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Pro rok 2023 přinesl zásadní změny tzv. daňový balíček 2023 (zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony). Jedná se o zásadní změny především v oblasti DPH a daní z příjmů. V DPH byla zvý-
šena hranice obratu rozhodného pro registraci k DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč, což je důležité i pro plátce s obratem 
do 2 000 000 Kč, kteří chtějí zrušit svou registraci k DPH – tato aktuální problematika včetně změn souvisejících s kont-
rolním hlášením je vysvětlena v komentáři změn zákona o DPH.

 V oblasti daní z příjmů přinesl daňový balíček 2023 např. zásadní změny v oblasti paušální daně, především 
se jedná o zavedení 3 pásem paušálního režimu – výše paušálních záloh (v roce 2023 se jedná o zálohy 6 208 Kč, 16 000 Kč 
nebo 26 000 Kč) a její složení a odpovídající vyměřovací základy jsou uvedeny v kapitole Všeobecných doplňujících in-
formací, kde najdete také aktuální sazby cestovních náhrad a jim odpovídající limit stravovacího paušálu, resp. daňově 
uznatelné části stravenek.

V komentáři zákona o daních z příjmů najdete nejen komentář změn pro rok 2023, ale i změn, které se použijí zpětně 
pro daňové přiznání za rok 2022. Pro rok 2022 jsou důležité nejen změny zákona o daních z příjmů účinné v průběhu 
roku 2022, ale také zvláštní daňový zákon č. 128/2022 Sb., který daňově reagoval na válečný konflikt na Ukrajině. Zákon 
č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, včetně komentáře je součástí tohoto vydání.

Zákon o rezervách v roce 2022 ani pro rok 2023 novelizován nebyl a např. daňová tvorba opravných položek k po-
hledávkám, která je na příkladech vysvětlena v komentáři k této dani, zůstává beze změny.

Již pro zdaňovací období roku 2022 byl retroaktivně v průběhu roku 2022 zásadním způsobem novelizován zákon 
o dani silniční, a proto je těmto změnám věnován komentář zákona o dani silniční.

Důležitou novinkou roku 2023 jsou datové schránky, které budou automaticky zřizovány všem podnikate-
lům – to má vliv na povinnost podávat např. daňová přiznání elektronicky, a proto je tento problém vysvětlen v komentáři 
daňového řádu.
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*)

*)

 *)  Red. pozn.: Zákon č. 284/2021 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023, v textu zákona jsou tyto změny označeny rastrem či přeškrtnutím.
  Zákon č. 432/2022 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2023, s výjimkou části druhé čl. III a čl. IV, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024. Změny, které budou provedeny 

s účinností od 1. 1. 2024, jsou okomentovány redakční poznámkou.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie137) 

a upravuje
 a) daň z příjmů fyzických osob,
 b) daň z příjmů právnických osob.

 (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. 
Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými 
nerezidenty.
 (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud 
mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. 
Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která 
se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, 
tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
 (3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni 
v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví 
nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy 
plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří 
se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo 
léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která 
se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České re-
publiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
 (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky 
jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním 
roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se zapo-
čítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky 
se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt 
za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě 
zdržovat.

 (1) Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného 
zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který
 a) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období
 1. je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upra-

vujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní 
předpisy upravující důchodové pojištění,

 2. je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravu-
jícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní 
předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není 
vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní po-
jištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,

 3. není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační po-
vinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační 
povinnosti identifikované osoby, 

 4. není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komple-
mentářem komanditní společnosti a

 5. není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení, 
 b) ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému 

zdaňovacímu období nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené 
pásmo paušálního režimu,

 c) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává 
činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou 
příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a

 d) podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, 
ve kterém si zvolí pásmo paušálního režimu, a nejpozději v po-
slední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního 
režimu učinil oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti 
podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního za-
bezpečení a oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti 
podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění; tato lhůta je 
zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno podání 
obsahující údaje požadované v příslušném oznámení správci daně 
společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živ-
nostenskému úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí 
o koncesi.

 (2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje 
činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je poplatníkem 

§ 1 – § 2a
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v paušálním režimu od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém 
tuto činnost zahajuje, pokud
 a) splňuje podmínky podle odstavce 1, přičemž podmínky podle od-

stavce 1 písm. a) a c) musí být splněny namísto k prvnímu dni roz-
hodného zdaňovacího období ke dni zahájení této činnosti,

 b) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této 
činnosti nebyl plátcem daně z přidané hodnoty, společníkem ve-
řejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 
společnosti a nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze sa-
mostatné činnosti,

 c) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této 
činnosti měl pouze

 1. příjmy od daně osvobozené,
 2. příjmy, které nejsou předmětem daně, 
 3. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby 

daně,
 4. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, 

pokud se nejedná o příjmy podle bodů 1 až 3 a pokud celková 
výše těchto příjmů nepřesáhne 50 000 Kč.

 (3) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být 
poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, 
ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zda-
ňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, je poplatníkem 
ve stejném pásmu paušálního režimu jako před přerušením této čin-
nosti od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost 
znovu zahajuje.
 (4) Zvolené pásmo paušálního režimu se změní od prvního dne 
zdaňovacího období na
 a) nově zvolené pásmo paušálního režimu, pokud poplatník 

v paušálním režimu
 1. ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím 

tomuto zdaňovacímu období nepřesáhl rozhodné příjmy 
pro nově zvolené pásmo paušálního režimu a

 2. podá správci daně oznámení o změně zvoleného pásma pau-
šálního režimu, nebo

 b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně 
za zdaňovací období bezprostředně předcházející tomuto zda-
ňovacímu období, pokud poplatník v paušálním režimu

 1. ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím 
tomuto zdaňovacímu období nepřesáhl rozhodné příjmy 
pro toto pásmo,

 2. podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její 
vyšší výši z důvodu, že přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené 
pásmo ve zdaňovacím období bezprostředně předcháze-
jícím tomuto zdaňovacímu období, a

 3. pásmo paušálního režimu se nezměnilo podle písmene a).
 (5) Rozhodnými příjmy pro
 a) první pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné čin-

nosti do výše
 1. 1 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné čin-

nosti plynou,
 2. 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné čin-

nosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje 
ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, a

 3. 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné čin-
nosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje 
ve výši 80 % z příjmů,

 b) druhé pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné čin-
nosti do výše

 1. 1 500 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné čin-
nosti plynou, a

 2. 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné čin-
nosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje 
ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, a

 c) třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné čin-
nosti do výše 2 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samo-
statné činnosti plynou.

