ÚŘAD PRÁCE ČR
Sdílená příloha (HN, OZP)

Seznam ostatních započitatelných příjmů - 04
Tiskopis obsahuje seznam ostatních započitatelných příjmů, které nejsou jmenovitě uvedeny v Dokladu o výši měsíčních příjmů pro dávky pomoci
v hmotné nouzi a v Dokladu o výši čtvrtletního příjmu - příspěvek na zvláštní pomůcku.

A. Další příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku a které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o daních
1)
z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po
odpočtu daně z příjmu a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů:
Kód

Druh příjmu
1)

a3

Příjmy z kapitálového majetku uvedené v § 8 odst. 1 písm.a) až e) a g) až i) zákona , pokud nejde o plnění ze zákonného pojištění

a4

Příjmy z nájmu uvedené v § 9 odst. 1 a 7 zákona

a5

Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního
hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná

a6

Příjmy z převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci uvedené v § 10 odst. 1 písm. b) zákona

1)

1)

Energetickým regulačním úřadem, uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) zákona

1)

Příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti nebo z převodu družstevního podílu

a7

1)

uvedené v § 10 odst. 1 písm. c) zákona

Příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému uvedené

a8

v § 10 odst. 1 písm. d) zákona

1)

a10

Podíl člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním
zůstatku, nebo podíl majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu s výjimkou splynutí, nebo

a11

Vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní
společnosti, podíl na majetku transformovaného družstva vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná

a12

Výhry z hazardních her uvedené v § 10 odst. 1 písm. h) zákona

a13

1)

sloučení podílového fondu uvedený v § 10 odst. 1 písm. f) zákona

1)

plnění uvedený v § 10 odst. 1 písm. g) zákona

1)

Výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh
soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže, uvedené v § 10 odst. 1 písm. ch) zákona

1)

a14

Příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti obdrží v souvislosti s ukončením účasti na
veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti,

a15

Příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání uvedené v § 10 odst. 1 písm. j) zákona

a16

v níž ukončil účast uvedené v § 10 odst. 1 písm. i) zákona

1)

1)

Příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem uvedený v § 10 odst. 1
1)

písm. k) zákona

1)

a19

Příjem z výměnku uvedený v § 10 odst. 1 písm. l) zákona

a20

Příjem obmyšleného ze svěřenského fondu uvedený v § 10 odst. 1 písm. m) zákona

a21

Bezúplatný příjem uvedený v § 10 odst. 1 písm. n) zákona

a22

Příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného fondu uvedený v § 10 odst. 1 písm. o) zákona

1)

1)
1)

B. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob a jsou od této daně osvobozeny, a to ve výši po odpočtu výdajů
vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně
1)
podle zákona o daních z příjmů :
Kód
g1
g2
g4
g5
g6

1)

Druh příjmu
Příjmy z prodeje nemovitostí a z odstupného za uvolnění bytu s výjimkou příjmů použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
1)

uvedené v § 4 odst. 1 písm. a), b) a v) zákona

Příjmy z prodeje hmotné movité věci uvedené v § 4 odst. 1 písm.c) zákona

1)

Příjem v podobě ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo slosování, ceny ze sportovní soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí a
1)

příjem v podobě ocenění v oblasti kultury uvedený v § 4 odst. 1 písm. f) zákona

Náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd, úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých
majetkových křivd, příplatek nebo příspěvek k důchodu podle jiných právních předpisů a úrok ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti
1)

s rehabilitačním řízením o nápravách křivd uvedené v § 4 odst. 1 písm. g) zákona

Příjem z penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z doplňkového penzijního spoření, penze z penzijního pojištění
a důchod z pojištění uvedené v § 4 odst. 1 písm. l) zákona

1)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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Kód
g7

Druh příjmu
Plnění poskytovaná ozbrojenými silami, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské činné
1)

služby s vyjímkou služebného a zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisů uvedené v § 4 odst. 1 písm. m) zákona
1)

g8

Kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů uvedené v § 4 odst. 1 písm. n) zákona

ac

Výsluhové náležitosti u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů uvedené v § 4 odst. 1 písm. o) podle zákona

g9b

Přídavek na bydlení u vojáků z povolání uvedený v § 4 odst. 1 písm. o) zákona

1)

1)

Příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho
g10

1)

nabytím a úplatným převodem dobu 5 let, uvedený v § 4 odst. 1 písm. s) zákona , a to v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny
od daně z příjmů podle zákona

g11

g12

1)

Příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření uvedený v § 4 odst. 1
1)

písm. t) zákona

Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora
z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího
rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení
nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona
1)

upravujícího účetnictví uvedené v § 4 odst. 1 písm. u)
g13
g14
g15
g16
g18
g19
g20
g21
g22
g25

Příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn
u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100000 Kč uvedené v § 4 odst. 1 písm. w) zákona
Příjmy z úplatného převodu cenných papírů uvedené v § 4 odst. 1 písm. x) zákona

1)

1)

Příjmy plynoucí z odpisu dluhů při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zákona upravujícího insolvenci uvedené v § 4 odst. 1
1)

písm. y) zákona

Příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního zabezpečení a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které

1)

příslušná zdravotní pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného uvedené v § 4 odst. 1 písm. z) zákona
Příjmy nabyvatele jednotky přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby
bytu, domu a jednotky podle zákona upravujícího převod jednotek některých bytových družstev uvedené v § 4 odst. 1 písm. zb) zákona

1)

Příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu a ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém,
přijaté v souvislosti s užitím předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským uvedené v § 4 odst. 1 písm. zc) zákona

1)

Příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem
plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě jiných právních předpisů uvedený v § 4 odst. 1 písm. zd) zákona

1)

Kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při
směně peněz z účtu vedeného v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu, na kterém se
1)

obchody s těmito měnami uskutečňují, uvedený v § 4 odst. 1 písm. ze) zákona

Plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu uvedené v § 4 odst. 1 písm.
1)

q) zákona

Příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně obchodní společnosti nebo výměně podílů obchodní společnosti, na který vznikl
společníkovi nárok v souladu se zákonem upravujícím přeměny obchodních společností a družstev uvedený v § 4 odst. 1 písm. zh) zákona

1)

g26

Zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních
sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu

g27

Odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, naturální plnění a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci
nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované
z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu,

působení v zahraničí uvedený v § 6 odst. 9 písm. m) zákona

1)

zvoleného na území České republiky uvedená v § 4 odst. 1 písm. zk) zákona

1)

g29

Plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření uvedené v § 4 odst. 1 písm. h) zákona

g30

Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy uvedené v § 6 odst. 9 písm. l) zákona

g31
g32

g33

1)

1)

Příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými

1)

nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů uvedené v § 6 odst. 9 písm. f) zákona
Úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo
Českou republikou uvedené v § 4 odst. 1 písm. za) zákona

1)

Příjem z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je
garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je
nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení
1)

členským vkladem uvedený v § 4 odst. 1 písm. zg) zákona
g34
g35
g36

Náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované orgány Evropské unie zaměstnanci nebo národnímu expertovi
1)

vyslanému k působení do instituce Evropské unie uvedená v § 4 odst. 1 písm. zi) zákona

Příjem z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva
1)

k jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva uvedený v § 4 odst. 1 písm. zf) zákona
Příjmy uvedené v § 4a zákona

1)
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C. Jiné příjmy:
Kód

Druh příjmu

c

Dávky důchodového pojištění vyplacené jiným subjektem než ČSSZ

d2

Příjmy ze zahraničí obdobné podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci uvedené v § 7 odst. 2 písm. b) zákona

e1

Plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku uvedené v § 7 odst. 2 písm. c) zákona

f6

Příjmy ze zahraničí obdobné dávce přídavek na dítě a rodičovský příspěvek uvedené v § 7 odst. 2 písm. e) zákona

f7

Příjmy ze zahraničí obdobné dávce odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte uvedené v § 7 odst. 2 písm. e) zákona

h

Další opakující se nebo pravidelné příjmy dle § 7 odst. 2 písm. m) zákona

i

Příjem za poskytování péče o osobu blízkou nebo jinou pobírající příspěvek na péči

j1

Výživné nezaopatřeného dítěte uvedené v § 7 odst. 2 písm. d) zákona

j2

Další druhy výživného a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce uvedené v § 7 odst. 2 písm. d) zákona

l

Příjmy ze smlouvy o důchodu uvedené v § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb. a § 2701 zákona č. 89/2012 Sb.

2)

2)
2)
2)

2)

2)
2)

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete
na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
2)

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
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