
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
po novele provedené zákonem č. 56/2006 Sb.

V ÚZ č. 532 z 1. 1. 2006 jsou promítnuty změny provedené zákonem č. 545/2005 Sb. Protože některá
ustanovení této novely nebyla zcela v pořádku, byl zákon o daních z příjmů upřesněn další novelou
publikovanou pod č. 56/2006 Sb.; tato novela nabyla účinnosti 8. března 2006.
V následujícím textu přinášíme zapracování novely č. 56/2006 Sb. do úplného znění zákona o daních
z příjmů, přičemž jednotlivá znění jsou v níže uvedených textech barevně odlišena takto:
černě obyčejně původní text z prosince 2005
černě tučně změny provedené zákonem č. 545/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2006
červeně změny provedené zákonem č. 56/2006 Sb. s účinností od 8. 3. 2006
přeškrtnutě text platný před novelou provedenou zákonem č. 56/2006 Sb.

� Změna § 4 odst. 1 písm. h)

„§ 4
Osvobození od daně

(1) Od daně jsou osvobozeny
…

h) příjem získaný ve formě dávek a služeb z ne-
mocenského pojištění (nemocenské péče),42)

důchodového pojištění podle zákona o důcho-

dovém pojištění,43) státní sociální podpory,44)

peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle
zvláštního zákona,44a) sociálního zabezpeče-
ní,45) plnění z uplatnění nástrojů státní politi-
ky zaměstnanosti46) a všeobecného zdravotní-
ho pojištění47) a plnění ze zahraničního povin-
ného pojištění stejného druhu; jde-li však o
příjmy ve formě pravidelně vyplácených dů-
chodů (penzí), je od daně osvobozena z úhrnu
těchto příjmů pouze částka ve výši 162 000
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� Neprodejné

� Aktualizační doplněk k ÚZ č. 532 Daně z příjmů

� Novela provedená zákonem č. 56/2006 Sb. ze dne 8. března 2006

� Společné zdanění manželů



198 000 Kč ročně, do níž se však nezahrnuje
výše příplatku (příspěvku) k důchodu podle
zvláštních právních předpisů,2c)“

� Změna § 13a

„§ 13a
Výpočet daně ze společného základu daně

manželů
(1) Manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2

a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domác-
nosti,108) mohou uplatnit výpočet daně ze společ-
ného základu daně (dále jen „společné zdanění“),
jestliže tyto podmínky splní nejpozději poslední
den zdaňovacího období, za které uplatňují spo-
lečné zdanění. Společné zdanění mohou manželé
uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy,
které jsou předmětem daně podle tohoto zákona.

(2) Společným základem daně se pro účely
tohoto zákona rozumí součet dílčích základů
daně podle § 6 až 10 upravených podle § 5 a 23 u
obou manželů, snížený o nezdanitelné části zákla-
du daně podle § 15 za oba manžele. Nezdanitelné
části základu daně podle § 15 může uplatnit i ten
z manželů, který neměl zdanitelné příjmy, jestliže
jinak splňuje podmínky stanovené pro jejich
uplatnění. Společným základem daně se pro účely
tohoto zákona rozumí součet dílčích základů
daně podle § 6 až 10 u obou manželů. Dílčí zákla-
dy daně podle § 6 až 10 každého z manželů se
upraví podle § 5 a 23. Společný základ daně se
sníží o nezdanitelné části základu daně podle § 15
za oba manžele. Nezdanitelné části základu daně
podle § 15 může uplatnit i ten z manželů, který
před společným zdaněním neměl zdanitelné příj-
my kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů
zdaňovaných zvláštní sazbou daně, jestliže jinak
splňuje podmínky stanovené pro jejich uplatnění.
Vykáží-li manželé nebo některý z nich ve zdaňo-
vacím období, ve kterém uplatnili společné zda-
nění, u příjmů podle § 7 nebo § 9 daňovou ztrátu,
může ji odečíst od základu daně podle § 34 ten
z manželů, který ji vykázal, v následujících zdaňo-
vacích obdobích, pokud v těchto zdaňovacích ob-
dobích neuplatní společné zdanění. Obdobně po-
stupuje poplatník v případě odpočtu podle § 34
odst. 3.

