a
výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití,
sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s
průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení
dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky
zemětřesení. Výše škody musí být doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že
poplatník není pojištěn, nebo posudkem soudního znalce.
(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního
právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt
vkladem, při přeměně131), při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi
obchodních společností nebo při rozdělení obchodní společnosti podle § 23c, lze
související výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše
jeho hodnoty evidované v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u
rozdělované nebo u převádějící obchodní korporace před oceněním tohoto majetku
reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou v účetnictví nebo v daňové evidenci u
vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní korporace lze zvýšit
o případné opravné položky vytvořené k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla u
vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní korporace pro
daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, není-li
stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při vyřazení majetku z důvodu
spotřeby. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při následném vkladu, následné
přeměně131), převodu obchodního závodu podle § 23a nebo fúzi obchodních
společností nebo rozdělení obchodní společnosti.
(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud
neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů
a)
součet zůstatkových cen hmotného majetku,
b)
součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka
do 31. prosince 2000, který může být odpisován,
c)
hodnota peněžních prostředků a cenin,
d)
hodnota finančního majetku,
e)
vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
f)
pořizovací cena pozemku,
g)
hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,

h)
úplata u finančního leasingu hmotného majetku zaplacená uživatelem, která
převyšuje poměrnou část úplaty uznané jako daňový výdaj podle odstavce 2 písm. h),
přechází-li smlouva o finančním leasingu na kupujícího,
i)
hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem.
(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12
hodnotou dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z
přidané hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem,
je výdajem daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu.
(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj
(náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž
hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako
daňový výdaj (náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného
souboru pohledávek v daném zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném
zdaňovacím období se pro účely tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v
daném zdaňovacím období z úhrad pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při
následném postoupení pohledávky zvýšený o vytvořenou opravnou položku nebo
rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) ve výši převyšující pořizovací cenu20)
pohledávky sníženou o částky úhrad pohledávky dlužníkem plynoucí v předchozích
zdaňovacích obdobích a o části pořizovací ceny pohledávky odepsané v předchozích
zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku z pohledávky nelze pořizovací cenu
pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena pohledávky. Pokud celkový úhrn
pořizovacích cen nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle
ustanovení tohoto zákona, je za zdaňovací období vyšší než celkový úhrn zisků z jiných
pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl u poplatníků, jejichž
hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uplatnit jako
výdaj (náklad) nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích nebo
obdobích, za něž je podáváno daňové přiznání, a to v jednotlivých obdobích maximálně
ve výši částky, o kterou úhrn zisků z pohledávek v rámci tohoto stejného souboru
pohledávek převýší úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejích částí, které nelze
uznat jako výdaj (náklad) podle ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž
hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, se pro účely
tohoto zákona považují poplatníci, u nichž alespoň 80 % veškerých příjmů (výnosů)
tvoří příjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti s nákupem, prodejem, držbou a vymáháním
nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek se pro účely tohoto ustanovení rozumí
soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné osoby v jednom zdaňovacím
období. Toto ustanovení se použije obdobně pro období, za něž je podáváno daňové
přiznání.
§ 35bb
Sleva za umístění dítěte
(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených
poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v
zařízení péče o děti předškolního věku předškolním zařízení včetně mateřské školy
podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně
hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka
nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze
slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu
za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.
(6) Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského
oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
2. mateřskou školou podle školského zákona.
§ 38k
Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění
(1) Poplatník je povinen prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro poskytnutí
měsíční slevy na dani podle § 35ba a měsíčního daňového zvýhodnění při výpočtu záloh
nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž tyto okolnosti nastaly. K předloženým
dokladům přihlédne plátce daně počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci,
v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány, nejdříve však počínaje
kalendářním měsícem, na jehož počátku byly skutečnosti rozhodné pro uznání slevy na
dani podle § 35ba nebo na daňové zvýhodnění splněny, podepíše-li poplatník současně
prohlášení podle odstavce 4 anebo tyto skutečnosti v již podepsaném prohlášení
současně uvede. K předloženým dokladům potvrzujícím skutečnost, že poplatník nebo
vyživované dítě je studentem nebo žákem soustavně se připravujícím na budoucí
povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, však plátce daně přihlédne již počínaje
kalendářním měsícem, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány. Při
nástupu do zaměstnání je lhůta dodržena, prokáže-li poplatník tyto skutečnosti do 30
dnů ode dne nástupu do zaměstnání.
(2) Narodí-li se však poplatníkovi dítě, plátce daně k této skutečnosti přihlédne již v
kalendářním měsíci, v němž se narodilo, prokáže-li poplatník jeho narození plátci daně
do 30 dnů po narození dítěte.
(3) Pobírá-li poplatník za stejný kalendářní měsíc mzdu současně nebo postupně od více
plátců daně, přihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému
zvýhodnění pouze jeden plátce daně, u kterého uplatní poplatník nárok podle odstavce 1
a podepíše prohlášení podle odstavce 4.
(4) Plátce daně srazí zálohu podle § 38h odst. 4 a přihlédne k měsíční slevě na dani
podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, podepíše-li poplatník do 30 dnů po
vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací
období prohlášení o tom,
a)
jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání slevy na dani podle § 35ba, popř.
kdy a jak se změnily,