 (6) Pro účely odstavce 5 se za příjmy ze samostatné činnosti 
nepovažují
 a) příjmy od daně osvobozené,
 b) příjmy, které nejsou předmětem daně, a
 c) příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby 

daně.

 (7) Pro účely paušálního režimu se 
 a) příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, 

pokud by nebyl účetní jednotkou, 
 b) za příjmy ze samostatné činnosti považují také úroky z vkladů 

na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k pod-
nikání poplatníka, a nepovažují se za ně příjmy z podílu společníka 
veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společ-
nosti na zisku.

 (8) Poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu 
uplynutím
 a) zdaňovacího období, ve kterém
 1. přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního 

režimu, ledaže je jeho daň rovna paušální dani,
 2. se stane plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu vznikne 

registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou re-
gistrační povinnosti identifikované osoby,

 3. se stane společníkem veřejné obchodní společnosti nebo kom-
plementářem komanditní společnosti, nebo

 4. nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku poplatníka a insol-
venční řízení nebylo skončeno,

 b) zdaňovacího období, které poplatník uvede v oznámení o dobro-
volném vystoupení z paušálního režimu,

 c) kalendářního měsíce, ve kterém přestane být
 1. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upra-

vujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní 
předpisy upravující důchodové pojištění, nebo

 2. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravu-
jícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní 
předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění,

 d) kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu 
měsíci, od kterého poplatník není povinen platit pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, nebo 

 e) kalendářního měsíce, ve kterém se poplatník stane daňovým nere-
zidentem a přestane na území České republiky vykonávat činnost, 
ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.

 (1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou
 a)  příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
 b)  příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
 c)  příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
 d)  příjmy z nájmu (§ 9),
 e)  ostatní příjmy (§ 10).
 (2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepe-
něžní dosažený i směnou.
 (3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob 
oceňuje
 a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,
 b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá 

v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující 
se nebo trvající plnění na dobu

 1. neurčitou,
 2. života člověka nebo
 3. delší než 5 let.
 (4) Předmětem daně nejsou
 a) příjmy získané
 1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího 

podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci 

majetku,
 b) úvěry nebo zápůjčky s výjimkou
 1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěru 

úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této 
zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi 
příjmem plynoucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, 
za kterou byla pohledávka postoupena,

 2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, 
z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka,

 c) příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění 
manželů,

 d) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného 
Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká 
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§ 36 odst. 2 písm. a) a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

19. Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se použije též pro příjmy ze závislé činnosti zahrnované 
do základu daně podle § 5 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zúčtované plátcem 
daně před 1. lednem 2021 a vyplacené poplatníkovi po 31. lednu 2021.

20. Ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XI bodu 62 tohoto zá-
kona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování 
mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 skončené před vyhlášením 
tohoto zákona se použije ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona 
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XI 
bodu 62 tohoto zákona.

Poplatník, který podal přiznání k dani z příjmů právnických osob 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může snížit základ daně 
za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v dodatečném daňovém 
přiznání, které je oprávněn podat nejpozději do konce měsíce následu-
jícího po měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon.

1. Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací 
období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 
se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování 
mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin-
nosti za kalendářní měsíce roku 2021.

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů fyzických osob za zdaňo-
vací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon 
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. zl) a § 19 odst. 1 písm. zn) zákona 
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se použijí na dluhopisy s datem emise ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

1. Ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací 
období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 
skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 6 
odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.

2. Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů 
do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních 
vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných slu-
žeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 
nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % 
emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle 

Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel

přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hle-
diska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 
a Euro 6), v platném znění.

3. Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona a na technické zhodnocení tohoto hmotného majetku dokon-
čené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání před tímto 
dnem se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a na technické zhodnocení tohoto hmotného majetku 
dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání před 
tímto dnem lze od prvního zdaňovacího období skončeného ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplat-
ník takový postup, použije se na tento majetek zákon č. 586/1992 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech 
následujících zdaňovacích obdobích, přičemž jde-li o již odpisovaný 
majetek, poplatník změní odpisovou skupinu.

1. Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období za-
počatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva 
a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 586/1992 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na poplatníka, který byl poplatníkem v paušálním režimu 
k 31. prosinci 2022 a nepřestal jím být uplynutím 31. prosince 2022, 
se hledí, jako by k 1. lednu 2023 zvolil první pásmo paušálního re-
žimu, pokud nepodá oznámení o změně zvoleného pásma paušál-
ního režimu pro zdaňovací období kalendářního roku 2023.

3. Poplatník, který podal žádost o zrušení registrace k dani z při-
dané hodnoty podle čl. II bodu 8 nebo 9 a kterému nebylo ozná-
meno rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, do 31. prosince 
2022, se pro účely paušálního režimu od 1. ledna 2023 nepovažuje 
za plátce daně z přidané hodnoty, pokud je poplatníkovi oznámeno 
rozhodnutí, kterým mu je zrušena registrace, do 16. ledna 2023.

4. Ustanovení § 4a písm. q) a § 19b odst. 1 písm. g) zákona 
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se použije i na bezúplatný příjem vzniklý přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanovení § 7a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již 
pro zdaňovací období roku 2022.

6. Ustanovení § 7a odst. 4 a § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
užijí již pro zdaňovací období roku 2022.

7. Ustanovení § 17c, § 20ba, § 20bb, § 20bc, § 20bd, § 20be, § 21 
odst. 5, § 38a odst. 1, § 38aa a § 38ab zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí 
pro část zdaňovacího období, ve kterém nastane den 1. ledna 2023, 
od 1. ledna 2023.

8. Na hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 a 2 podle 
přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, a pořízený od 1. ledna 2022 lze od 1. ledna 2022 použít zákon 
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.