(3) Je-li alespoň jeden z manželů poplatní-
kem uvedeným v § 2 odst. 3, mohou manželé spo-
lečné zdanění uplatnit, jestliže úhrn všech příjmů
obou manželů ze zdrojů na území České republi-
ky (§ 22) činí nejméně 90 % všech jejich příjmů s
výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně
z příjmů podle § 3 nebo 6 nebo jsou od daně
osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10, nebo příjmů, z
nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby
daně.

(4) Za zdaňovací období nelze uplatnit spo-
lečné zdanění, jestliže alespoň jeden z manželů za
toto zdaňovací období
a) má stanovenou daň paušální částkou podle § 7a,

b) má povinnost stanovit minimální základ daně
podle § 7c,

c) uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 a
nebo 14,

d) uplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo
§ 35b, nebo

e) má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb.
(5) Zálohy na daň z příjmů fyzických osob

platí každý z manželů
a) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních po-

žitků podle § 38h,
b) podle § 38a s tím, že poslední známou daňo-

vou povinností při společném zdanění manže-
lů se rozumí daň připadající na každého z
manželů.

Zálohy neplatí manžel (manželka), který před
společným zdaněním neměl zdanitelné příjmy
kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů
zdaňovaných zvláštní sazbou daně.

(6) Společné zdanění uplatňuje každý z
manželů ve svém daňovém přiznání, které podá-
vají oba manželé ve stejné lhůtě.41d) Pro podání
daňového přiznání při uplatnění společného zda-
nění platí ustanovení § 38g, pokud není stanoveno
jinak. V příloze k daňovému přiznání každý
z manželů uvede údaje potřebné pro výpočet spo-
lečného základu daně podle odstavce 2 za oba
manžele a každý z nich uvede do svého daňového
přiznání polovinu společného základu daně, ze
které vypočte daň. V příloze k daňovému přizná-
ní každý z manželů uvede údaje potřebné pro vý-
počet daně ze společného základu daně manželů
podle odstavce 2 za oba manžele a každý z nich
uvede do svého daňového přiznání polovinu spo-
lečného základu daně sníženou o polovinu nezda-
nitelných částí základu daně za oba manžele, ze
které vypočte daň.

(7) Po uplynutí lhůty pro podání daňového
přiznání nelze způsob stanovení základu daně a
daně formou společného zdanění uplatněný v da-
ňovém přiznání měnit.

(8) Požádá-li současně s podáním daňového
přiznání jeden z manželů o převedení vratitelné-
ho přeplatku, který vznikl v důsledku zaplacených
záloh na daň a uplatnění společného zdanění na
osobní účet druhého z manželů, správce daně
uskuteční tento převod ke dni splatnosti daně
druhého z manželů.“
[pozn. redakce: ustanovení § 13a lze použít i za zdaňo-
vací období, které započalo v roce 2005]

� Změna § 19 odst. 1 psm. zo)

„§ 19
Osvobození od daně

(1) Od daně jsou osvobozeny
…

zo) příjmy plynoucí z příspěvků výrobců podle
zvláštního právního předpisu121) provozovate-
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lům kolektivního systému zajiš�ujícího zpětný
odběr, zpracování, využití a odstranění elek-
trozařízení nebo oddělený sběr, zpracování,
využití a odstranění elektroodpadu, pokud
jsou zaregistrováni podle zvláštního právního
předpisu.121)

121) § 37h odst. 1 písm. c), § 37n a 37o zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.“

[pozn. redakce: ustanovení § 19 lze použít i za zdaňovací
období, které započalo v roce 2005]

� Změny § 24 odst. 2 písm. b) a h)
„(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 je-
jich vyřazení,

2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného
majetku, který lze podle tohoto zákona od-
pisovat,