b)
že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc
zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba u jiného plátce
daně a že současně na stejné období kalendářního roku nepodepsal u jiného plátce
prohlášení k dani,
c)
jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti a
dále
1.
jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na
vyživované dítě,
2.
zda uplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě ve výši náležející podle § 35c odst.
1 na jedno dítě nebo ve výši náležející na druhé dítě nebo na třetí a každé další
vyživované dítě,
3.
zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění
na vyživované děti i jiná osoba,
4.
kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového
zvýhodnění a
5.
jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu
třetího stupně,
d)
že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc
zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce
daně a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani
za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba.
(5) Plátce daně, u kterého poplatník podepsal prohlášení podle odstavce 4, provede
výpočet daně, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a současně přihlédne k
nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst.
1 písm. b) a g) za bezprostředně uplynulé zdaňovací období, podepíše-li poplatník do 15.
února za toto období písemné prohlášení o tom,
a)
že nepobíral v uplynulém zdaňovacím období kromě mzdy od jednoho plátce
nebo postupně od více plátců včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných
těmito plátci v době, kdy pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé
činnosti, příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které
nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, jiné příjmy podléhající dani z
příjmů fyzických osob vyšší než 6 000 Kč,
b)
zda pobíral v uplynulém zdaňovacím období postupně od dalších plátců daně
včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době, kdy pro ně
již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, kromě příjmů
zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou
předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, příjmy podléhající dani z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti, a ve kterých kalendářních měsících je pobíral,
c)
že manželka (manžel) žijící ve společně hospodařící domácnosti, na kterou
(kterého) uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b), neměla (neměl) v
uplynulém zdaňovacím období vlastní příjem přesahující ročně hranici 68 000 Kč,
d)
v jaké hodnotě poskytl bezúplatné plnění podle § 15 odst. 1,
e)
v jaké výši byly zaplaceny v uplynulém zdaňovacím období úroky z úvěru ze
stavebního spoření, z hypotečního úvěru a nebo z jiného úvěru poskytnutého v
souvislosti s těmito úvěry stavební spořitelnou nebo bankou a použitého na financování
bytových potřeb v souladu s § 15 odst. 3 a 4, a
1.
zda a v jaké výši z takového úvěru uplatňuje současně jiná osoba nárok na
odpočet úroků ze základu daně,