9. Povinnost uhradit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité 
povahy v případě nesplnění povinnosti podle § 38da odst. 4 zákona 
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona a o které nebylo před tímto dnem pravomocně rozhodnuto 
platebním výměrem, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
v rozsahu, v jakém by nevznikla podle zákona č. 586/1992 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období zapo-
čatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva 
a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 586/1992 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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*)

Za provozovatele motorového vozidla zapsaného v osvědčení o regis-
traci vozidla se pro účely § 24 odst. 2 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., 
ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, považuje rovněž držitel mo-
torového vozidla zapsaný v osvědčení o technickém průkazu a provo-
zovatel motorového vozidla zapsaný v technickém průkazu.
 *) Čl. IV zákona č. 432/2022 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku).

  1c) Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a zá-
kladních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 
k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněného pod 
č. 243/1998 Sb.

 2)  Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových 
křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabi-
litaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních 
rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypo-
řádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 2a) Např. vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
č. 365/1990 Sb., o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád), 
vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 400/1991 Sb., 
o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působ-
nosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vyhláška 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 67/1991 Sb., o poskytování 
stipendií studentům postgraduálního studia.

 2c) Například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu 
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti 
sociální, zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik 
a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním 
příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce ně-
kterým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 
a o změně některých zákonů.

 3)  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., 
zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.

  Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů.

 3a)  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
 4a)  Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 

a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 
ČNR č. 35/1993 Sb.

 4b)  Např. § 260 odst. 2 zákoníku práce.
 4c)  Zrušena
 4f) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti 

České republiky na programu pomoci Evropského společenství, publikovaná 
ve Sbírce zákonů pod č. 207/1997 Sb. 

 4h) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů 
(zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č 436/2004 Sb.

 4i) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad 
a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

 4j) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 4k) § 83 zákona o sociálních službách.
 4m) § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 5)  Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.
 5b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 5c) Zrušena
 6a) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

vyhlášky č. 510/2002 Sb.
 6b) § 139 zákona č. 361/2003 Sb. 
 6c) § 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. 
 6d) § 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí 

č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků 
v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

 6e) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, 
ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním po-
měru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

 6g) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 
s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů 
a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a ně-
kterých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona 
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 
a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

 7)  § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
 9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změ-

nách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 9b) Zrušena
 9c)  Zrušena
 9d) Zrušena
 12)  Zrušena
 12a)  Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udě-

lovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zá-
kon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vý-
voje), ve znění pozdějších předpisů.

 13)  Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 14)  Podle údajů vyhlašovaných orgány statistiky.
 14c) Zákon č. 589/1992 Sb. 
 14d) § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb.

 14e)  Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 
(zákon o veřejných sbírkách).

 15a)  Zrušena
 15b)  § 33a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 16)  Zrušena
 17)  § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
 17e) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdra-

votních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
 17p) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 19)  Např. zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 

republiky.
 19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.
 19e) § 26 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a io-

nizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
 19f) § 40 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 20)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 20a) § 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona 

č. 89/1993 Sb.
 20d) § 657 a násl. občanského zákoníku.
 20h) § 6 až 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

 20i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jed-
notky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

  Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jed-
notky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.

  Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jed-
notky, které jsou pojišťovnami.

 21) Zrušena
 21a) § 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb.
  § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů.
 22b) Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.
 22c) § 69 obchodního zákoníku.
 23) § 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona 

ČNR č. 548/1991 Sb. 
 23b)  § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
 24) Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 25)  Zrušena
 25a)  Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení 

(EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).

 26i)  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

 26j) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
 26k) Zrušena
 28c) Zrušena
 29a)  Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné 

právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 29b) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 30a)  § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.
  Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s ná-

rodním majetkem.
 31)  § 25 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.
 31c)  Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.
 32a) § 445 obchodního zákoníku.
 33)  § 67 zákona č. 435/2004 Sb.
  35)  § 144 a § 208 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 35a) Zrušena
 35f)  Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské spo-

lečnosti (SE). 
  Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
 35g) Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské 

družstevní společnosti (SCE).
 38)  Sdělení k postupu při oceňování, účtování a odpisování věcí, které získají 

právnické a fyzické osoby při jejich převodu z vlastnictví státu, publikované 
ve Finančním zpravodaji č. 9/1991.

 39b)  § 67 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 39g) § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 40) § 67 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 42)  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
 43)  Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 44) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
 44a) Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 

a o změně a doplnění některých zákonů.
 45)  Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 46) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 47) Zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů.
 47a) Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., 

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského par-
lamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zá-
kona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
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§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozděj-
ších předpisů.

 47b) § 192 odst. 2 zákoníku práce.
 48)  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
 49) § 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů.
 50) § 17 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 51)  § 14 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojiš-

tění, ve znění pozdějších předpisů.
 54) § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 56) § 2 zákona č. 96/1993 Sb.
 63) § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.
  § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).
 64) § 57b zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona 

č. 163/1998 Sb.
  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 65) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
 66) § 8 odst. 3, § 9 odst. 3 a § 9b odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu 

a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
 67) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů 

(zákon o investičních pobídkách).
 69) Zrušena
 73a) § 2 odstavec 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřej-

ných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje). 

 78) Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.

 79) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
 80) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 82) § 18 a násl. zákoníku práce.
 82a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

a o  změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
 85) § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
 87) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a ji-
nému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona 
č. 309/2002 Sb.

 92) § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.

 93) Směrnice Rady 2011/96/EU.
  Směrnice Rady 2009/133/ES.
  Směrnice Rady 2003/49/ES.
 99) Sdělení Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., k zavedení Klasifikace 

stavebních děl CZ-CC.
 104) Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor 

v podobě úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí 
Rady 2004/587/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.

 105) Zrušena
 106) Zrušena
 109) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 110) Zrušena
 110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce.
  Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších před-

pisů.
 112) Zrušena
 114) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších 

předpisů.
 117) Zrušena
 122) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 124) Zrušena
 125) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné 

právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech pře-

vodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, 
ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky 
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky 
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů.

 126) Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. čer-
vence 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.

 127) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

 128) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně ně-

kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 130) § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů.
 131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
 132) Například § 230 zákoníku práce.
 133)  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci sy-

stémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 988/2009.

 137) Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému 
zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států 
(přepracované znění), ve znění směrnice Rady 2013/13/EU, směrnice Rady 
2014/86/EU a směrnice Rady 2015/121/EU.

  Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému 
zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv 
a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při pře-
místění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi 
členskými státy (kodifikované znění), ve znění směrnice Rady 2013/13/EU.

Poznámky k zákonu č. 586/1992 Sb.; Účnnosti

  Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zda-
nění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých 
členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/
ES, směrnice Rady 2006/98/ES a směrnice Rady 2013/13/EU.

  Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor 
v podobě úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí 
Rady 2004/587/ES, směrnice Rady 2006/98/ES a směrnice Rady 2014/48/EU.

  Směrnice Rady 2016/1164/EU ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví 
pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají 
přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady 2017/ 
952/EU.

 138) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a po-
slanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

 139) Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 140) Nařízení komise 2017/1986 ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, po-
kud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16.

 141) Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vy-
máhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření.

* * *
 Zákon č.  586/1992 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1993, 
 zákon č.  35/1993 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1993, 
 zákon č.  96/1993 Sb. nabyl účinnosti dne  1.  dubna  1993, 
 zákon č.  157/1993 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  června  1993, 
 zákon č.  196/1993 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  srpna  1993, 
 zákon č.  323/1993 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1994, 
 zákon č.  42/1994 Sb.  nabyl účinnosti dne  21.  března  1994, 
 zákon č.  85/1994 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  června  1994, 
 zákon č.  114/1994 Sb.  nabyl účinnosti dne  8.  června  1994, 
 zákon č.  259/1994 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1995, 
 zákon č.  32/1995 Sb.  nabyl účinnosti dne  3.  března  1995, 
 zákon č.  87/1995 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1996, 
 zákon č.  118/1995 Sb.  nabyl účinnosti dne  1. října  1995, 
 zákon č.  149/1995 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  srpna  1995, 
 zákon č.  248/1995 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1996, 
 zákon č.  316/1996 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1997, 
 zákon č.  18/1997 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  července  1997, 
 zákon č.  151/1997 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1998, 
 zákon č.  209/1997 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1998, 
 zákon č.  210/1997 Sb.  nabyl účinnosti dne  1. ledna  1998, 
 zákon č.  227/1997 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  1998, 
 zákon č.  111/1998 Sb.  nabyl účinnosti dne  1. ledna  1999, 
 zákon č.  149/1998 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  září  1998, 
 zákon č.  168/1998 Sb.  nabyl účinnosti dne  16. července  1998, 
 zákon č.  333/1998 Sb.  nabyl účinnosti dne  28.  prosince  1998, 
 zákon č.  63/1999 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2000, 
 zákon č.  129/1999 Sb.  nabyl účinnosti dne  1. ledna  2000, 
 zákon č.  144/1999 Sb.  nabyl účinnosti dne  15.  července  1999,
 zákon č.  170/1999 Sb.  nabyl účinnosti dne  3.  srpna  1999, 
 zákon č.  225/1999 Sb. nabyl účinnosti dne 1.  prosince  1999, 
 Nález ústavního  
  soudu č.  3/2000 Sb. nabyl účinnosti dne  7. ledna  2000, 
 zákon č.  17/2000 Sb. nabyl účinnosti dne  1. dubna  2000, 
 zákon č.  27/2000 Sb. nabyl účinnosti dne  1.  května  2000, 
 zákon č.  72/2000 Sb. nabyl účinnosti dne  1.  května  2000, 
 zákon č.  100/2000 Sb. nabyl účinnosti dne  1.  května  2000, 
 zákon č.  103/2000 Sb. nabyl účinnosti dne  1.  července  2000, 
 zákon č.  121/2000 Sb. nabyl účinnosti dne  1. prosince  2000, 
 zákon č.  132/2000 Sb. nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2001, 
 zákon č.  241/2000 Sb. nabyl účinnosti dne 1.  ledna  2001, 
 zákon č.  340/2000 Sb. nabyl účinnosti dne 1.  ledna  2001,
 zákon č.  492/2000 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2001,
 zákon č. 117/2001 Sb. nabyl účinnosti dne  1. června 2001,
 zákon č. 120/2001 Sb. nabyl účinnosti dne  1. května 2001,
 zákon č. 239/2001 Sb., účinnost byla zkrácena  
  na základě čl. XI zákona č. 182/2004 Sb. do 31. prosince 2007, 
 zákon č. 453/2001 Sb. nabyl účinnosti dne  30. ledna 2002, 
 zákon č. 483/2001 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2002,
 zákon č. 50/2002 Sb. nabyl účinnosti dne  10. března 2002, 
  a pozbyl platnosti dne  28. května 2004, 
 zákon č. 128/2002 Sb. nabyl účinnosti dne  1. května 2002, 
 nález Ústavního  
  soudu č. 145/2002 Sb. nabyl účinnosti dne 17. dubna 2002, 
 zákon č. 198/2002 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2003,
 zákon č. 210/2002 Sb. nabyl účinnosti dne  1. července 2002, 
 zákon č. 260/2002 Sb. nabyl účinnosti dne  1. září 2002,
 zákon č. 308/2002 Sb. nabyl účinnosti dne  12. července 2002,
 zákon č. 575/2002 Sb. nabyl účinnosti dne  30. prosince 2002,
 zákon č. 162/2003 Sb. nabyl účinnosti dne  1. července 2003,
 zákon č. 362/2003 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2007,
 zákon č. 438/2003 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2004, 
  § 35a odst. 1 písm. a) a § 35b odst. 2 písm. a) 1. ledna 2005, 
  § 38fa   1. července 2005, 
  § 21 odst. 1   1. ledna 2006,
 zákon č. 19/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. května 2004,
 zákon č. 47/2004 Sb. nabyl účinnosti dne  1. května 2004,
 zákon č. 49/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. března 2004,
 zákon č. 257/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. května 2004, 
 zákon č. 280/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. května 2004, 
  § 5 odst. 4   1. ledna 2005, 
 zákon č. 359/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 15. června 2004,  
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 zákon č. 360/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 15. června 2004,
 zákon č. 436/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. října 2004,
 zákon č. 562/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2005,
 zákon č. 628/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 14. prosince 2004,
 zákon č. 669/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2005,
 zákon č. 676/2004 Sb. nabyl účinnosti dne 31. prosince 2004,
 zákon č. 179/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006,
 zákon č. 217/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 3. června 2005,
 zákon č. 342/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 13. září 2005,
 zákon č. 357/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 19. září 2005,
 zákon č. 441/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 10. listopadu 2005,
 zákon č. 530/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006,
 zákon č. 545/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006,
 zákon č. 552/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006,
 zákon č. 56/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 8. března 2006,
 zákon č. 57/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2006,
 zákon č. 109/2006 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2007,
 zákon č. 112/2006 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2007,
 zákon č. 179/2006 Sb. nabyl účinnosti dne  1. srpna 2007,
 zákon č. 189/2006 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2009,
 zákon č. 203/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 17. května 2006, 
 zákon č. 223/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 1. června 2006, 
  s výjimkou změny ustanovení  
    v § 19 odst. 1 písm. l) 26. května 2006, 
 zákon č. 245/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 31. května 2006,
 zákon č. 264/2006 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2007,
 zákon č. 29/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  20. února 2007,
 zákon č. 67/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  4. dubna 2007,
 zákon č. 159/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  2. července 2007,
 zákon č. 261/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2008, 
  s výjimkou čl. I bodu 65, který 
    nabyl účinnosti dne 1. ledna 2009, 
  a čl. I bodu 66, který nabyl účinnosti dne 1.  ledna 2010,
 zákon č. 296/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2008,
 zákon č. 362/2007 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2008,
 zákon č. 126/2008 Sb. nabyl účinnosti dne  1. července 2008,
 zákon č. 306/2008 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2010,
 zákon č. 482/2008 Sb. nabyl účinnosti dne  31. prosince 2008,
 zákon č. 2/2009 Sb. nabyl účinnosti dne  1. ledna 2009,
 zákon č.  87/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. dubna 2009,
 zákon č.  216/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 20. července 2009,
 zákon č.  221/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. srpna 2009,
 zákon č.  227/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. července 2010,
 zákon č. 281/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011,
 zákon č. 289/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. října 2009,
 zákon č.  303/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne      
   prvním dnem volebního období Evropského parlamentu  

