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pojistného z pojistné smlouvy vybrat. Pan A. B. se rozhodl ponechat si mož-
nost vybrat část pojistného po dobu trvání pojištění pro případ nečekané 
potřeby fi nančních prostředků i po změně podmínek pro daňové úlevy, tj. 
i po 1. 1. 2015. Protože si pan A. B. pojistné zaplacené v roce 2014 uplatnil 
jako nezdanitelnou část ZD, zajímá se, zda to bude možné i nadále, protože 
do dosažení věku 60 let panu A. B. schází ještě 20 let.

 Řešení

Pro pana A. B. bohužel není situace příznivá. Protože do 31. 3. 2015 neu-
pravil svou pojistnou smlouvu tak, aby nebylo možné průběžně vybírat část 
fi nančních prostředků z pojistné smlouvy, nebude od roku 2015 možné uplat-
nit nezdanitelnou část ZD z titulu zaplaceného pojistného na tuto pojistnou 
smlouvu. Uplatněné pojistné za rok 2014 však není ohroženo a panu A. B. 
nevzniká povinnost toto uplatněné pojistné dodatečně zdanit, a to ani v pří-
padě, kdy v budoucnu vybere část pojistného z pojistné smlouvy. Díky pře-
chodnému ustanovení se pojistné zaplacené v roce 2014 a uplatněné jako ne-
zdanitelná část ZD za stejné období posuzuje podle zákona o daních z příjmů 
účinného do konce roku 2014. Do konce roku 2014 nebylo průběžné vybírání 
pojistného posuzováno jako porušení podmínek pro uplatnění nezdanitelné 
části ZD.

3.1.5 Členské příspěvky odborové organizaci

Nezdanitelná část ZD z titulu zaplacených členských příspěvků členem od-
borové organizace odborové organizaci patrně nepotřebuje vedle rekapitulace 
základních parametrů další komentář.

Od ZD lze dle ustanovení § 15 odst. 7 ZDP odečíst členské příspěvky zapla-
cené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, 
která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců 
v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku 
do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP (tj. příjmů ze závislé činnosti), 
s výjimkou těchto příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maxi-
málně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

3.1.6 Úhrada za zkoušky ověřující další vzdělání

Nezdanitelná část ZD z titulu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího 
vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
sleduje podporu dalšího vzdělávání poplatníků.
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Podle ustanovení § 15 odst. 8 ZDP lze od ZD ve zdaňovacím období ode-
číst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), pokud neby-
ly hrazeny zaměstnavatelem, ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP 
poplatníkem s příjmy podle § 7 ZDP (tj. s příjmy ze samostatné činnosti), nej-
výše 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.

Dalším vzděláním se podle ustanovení § 2 písm. b) uvedeného zákona o uzná-
vání výsledků dalšího vzdělávání rozumí vzdělávací aktivity, které nejsou počáteč-
ním vzděláváním. Je nezbytné ještě doplnit, co se počátečním vzděláváním rozumí. 
Počátečním vzděláváním je podle ustanovení § 2 písm. a) zákona o uznávání vý-
sledků dalšího vzdělávání předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdě-
lávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle 
zvláštního právního předpisu (tj. školský zákon) v mateřských školách, základních 
školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách a studium 
v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zvláštního práv-
ního předpisu [tj. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů] vysoký-
mi školami nebo jejich součástmi. Úhrady za jiné zkoušky, které nejsou v režimu 
zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tedy uplatnit nelze.

3.1.7  Závěrečné poznámky k nezdanitelným částem základu 
daně u fyzických osob

U fyzických osob zmiňme závěrem ještě jednu skutečnost o nárocích na nezdanitel-
né části ZD u poplatníků, kteří nejsou daňovými rezidenty ČR, ale jsou daňovými 
rezidenty členského státu EU nebo jiného státu tvořícího EHP. Tito poplatníci mo-
hou uvedené nezdanitelné části ZD uplatnit za zdaňovací období pouze tehdy, po-
kud úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území ČR (§ 22 ZDP) s výjimkou příjmů, které 
nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, anebo se z nich daň vybírá 
srážkou podle zvláštní sazby daně, činí nejméně 90 %. Toto opatření bylo zavedeno 
na základě Doporučení Rady č. 94/79/ES z 21. 12. 1993 o zdanění některých polo-
žek příjmů nerezidentů v členském státě, který je odlišný od toho, ve kterém jsou 
rezidenty. V takovém případě (tj. 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR) se postavení 
daňových nerezidentů blíží postavení daňových rezidentů ČR a z tohoto důvodu 
jsou jim také přiznávány úlevy obdobně jako daňovým rezidentům ČR.88

88 K nezdanitelným částem ZD více PITTERLING, M.: Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické 
osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů (část 5.). Finanční, daňový a účetní bulletin, 2011, 
č. 3, s. 35–41.
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