2.
že předmět bytové potřeby uvedený v § 15 odst. 3, na který uplatňuje
odpočet úroků z poskytnutého úvěru, je užíván v souladu s § 15 odst. 4,
3.
že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 3 a 4, v
úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící
domácnosti nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období 300 000 Kč,
f)
v jaké výši zaplatil příspěvky na své penzijní připojištění, doplňkové penzijní
spoření nebo penzijní pojištění podle § 15 odst. 5,
g)
v jaké výši zaplatil pojistné na své soukromé životní pojištění podle § 15 odst. 6,
h)
v jaké výši zaplatil jako člen odborové organizace v uplynulém zdaňovacím
období členské příspěvky podle § 15 odst. 7,
i)
v jaké výši zaplatil úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle
§ 15,
j)
jakou částku vynaložil za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku
předškolním zařízení včetně mateřské školy podle školského zákona.
(6) Poplatník může podepsat prohlášení podle odstavce 4 na stejné období kalendářního
roku pouze u jednoho plátce.
(7) Neprokáže-li poplatník skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani
podle § 35ba nebo na měsíční daňové zvýhodnění podle § 35d anebo nepodepíše-li
prohlášení podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě, přihlédne k nim plátce počínaje
měsícem následujícím po měsíci, v němž tyto rozhodné skutečnosti poplatník prokáže a
současně podepíše prohlášení podle odstavce 4. Dodatečně přihlédne plátce k uvedeným
skutečnostem při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně, prokáže-li poplatník
rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo na daňové
zvýhodnění nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období
a podepíše-li současně v této lhůtě prohlášení k dani podle odstavců 4 a 5.
(8) Dojde-li během roku ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a
daně nebo ke změně podmínek pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového
zvýhodnění, je poplatník povinen oznámit je písemně (např. změnou v prohlášení) plátci
daně nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Plátce daně
zaeviduje změnu ve mzdovém listě.
§ 38l
Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na
dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti u plátce daně
(1) Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplatník plátci daně
a)
potvrzením příjemce bezúplatného plnění nebo jeho zákonného zástupce anebo
pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění,
b)
smlouvou o úvěru a každoročně potvrzením stavební spořitelny o částce úroků
zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popřípadě z
jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního
spoření nebo potvrzením banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním
roce z hypotečního úvěru a snížených o státní příspěvek, popřípadě z jiného úvěru
poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem,
c)
v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) stavebním
povolením nebo ohlášením stavby a po dokončení stavby výpisem z listu vlastnictví,

d)
v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. b) a c)
výpisem z listu vlastnictví a v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po
uplynutí 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy stavebním povolením nebo
ohlášením stavby,
e)
v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. e) výpisem z
listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která nezahrnuje
nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, ve vlastnictví, anebo nájemní
smlouvou, jde-li o byt nebo o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než
garáž, sklep nebo komoru, v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu, jde-li o byt nebo
o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, v
užívání,
f)
v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. d) a g),
potvrzením právnické osoby, že je jejím členem,
g)
v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. f), výpisem z
listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která nezahrnuje
nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, ve vlastnictví, anebo potvrzením
právnické osoby o členství, je-li předmětem vypořádání podíl nebo vklad spojený s
právem užívání bytu,
h)
smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o
doplňkovém penzijním spoření, smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením
instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně
potvrzením penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích
zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem,
doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období,
i)
smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou podle zákona
upravujícího pojistnou smlouvu a každoročně potvrzením pojišťovny o pojistném
zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím
období nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na
uplynulé zdaňovací období,
j)
potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v
uplynulém zdaňovacím období,
k)
potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího
vzdělávání podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání; a jedná-li se o osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzením nebo
rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní ve třetím stupni, a
jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu
sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní v prvním nebo ve druhém stupni nebo
rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou.
(2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení daně nebo záloh
prokazuje poplatník plátci daně
a)
dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela), uplatňuje-li slevu na dani
podle § 35ba odst. 1 písm. b) a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho
držitelem,
b)
rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o výplatě
důchodu, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) nebo d) z důvodu, že
pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nebo invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně,
c)
potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že
poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění43), u něhož jednou z podmínek

přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní
důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku
na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve
třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla
zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni,
d)
průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem a uplatňuje-li slevu na dani
podle § 35ba odst. 1 písm. e),
e)
potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo
předepsaným výcvikem, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f),
f)
potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku předškolního zařízení včetně
mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění
vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat
1.
jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
2.
celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník
uhradil.
(3) Nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník
plátci daně
a)
úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojence nebo v
péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků),
b)
předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem,
c)
jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti
zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce daně
uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši,
d)
potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící
domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným
výcvikem,
e)
potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že
poplatník vyživuje ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let
věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se
soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro
nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je
neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
(4) Pokud poplatník nebo zletilé dítě, na něž poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění,
studuje na střední nebo vysoké škole v cizině, nárok na uplatnění slevy na dani podle §
35ba odst. 1 písm. f) nebo na daňové zvýhodnění prokáže poplatník při stanovení záloh
nebo daně u plátce daně potvrzením o studiu vydaném zahraniční školou na určité
období a v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře130)
rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že takové studium na škole v
cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České
republice.
(5) Jestliže se změnily skutečnosti rozhodné pro přiznání nezdanitelné části základu
daně podle § 15, slevy na dani podle § 35ba nebo daňového zvýhodnění, předloží
poplatník nové doklady prokazující platnost nároku na odpočet.