 začínající v roce 2009,
 zákon č.  304/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010,
 zákon č. 326/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. července 2009, 
  s výjimkou části první čl. I bodů 1 až 5  
  a části první čl. II, které nabyly účinnosti dne 24. září 2009,
 zákon č.  362/2009 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010,
 zákon č.  199/2010 Sb.  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011, 
  s výjimkou čl. I bodů 1 až 6, 8 a 9, které 
    nabyly účinnosti dne 16. června 2009,
 zákon č. 346/2010 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011, 
  s výjimkou čl. I 
  bodů 69 a 72, které  nabyly účinnosti dne 1. května 2011, 
  a bodů 6 a 81, které  nabyly účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 348/2010 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011,
 zákon č. 73/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2011,
 nález Ústavního  
  soudu č. 119/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 6. května 2011,
 zákon č. 188/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 15. července 2011,
 zákon č. 329/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 353/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 355/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 370/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,
 zákon č. 375/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2012,
 zákon č. 420/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012, 
 zákon č. 428/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, 
 zákon č. 458/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2015, 
   s výjimkou čl. I bodů 17, 40, 41, 43, 76, 78 a 85,  
  čl. II bodů 6 a 7, které nabyly účinnosti dne 1. ledna 2012, 
  a čl. I bodů 154 a 155, pokud nejde o část šestou, které  
    nabyly účinnosti dne 1. ledna 2013, 
  a ustanovení čl. I bodů 2, 5 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29,  
  35 až 39, 44, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 
  84, 86 až 94, 98 až 101,103 až 111, 113, 116, 118 až 120, 123, 
  125 až 127, 130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156,  
  a čl. II bodů 2, 5, 8, 10, které  
    nabyly účinnosti dne 1. ledna 2014, 
 zákon č. 466/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 30. prosince 2011, 
 zákon č. 470/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012,

 zákon č. 192/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 12. července 2012, 
  s výjimkou čl. III bodů 6 a 11  
  a čl. IV bodu 2, které  nabyly účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 399/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 401/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 403/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 428/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 500/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, 
 zákon č. 503/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013,
 zákon č. 44/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2013,
 zákon č. 80/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 3. dubna 2013,
 zákon č. 241/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 19. srpna 2013,
 zákon č. 105/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014,
 zákon č. 160/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014,
 zákon č. 215/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014,
 zákonné opatření Senátu  
          č. 344/2013 Sb. nabylo účinnosti dne 1. ledna 2014,
 nález Ústavního  
  soudu č.  162/2014 Sb. nabyl účinnosti dne 4. srpna 2014,
 zákon č. 247/2014 Sb. nabyl účinnosti dne 1. září 2014,
 zákon č. 267/2014 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2015,
 zákon č. 332/2014 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2015,
 zákon č. 84/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 1. května 2015,
 zákon č. 127/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 4. června 2015,
 zákon č. 221/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016,
 zákon č. 375/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016,
 zákon č. 377/2015 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016, 
  s výjimkou části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, které  
    nabyly účinnosti dne 1. ledna 2017,
 zákon č. 47/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2016,
 zákon č. 105/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 6. dubna 2016,
 zákon č. 113/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. prosince 2016,
 zákon č. 125/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. května 2016,
 zákon č. 148/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. června 2016,
 zákon č. 188/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017,
 nález Ústavního  
  soudu č.  271/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 29. srpna 2016,
 zákon č. 321/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. prosince 2016,
 zákon č. 454/2016 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017,
 zákon č.  170/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2017,
 zákon č. 200/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018,
 zákon č. 225/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018,
 zákon č. 246/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 18. srpna 2017,
 zákon č. 254/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. září 2017,
 zákon č. 293/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018,
 zákon č.  92/2018 Sb. nabyl účinnosti dne 31. května 2018,
 zákon č.  174/2018 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2019,
 zákon č.  306/2018 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2019,
 zákon č.  32/2019 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2019,
 zákon č.  80/2019 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2019,
  s výjimkou čl. I bodu 11, který  
    nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020,
 zákon č. 125/2019 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020,
 nález Ústavního 
 soudu č. 303/2019 Sb. nabyl účinnosti dne 20. listopadu 2019,
 zákon č. 364/2019 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020,
 zákon č. 299/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2020,
 zákon č.  343/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 1. září 2020,
  s výjimkou čl. I bodu 6, který  
    nabyl účinnosti dne 1. ledna 2022,
 zákon č.  386/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021,
 zákon č.  450/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 3. listopadu 2020,
 zákon č.  540/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021,
  s výjimkou čl. II bodu 5, který  
    nabyl účinnosti dne 19. prosince 2020,
 zákon č.  543/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021,
 zákon č.  588/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2021,
 zákon č.  609/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021,
  s výjimkou čl. XI bodu 63, který  
    nabyl účinnosti dne 1. ledna 2022,
 zákon č. 39/2021 Sb. nabyl účinnosti dne 4. února 2021,
 zákon č. 251/2021 Sb. nabyl účinnosti dne1. ledna 2022,
 zákon č. 284/2021 Sb. nabývá účinnosti dne 1. července 2023,
 zákon č. 285/2021 Sb. nabyl účinnosti dne 28. července 2021, 
 zákon č. 286/2021 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2022,
 zákon č. 297/2021 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2022,
 zákon č. 324/2021 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2022,
 zákon č. 329/2021 Sb. nabyl účinnosti dne 1. října 2021,
 zákon č. 353/2021 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2022,
 zákon č. 142/2022 Sb. nabyl účinnosti dne 1. července 2022,
 zákon č. 244/2022 Sb. nabyl účinnosti dne 1. října 2022,
 zákon č. 366/2022 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2023,
 zákon č. 432/2022 Sb. nabývá účinnosti dne 1. března 2023,
  s výjimkou části druhé čl. III a IV, které  
    nabývají účinnosti dne 1. ledna 2024,
 zákon č. 458/2022 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2023.