3. hmotného majetku předaného povinně bez-
úplatně podle zvláštních předpisů, snížená o
přijaté dotace na jeho pořízení,. Toto usta-
novení se nepoužije pro zůstatkovou cenu
prodávaného osobního automobilu, jehož
vstupní cena je podle tohoto zákona limito-
vána (§ 29 odst. 10), kdy se částka příjmu z
prodeje podle § 23 odst. 4 písm. l) nezahr-
nuje do základu daně,“

…
h) nájemné, a to

1. nájemné, s výjimkou nájemného u finanční-
ho pronájmu s následnou koupí najaté věci
a nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm.
za), a to podle zvláštního předpisu;20) při-
tom uplatňuje-li odpisy podle zvláštního
právního předpisu20) nájemce z hmotného
majetku a nehmotného majetku najatého
podle smlouvy o nájmu podniku nebo části
podniku, tvořící samostatnou organizační
složku, podle zvláštního právního předpi-
su,70) (dále jen „smlouva o nájmu podni-
ku“) je výdajem (nákladem) pouze část ná-
jemného, která převyšuje nájemcem uplat-
ňované odpisy podle zvláštního právního
předpisu,20)

1. nájemné, s výjimkou nájemného u finanční-
ho pronájmu s následnou koupí najaté věci
a nájemného uvedeného v § 25 odst. 1
písm. za), a to podle zvláštního právního
předpisu;20) přitom u nájemce, který má na-
jat podnik nebo část podniku, tvořící samo-
statnou organizační složku, na základě smlou-
vy o nájmu podniku nebo části podniku po-
dle zvláštního právního předpisu70) (dále

jen „smlouva o nájmu podniku“) je výdajem
(nákladem) pouze část nájemného, která pře-
vyšuje odpisy stanovené podle zvláštního
právního předpisu,20)“.

[pozn. redakce: ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) a h) lze
použít i pro zdaňovací období které započalo v roce 2005]

� Změna § 34 odst. 4
„(4) Od základů daně lze odečíst 100 % vý-

dajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném
zdaňovacím období nebo období, za které se po-
dává daňové přiznání, při realizaci projektů vý-
zkumu a vývoje,73a) které mají podobu experi-
mentálních či teoretických prací, projekčních či
konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií,
výroby funkčního vzorku či prototypu produktu
nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosaže-
ných prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje.
Pokud vynaložené výdaje (náklady) souvisejí s
realizací projektů výzkumu a vývoje73a) pouze z
části, je možné od základů daně odečíst pouze
tuto jejich část. Výdaje (náklady), které lze ode-
číst od základu daně, musí být výdaji (náklady) vy-
naloženými na dosažení, zajištění a udržení zdani-
telných příjmů a musí být evidovány odděleně od
ostatních výdajů (nákladů) poplatníka. Tento od-
počet nelze uplatnit na služby, licenční poplatky
(§ 19 odst. 7) a nehmotné výsledky výzkumu a vý-
voje pořízené od jiných osob s výjimkou výdajů
(nákladů) vynaložených za účelem certifikace vý-
sledků výzkumu a vývoje, a dále na ty výdaje (ná-
klady), na které již byla i jen z části poskytnuta
podpora z veřejných zdrojů.“
(pozn. redakce: ustanovení § 34 odst. 4 lze použít i za zda-
ňovací období, které započalo v roce 2005)

� Změna § 38b

„§ 38b
Minimální výše daně

Daň nebo daň včetně zvýšení daně se nepře-
depíše a neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč nebo cel-
kové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více
než 15 000 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů
vybrána daň nebo záloha na daň srážkou anebo
manželé uplatnili společné zdanění podle § 13a.“
(pozn. redakce: ustanovení § 38b lze použít i za zdaňovací
období, které započalo v roce 2005)

� Změna § 38k odst. 5 písm. f)

