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Příloha č. 1 

 

Nezdanitelné části základu daně v roce 2013 

 

1. Odpočet hodnoty daru 

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých příslušným organizacím 

uvedených v ZDP. Úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze 

základu daně anebo musí činit alespoň 1 000 Kč.  V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze 

základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru 

krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč. 

 

2. Odpočet úroků z úvěrů 

Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím 

období z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru. 

 

3.   Odpočet příspěvků na penzijní připojištění a penzijní pojištění 

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém 

úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho: 

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní 

společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených 

poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období 

sníženému o 12 000 Kč, 

b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem  

a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním 

pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z 

penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 

60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na 

jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo 

c) doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené 

mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu 

příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období 

sníženému o 12 000 Kč. 
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3.   Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění 

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve 

zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy. Maximální 

částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že 

poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. 

 

4.   Odpočet příspěvků odboráře 

Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím 

období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje 

hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % 

zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP, s výjimkou příjmů podle § 6 ZDP zdaněných srážkou 

podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období. 

 

5.   Odpočet úhrady za zkoušky 

Od základu daně ve zdaňovacím období lze dále odečíst úhrady za zkoušky ověřující 

výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle  

§ 24 ZDP poplatníkem s příjmy podle § 7 ZDP, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který 

je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč,  

a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč. 
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Příloha č. 2 

 

Osoby, za které platí zdravotní pojištění stát v roce 2013 

 

Stát je plátcem zdravotního pojištění za tyto pojištěnce: 

 nezaopatřené děti, nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální 

podpoře, 

 poživatele důchodů z důchodového pojištění, 

 příjemce rodičovského příspěvku, 

 ženy na mateřské a rodičovské dovolené, 

 uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé 

zaměstnání, 

 osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi,  

 osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo 

stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto 

osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby 

ve stupni 1 (lehká závislost), 

 osoby konající  službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby 

povolané k vojenskému cvičení, 

 osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu 

odnětí svobody, 

 osoby, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění (s trvalým pobytem na 

území ČR, pokud nejsou zaměstnanci nebo OSVČ a není za ně plátcem pojistného 

stát), 

 osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro 

nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze 

zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, 

nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy, 

 osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo 

nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i 

tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě 

v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě 

plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění 



 2 
 

v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy 

pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do 

trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze 

samostatné výdělečné činnosti, 

 mladistvé umístěné ve školních zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy, 

 osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy 

s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu 

překračujícím alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník 

zaměstnancem, OSVČ nebo za něj neplatí stát pojistné z jiného důvodu výše 

uvedeného, 

 cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem 

poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud nemají příjmy 

ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, 

 žadatele o udělení azylu a jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo uděleno 

vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území, 

pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, 

 příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně 

stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího 

doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní 

důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky 

stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů 

stejného data narozen. 

 