* * *
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Položka+) CZ-CPA++) Název++++)
(1-1) 01.4 Jen: skot plemenný
(1-2) 01.4 Jen: skot chovný
(1-3) 01.43.10 Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
(1-4) 01.45.11 Jen: ovce chovné a plemenné
(1-5) 01.45.12 Jen: kozy chovné a plemenné
(1-6) 01.46.10 Jen: prasata plemenná
(1-7) 01.46.10 Jen: prasata chovná
(1-8) 01.47.13 Jen: hejna husí plemenná
(1-9) 01.47.13 Jen: hejna husí chovná
(1-10) 22.29.25 Plastové kancelářské nebo školní potřeby
(1-11) 23.19.23 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
(1-12) 23.44.11 Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
(1-13) 23.91.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z přírodního 

kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
(1 -14) 25.73 Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-15) 26.20 Počítače a periferní zařízení
(1-16) 26.30.11 Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou uvedena v jiné položce této 

přílohy
(1-17) 26.30.12 Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-18) 26.30.13 Televizní kamery
(1-19) 26.30.2 Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů
(1-20) 26.40.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
(1-21) 26.51 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-22) 27.90.11 Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)
(1-23) 28.23 Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
(1-24) 28.24 Ruční mechanizované nástroje
(1-25) 28.30.34 Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
(1-26) 28.30.60 Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
(1-27) 28.30.70 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
(1-28) 28.30.86 Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství jinde neuvedené
(1-29) 28.99.39 Jen: zařízení na vyvažování pneumatik
(1-30) 29.10.52 Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem
(1-31) 30.20.33 Jen: vozíky kolejové důlní
(1-32) 30.92.10 Jízdní kola a jiná kola bez motoru
(1-33) 32.50.21 Jen: dýchací přístroje
(1-34) 32.99.11 Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky
(1-35) 32.99.53 Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům
(1-36) 32.99.55 Umělé květiny, listoví a ovoce

Položka+) CZ-CPA++) Název++++)
 CZ-CC+++) 
(2-1) 01.43.10 Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy
(2-2) 13.92.2 Ostatní konfekční textilní výrobky
(2-3) 13.93.1 Koberce a kobercové předložky
(2-4) 13.94.1 Jen: lana a síťované výrobky
(2-5) 13.96.16 Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, 

hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)
(2-6) 15.12.1 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní
(2-7) 16.23.20 Montované stavby ze dřeva
(2-8) 22.23.20 Montované slavby z plastů
(2-9) 22.29 Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-10) 25.11.23 Jen: konstrukce pro lešení a bednění
(2-11) 25.40.12 Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
(2-12) 25.71.1 Nožířské výrobky
(2-13) 25.72.1 Zámky a kováni
(2-14) 25.73.60 Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
(2-15) 25.91 Ocelové sudy a podobné nádoby
(2-16) 25.92 Drobné kovové obaly
(2-17) 25.93.1 Drátěné výrobky, řetězy a pružiny
(2-18) 26.20.17 Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat
(2-19) 26.30.1 Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání
(2-20) 26.30.40 Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních 

a televizních kamer
(2-21) 26.30.5 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
(2-22) 26.40 Spotřební elektronika

Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.
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Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny…

Zákon   , kterým e m n  
ákon   , o n   n  
o not , e n n  o  e , 
ákon   , o n  
 m , e n n  o  e , 
 n kter   ákon

   o t  

• § 3a

  

 reak  na t  o k k  e era e na em  kra n   at amo tatný a o ý ákon   , který ne  á tn  ra  týka  e an  
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§ 1 – § 5; Účinnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 (1) Za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona 
o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného 
plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.
 (2) Za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 
do 28. února 2023 lze podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů 
od základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst 
hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně 
sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.
 (3) Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů 
se použijí i na bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022
 a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bez-

úplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně 
odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo

 b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo 
fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, 
pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění 
splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu 
bezúplatného plnění.

 (4) Ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů se použije 
i v případě, jde-li o snížení základu daně o hodnotu bezúplatného 
plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně z příjmů fyzických 
osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny.
 (5) Odstavce 3 a 4 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém 
bylo bezúplatné plnění poskytnuto.
 (6) Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé 
činnosti nemá za zdaňovací období roku 2022 povinnost podat 
daňové přiznání, pokud by mu tato povinnost vznikla jen z důvodu 
snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskyt-
nutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu 
Ukrajiny na území České republiky.

 (1) Od daně z příjmů se osvobozuje
 a) příjem zaměstnance podle zákona o daních z příjmů ve formě 

poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, 
je-li poskyt  nuto zaměstnavatelem podle zákona o daních z příjmů 
tomuto zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm 
na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil 
Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území vy-
volaným invazí vojsk Ruské federace, a

 b) bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory 
obranného úsilí Ukrajiny.