„§ 38k
Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků, slevy na dani podle § 35ba

a daňového zvýhodnění
…
(5) Plátce daně, u kterého poplatník pode-

psal prohlášení podle odstavce 4, provede výpočet
daně, roční zúčtování záloh a daňového zvýhod-

www.sagit.cz

3



nění a současně přihlédne k nezdanitelným část-
kám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na
dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a § 35ba
odst. 2 a podle § 15 odst. 2, 5, 9 až 11 za bezpro-
středně uplynulé zdaňovací období, podepíše-li
poplatník do 15. února za toto období písemné
prohlášení o tom,

…
f) v jaké výši zaplatil v uplynulém zdaňovacím

období úroky z úvěru ze stavebního spoření, z
hypotečního úvěru a nebo z jiného úvěru po-
skytnutého v souvislosti s těmito úvěry sta-
vební spořitelnou, bankou, nebo pobočkou za-
hraniční banky, anebo zahraniční bankou a
po- užitého na financování bytových potřeb
v souladu s § 15 odst. 3 a 4, a
1. zda a v jaké výši z takového úvěru uplatňu-

je současně jiná osoba nárok na odpočet
úroků ze základu daně,

2. že předmět bytové potřeby, na který uplat-
ňuje 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 v jeho
domácnosti nepřekročila v uplynulém zda-
ňovacím období 150 000 300 000 Kč,“

� Změna v příloze č. 3 bodě 1

„Postup při přechodu z daňové evidence na
vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů

fyzických osob
Při přechodu z daňové evidence na vedení účet-

nictví, je v návaznosti na zvláštní právní předpi-
sy20) postup pro účely tohoto zákona tento:

1. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve
kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, zvýší o
hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých zá-
loh s výjimkou záloh na hmotný majetek, hodno-
tu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitel-
ným příjmem. Základ daně se nezvýší o hodnotu
zásob vytvořených vlastní činností u poplatníků s
převážně zemědělskou a lesní výrobou. Za po-
platníky s převážně zemědělskou a lesní výrobou
se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u
nichž příjmy z této činnosti činily v předcházejí-
cím zdaňovacím období více než 50 % celkových
příjmů.“

� Přechodná ustanovení zákona č. 56/2006 Sb.

Přechodná ustanovení
1. Ustanovení čl. XX bodů 2 až 11 lze použít i

za zdaňovací období, které započalo v roce 2005.
(pozn. redakce: ve výše uvedeném textu jsou všechna usta-
novení, která lze použít i za zdaňovací období 2005, opat-
řena poznámkou)

2. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. l) zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb.,
se poprvé použije za zdaňovací období, které za-
počalo v roce 2006.

3. Nájemce movitých a nemovitých věcí záro-
veň, který uplatňuje odpisy v základu daně podle
článku II bodu 3 zákona č. 492/2000 Sb., kterým
se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony, postupuje ve zdaňovacím období, které za-
počalo v roce 2005, podle § 24 odst. 2 písm. h) bo-
du 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto
zákona.

4. Pokud poplatník použil ustanovení § 23
odst. 17 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona
č. 545/2005 Sb., za zdaňovací období, které zapo-
čalo v roce 2005, nemůže použít ustanovení § 24
odst. 2 písm. zg) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
zákona č. 438/2003 Sb.

5. Ustanovení § 32a odst. 2 zákona č. 586/1992
Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se použije již
pro zdaňovací období, které započalo v roce 2005.

6. Ustanovení § 34 odst. 7 a 8 zákona č. 586/
/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., lze po-
užít i za zdaňovací období, které započalo v roce
2005.

7. Ustanovení § 37b zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění zákona č. 545/2005 Sb., se použije na pře-
místění zapsaného sídla evropské společnosti35f)

nebo evropského družstva z území České republi-
ky do jiného členského státu Evropské unie nebo
některého ze států, které tvoří Evropský hospo-
dářský prostor, které je účinné po 31. prosinci
2005.

8. Ustanovení čl. XX bodu 12 se použije i pro
zdaňovací období, které započalo v roce 2006 a
vztahuje se také na smlouvy o úvěru na financová-
ní bytové potřeby uzavřené po 1. lednu 2006.

Účinnost:
Zákon č. 56/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 8. břez-
na 2006.
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