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ZÁKON 

ze dne………..2021, 

 

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

 Změna zákona o daních z příjmů. 

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. 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., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 
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332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona 

č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona 

č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 

454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona 

č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona 

č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona 

č. 125/2019 Sb., zákona č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., 

zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 450/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č.  543/2020 

Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 39/2021Sb., zákona č. 285/2021 Sb., zákona č. 329/2021 

Sb. a zákona č. 353/2021 Sb. se mění takto: 

 

1. 

V § 21 odst. 1 první věta zní: 

„Sazba daně činí 15 % pro právnickou osobu, která za zdaňovací období trvající 

nejméně 12 měsíců, dosáhla zdanitelných příjmů nepřevyšujících částku 

3 000 000 Kč, a 19 % pro ostatní právnické osoby, pokud v zákoně není 

stanoveno jinak.“.“ 

 

Čl. II  

Přechodné ustanovení 

Ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se poprvé použije pro zdaňovací období roku 2022. 

 
 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.  
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a 

nezbytnost navrhované právní úpravy: 

Účelem tohoto návrhu je snížení daňového zatížení pro malé firmy (mikropodniky). Daňová zátěž 

v České republice patří mezi nejvyšší v Evropské unii, a navíc je nepřehledná. Snížení daně pro 

malé společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku 3 miliónů Kč, umožní ušetřené finanční 

prostředky investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním 

přínosem pro českou ekonomiku. Malé firmy a podniky jsou jedním z pilířů fungujícího 

hospodářství, a proto je nezbytné je podporovat.  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se 

závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii: 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem, se závazky České republiky vyplývajícími 

z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.  

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

dopady na životní prostředí, bezpečnost nebo obranu státu: 

Navrhovaná úprava předpokládá snížení příjmů státního rozpočtu o méně než 1 mld. Kč. 

Negativní dopady na rozpočty obcí se očekávají méně než 200 mil. Kč, na rozpočty krajů pak 

méně než 100 mil. Kč. Výpadek v příjmech státního rozpočtu, který nastane po schválení 

předloženého návrhu, lze efektivně kompenzovat jiným daňovým opatřením, kterým může být 

vyšší mírou zdanění nadnárodních korporací nebo zavedení účinných pravidel pro odliv zisků 

z České republiky. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí České 

republiky stejně tak nebude mít žádné negativní sociální dopady, dopady na rodiny či specifické 

skupiny obyvatel (osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní 

menšiny), ani dopady na životní prostředí či bezpečnost nebo obranu státu. Navrhovaná úprava 

nemá dopad na rovnost mužů a žen. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů:  

Úprava nemá dopady na ochranu soukromí a osobních údajů.  

Zhodnocení korupčních rizik: 

Navrhovaná právní úprava respektuje protikorupční legislativu a nepřináší nová korupční 

rizika. 

 

B. Zvláštní část 

 

Čl. I 

Ustanovení snižuje daň z příjmu na 15% právnickým osobám, které mají za zdaňovací období 

příjmy max. do výše 3 mil. Kč, zatímco ostatní společnosti zdaňují i nadále sazbou 19%. 
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Čl. II 

Přechodné ustanovení umožňuje využití snížené daně i za rok 2022. 

Čl. III 

Stanovení účinnosti zákona 1. 1. 2023 

 

V Praze dne 21. října 2021 

 

Předkladatelé: 

Jan Hrnčíř, v. r. 

Tomio Okamura, v. r. 

Radim Fiala, v. r. 

Jaroslav Foldyna, v.r. 

Jaroslav Bašta, v. r. 

Oldřich Černý, v. r. 

Radek Koten, v. r. 

Radek Rozvoral, v. r. 

Lucie Šafránková, v. r. 

Iveta Štefanová, v. r. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 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. 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., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona 

č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona              

č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona                 

č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona                        
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č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., 

zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., 

zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., 

zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona 

č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb., zákona č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona                  

č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 450/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona                  

č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 39/2021 Sb., zákona č. 285/2021 Sb., zákona                         

č. 329/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 21 

 

Sazba a výpočet daně 

 

(1) Sazba daně činí 19 %, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Daň se vypočte jako součin 

základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně 

zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně. Sazba daně činí 15 % pro právnickou osobu, 

která za zdaňovací období trvající nejméně 12 měsíců, dosáhla zdanitelných příjmů 

nepřevyšujících částku 3 000 000 Kč, a 19 % pro ostatní právnické osoby, pokud v zákoně není 

stanoveno jinak. 

(2) Sazba daně činí u základního investičního fondu 5 %. 

(3) Sazba daně činí 0 % u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění s výjimkou 

penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního 

pojištění. 

(4) Sazba daně 15 % se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20b zaokrouhlený na celé 

tisícikoruny dolů. 

(5) U poplatníka daně z příjmu právnických osob, který je pouze část zdaňovacího období základním 

investičním fondem, se použije sazba daně podle odstavce 2 jen na část základu daně připadající na 

část zdaňovacího období, ve které byl základním investičním fondem, stanovenou podle § 20a. 

(6) Pro stanovení daně se použije sazba daně podle předchozích odstavců účinná k prvnímu dni 

zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. 

 