 (2) Odstavec 1 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém 
bylo plnění poskytnuto.

 (1) Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdani-
telných příjmů podle zákona o daních z příjmů je výdaj na bezúplatné 
nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím 
územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám 
se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného 
plnění.
 (2) Odstavec 1 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém 
byl výdaj vynaložen.
 (3) Pokud poplatník daně z příjmů výdaj podle odstavce 1 uplatní 
jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů, nelze související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit jako ne-
zdanitelnou část základu daně ani jako položku snižující základ daně.

Do vlastního příjmu manžela podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona 
o daních z příjmů se od zdaňovacího období roku 2022 nezahrnuje 
příspěvek pro solidární domácnost podle zákona upravujícího opat-
ření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v sou-
vislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 
invazí vojsk Ruské federace.

 (1) Orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných 
celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v ob-
lasti státní správy, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky 
podle zákona o správních poplatcích (dále jen „správní úřad“), 
se zmocňují k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické 
osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v ná-
vaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí 
vojsk Ruské federace (dále jen „dotčený poplatník“). Toto zmocnění 
se vztahuje na správní poplatek, u kterého vznikla poplatková po-
vinnost do 31. března 2023.
 (2) Pokud správní úřad nevybral správní poplatek od dotčeného 
poplatníka v období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně 
předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí se na to jako 
na upuštění od vybrání správního poplatku na základě zmocnění podle 
odstavce 1.
 (3) Správní úřad se zmocňuje k vrácení správního poplatku do-
tčenému poplatníkovi vybraného v období ode dne 24. února 2022 
do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona. V takovém případě správní úřad vrátí správní poplatek v plné 
výši na žádost dotčeného poplatníka. Ustanovení § 7 odst. 3 a 5 zákona 
o správních poplatcích se použijí obdobně.
 (4) Správní úřad zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, že využívá zmocnění podle odstavce 1 nebo 3, s uve-
dením správních poplatků, od jejichž vybrání upouští.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho 
vyhlášení.

* * *
 Zákon č.  128/2022 Sb.  nabyl účinnosti dne  28.  května  2022,
 zákon č.  366/2022 Sb.  nabyl účinnosti dne  1.  ledna  2023. 

 * * *
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(aktuální stav v době předání do tisku po Finanční zpravodaj č. 18/2022 ze dne 19. 12. 2022)*)

Smluvní stát Platnost ode dne
Sbírka zákonů 
(event. Sbírka 

mezinárodních smluv)

Finanční  
zpravodaj Poznámka

Albánie 10. 9. 1996 270/1996 Sb. č. 12/96
Arménie 15. 7. 2009 86/2009 Sb.m.s.

Austrálie 27. 11. 1995 5/1996 Sb. č. 2/96 Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 15/2020)

Ázerbájdžán 16. 6. 2006 74/2006 Sb.m.s. č. 1/2/07
Bahrajn 10. 4. 2012 59/2012 Sb.m.s.
Bangladéš 15. 1. 2021 8/2021 Sb.m.s.
Barbados 6. 6. 2012 69/2012 Sb.m.s.

Belgie 24. 7. 2000 95/2000 Sb.m.s. č. 4/01, č. 9-10/03, 
č. 6-7/07, č. 4/15

Sdělení č. 127/2003 Sb.m.s.
Pokyn č. D - 312

Protokol č. 17/2015 Sb.m.s. 
Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 

(FZ č. 23/2020)

Bělorusko 15. 1. 1998 31/1998 Sb. č. 5/98, č. 11/98 red. oprava č. 74/1998 Sb.  
Protokol č. 99/2011 Sb.m.s.

Bosna a Hercegovina 12. 5. 2010 58/2010 Sb.m.s.
Botswana 26.11.2020 49/2020 Sb.m.s.
Brazílie 14. 11. 1990 200/1991 Sb.m.s.

Bulharsko 2. 7. 1999 203/1999 Sb. Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 14/2022)

Čína 4. 5. 2011 65/2011 Sb.m.s. č. 5/11 Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 9/2022)

Dánsko 17. 12. 2012 14/2013 Sb.m.s. č. 3/13 Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 34/2020)

Egypt 4. 10. 1995 283/1995 Sb. č. 1/96 Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 3/2021)

Estonsko 26. 5. 1995 184/1995 Sb. č. 12/2/95, č. 3/14 red. oprava  
č. 17/2004 Sb.m.s. 

Etiopie 30. 5. 2008 54/2008 Sb.m.s.
Filipíny 23. 9. 2003 132/2003 Sb.m.s. č. 11/04

Finsko 12. 12. 1995 43/1996 Sb. č. 2/98, č. 1/05 Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s.  
(FZ č. 28/2020)

Francie 1. 7. 2005 79/2005 Sb.m.s. č. 12/1/05,  
č. 11-12/06

Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s.  
(FZ č. 29/2020)

Ghana 11. 8. 2020 38/2020 Sb.m.s. 

Gruzie 4. 5. 2007 40/2007 Sb.m.s. č. 8-9/07, č. 3/10 Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 31/2020)

Hongkong 24. 1. 2012 49/2012 Sb. m.s. č. 4/12 Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s.

Chile 21. 12. 2016 5/2017 Sb.m.s. č. 9/17, č. 10/18

Sdělení č. 71/2017 Sb.m.s. 
Sdělení č. 50/2018 Sb.m.s.

Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 14/2021)

Chorvatsko 28. 12. 1999 42/2000 Sb.m.s. č. 6/00, č. 3/01
Protokol č. 82/2012 Sb. m.s. 

Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s.  
(FZ č. 28/2021)

Indie 27. 9. 1999 301/1999 Sb. č. 7/8/00 Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 19/2020)

Indonésie 26. 1. 1996 67/1996 Sb. č. 4-5/99, č. 4/10
Írán 4. 8. 2016 47/2016 Sb.m.s.

Irsko 21. 4. 1996 163/1996 Sb. č. 5/98, č. 4/09 
č. 2/12

Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s.  
(FZ č. 12/2020)

Island 28. 12. 2000 11/2001 Sb.m.s. Úmluva č. 32/2020 Sb.m.s. 
(FZ č. 36/2020)

Itálie 26. 6. 1984 17/1985 Sb.
č. 4-5/87, č. 12/97, 

č. 4-5/99, č. 1/1/03, 
č. 6/10

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění
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Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. ze dne 26. 9. 2022 se od 1. 1. 2023 stanovuje:
• všeobecný vyměřovací základ v částce 38 294 Kč,
• přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0530.

Uvedené údaje ovlivní výši důchodů přiznávaných od 1. 1. 2023, ale např. i výši stropu vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 
zabezpečení, minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, měsíční příjem zakládající účast 
zaměstnanců na nemocenském pojištění. Pro účely daně z příjmů fyzických osob ovlivňují hranici pro uplatnění 23% progresivní sazby 
daně a výši paušální zálohy podle § 38lk zákona o daních z příjmů.  

Údaje o průměrné mzdě a maximální vyměřovací základ pro pojistné

Údaj 2022 2023

Všeobecný vyměřovací základ 36 119 Kč 38 294 Kč

Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,0773 1,0530

Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 38 911 Kč (36 119 × 1,0773) 40 324 Kč (38 294 × 1,0530)

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení 
(48násobek průměrné mzdy)

1 867 728 Kč pro pojistné 
na sociální zabezpečení 

(48 × 38 911)

1 935 552 Kč pro pojistné 
na sociální zabezpečení 

(48 × 40 324)

Údaje k výpočtu DPFO, zálohy na daň ze závislé činnosti

Údaj 2022 2023

Hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob 1 867 728 Kč (48 × 38 911) 1 935 552 Kč (48 × 40 324)

Hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob 
při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti 155 644 Kč  (4 × 38 911) 161 296 Kč  (4 × 40 324)

Údaje pro OSVČ v paušálním režimu

Údaj 2022 2023

Paušální záloha pro OSVČ v 1. pásmu paušál-
ního režimu (záloha na pojistné na důchodo-
vé pojištění + záloha na pojistné na zdravotní 
pojištění + záloha na daň).
V roce 2022 bylo jen jedno pásmo paušálního 
režimu.

5 994 Kč (3 267 + 2 627 + 100)
Záloze na pojistné na důchodové 

pojištění 3 267 Kč odpovídá vyměřovací 
základ 11 188 Kč (1/4 průměrné 

mzdy 38 911 zaokrouhlená na celé koruny 
nahoru × 115 %, zaokrouhleno na celé 

koruny nahoru).
Záloha na pojistné na zdravotní pojiště-

ní se stanovuje jako minimální vyměřovací 
základ OSVČ s hlavní činností.

6 208 Kč (3 386 + 2 722 + 100)
Záloze na pojistné na důchodové 

pojištění 3 386 Kč odpovídá vyměřovací 
základ 11 594 Kč (1/4 průměrné mzdy 

40 324 zaokrouhlená na celé koruny 
nahoru × 115 %, zaokrouhleno na celé 

koruny nahoru).
Záloha na pojistné na zdravotní pojiště-

ní se stanovuje jako minimální vyměřovací 
základ OSVČ s hlavní činností.

Paušální záloha pro OSVČ ve 2. pásmu 
paušálního režimu  
(záloha na pojistné na důchodové 
pojištění + záloha na pojistné na zdravotní 
pojištění + záloha na daň)

16 000 Kč (7 446 + 3 591 + 4 963)
Záloze na pojistné na důchodové 

pojištění 7 446 Kč odpovídá vyměřovací 
základ 25 500 Kč.

Záloze na pojistné na zdravotní 
pojištění 3 591 Kč odpovídá vyměřovací 

základ 26 600 Kč.

Paušální záloha pro OSVČ ve 3. pásmu 
paušálního režimu 
(záloha na pojistné na důchodové 
pojištění + záloha na pojistné na zdravotní 
pojištění + záloha na daň)

26 000 Kč (11 388 + 5 292 + 9 320)
Záloze na pojistné na důchodové 

pojištění 11 388 Kč odpovídá vyměřovací 
základ 39 000 Kč.

Záloze na pojistné na zdravotní 
pojištění 5 292 Kč odpovídá vyměřovací 

základ 39 200 Kč.

 Všeobecné doplňující informace vycházející z průměrné mzdy



Minimální a zaručená mzda

Minimální mzda byla od 1. 1. do 31. 12. 2022 stanovena ve výši 16 200 Kč, od 1. 1. 2023 byla zvýšena o 1 100 Kč a činí 17 300 Kč.

S minimální mzdou souvisí zaručená mzda stanovená podle stupně složitosti práce. Pro nejméně kvalifikované a nenáročné práce 
patřící do skupiny prací 1 je minimální mzda zároveň zaručenou mzdou. Nejvíce kvalifikované práce jsou zařazeny do skupiny pra-
cí 8, pro které je zaručená mzda stanovena ve výši dvojnásobku minimální mzdy.

Skupina prací Od 1. 1. do 31. 12. 2022 Od 1. 1. 2023

Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc

1. 96,40 16 200 103,80 17 300 

2. 106,50 17 900 106,50 17 900 

3. 117,50 19 700 117,50 19 700 

4. 129,80 21 800 129,80 21 800 

5. 143,30 24 100 143,30 24 100 

6. 158,20 26 600 158,20 26 600 

7. 174,70 29 400 174,70 29 400 

8. 192,80 32 400 207,60 34 600
 

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která 
od 1. 1. 2023 činí 2 336 Kč (v roce 2022 činila 2 187 Kč).

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023 má tyto dopady do daní z příjmů:
• školkovné pro rok 2022 činí až 16 200 Kč na jedno dítě, za rok 2023 jej bude možné uplatnit až v částce 17 300 Kč na jedno dítě,
•  hranice příjmů, které musejí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě podle § 35c ZDP – nutnost dosáh-

nout příjmů podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohledňují příjmy z kapitálového majetku 
podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy – tedy alespoň ve výši 97 200 Kč pro rok 2022, 
resp. 103 800 Kč pro rok 2023,

•  podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus podle § 35d ZDP – dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň 
ve výši poloviny minimální mzdy (v roce 2023 tedy příjmů 8 650 Kč, za rok 2022 to bylo 8 100 Kč),

•  zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) 
se běžných důchodů příliš netýká – osvobozen je roční důchod do výše 583 200 Kč za rok 2022, resp. za rok 2023 do výše 622 800 Kč 
(odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu 51 900 Kč).




