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Přiznání k dani z příjmů 
právnických osob
za zdaňovací období roku 2018
Ing. Martin Děrgel

Aby se správce daně dozvěděl stěžejní úda-
je o daňovém subjektu, zejména zda správ-
ně stanovil daňovou povinnost, musí se 
nějakým legálním způsobem dostat k re-
levantním informacím. Protože není reál-
né ani žádoucí, aby za každé zdaňovací ob-
dobí prováděl u všech poplatníků a plátců 
daně kontrolu, bylo zvoleno nejjednoduš-
ší možné řešení. Daňovým subjektům (ale 
ne vždy a ne všem) je přímo ze zákona na-
řízeno sepsat všechny potřebné údaje do 
standardizované formy tiskopisu – daňo-
vého přiznání – a předat je správci daně. 
Prověření daňových subjektů pak nemu-
sí být plošné, ale přesně cílené například 
z důvodu podezřelých údajů v přiznání. 
A pokud by se někdo opovážil přiznání ne-
podat nebo uvedl nepravdivé údaje, bude 
přísně potrestán.

V tomto příspěvku se konkrétně zamě-
říme na problematiku podávání daňové-
ho přiznání k dani z příjmů právnických 
osob – dále také jen „DPPO“ – za zdaňo-
vací období započaté v kalendářním roce 
2018. A to zejména poplatníků z řad pod-
nikatelských subjektů s naprosto převažu-
jící právní formou s.r.o. nebo a.s. Třebaže 
u poplatníků daně z příjmů právnických 
osob je zpravidla zdaňovacím obdobím ka-

lendářní rok, nejedná se o jedinou možnost. 
V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 563/ 1991 
Sb., o účetnictví, ve znění p. p. (dále jen 
„ZÚ“) – totiž mohou účtovat v tzv. hos-
podářském roce, kterým se rozumí obdo-
bí 12 kalendářních měsíců začínající jiným 
měsícem než leden, který je – na rozdíl od 
osob fyzických – považován také za jejich 
zdaňovací období.

1. Kdo podává daňové přiznání
Podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/ 2008 

Sb., daňový řád, ve znění p. p. (dále jen 
„DŘ“) je řádné daňové přiznání – respek-
tive řádné daňové tvrzení, což je v souladu 
s § 1 odst. 3 DŘ obecnější, širší pojem zahr-
nující kromě daňového přiznání dále také 
hlášení a vyúčtování daně – obecně povi-
nen podat každý daňový subjekt:
l kterému to zákon ukládá nebo
l který je k tomu správcem daně vyzván.

Pro úplnost dodejme, že povinnost po-
dat daňové tvrzení – tedy případně také 
včetně daňového přiznání k DPPO – sta-
noví pro speciální případy rovněž § 238 až 
§ 245 DŘ. Právnických osob se týká zejmé-
na vstup do likvidace, přeměny obchod-
ních korporací, zahájení a ukončení insol-
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venčního řízení s daným poplatníkem. Tyto 
speciality nás ale zajímat nebudou, neboť 
– jak bylo předesláno – se budeme věno-
vat hlavně daňovému přiznání za právě 
uplynulé celé zdaňovací období, kterým je 
v praxi v naprosté většině případů kalen-
dářní rok 2018.

Povinnost podat daňové přiznání tedy 
může stanovit jakýkoli zákon, nejen proces-
ní DŘ, ale i hmotně-právní, jako je zákon 
o DPH nebo zákon o dani z nemovitých 
věcí apod. Pro nás je podstatné, že tuto po-
vinnost poplatníkům DPPO stanoví zákon 
č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů, ve zně-
ní p. p. (dále jen „ZDP“), a to v:
l	 § 38m, který ukládá obecnou povinnost 
podat daňové přiznání k DPPO za zdaňo-
vací období všem poplatníkům (i při nulo-
vém základu daně nebo při ztrátě), s výjim-
kami uvedenými v § 38mb ZDP (viz dále):
– „Poplatník je povinen podat daňové 

přiznání k dani z příjmů právnických 
osob.“

l	 § 38ma stanovujícím povinnost podat 
daňové přiznání k DPPO za období, které 
sice není (celým) zdaňovacím obdobím, 
ale přesto je nutno ve vyjmenovaných pří-
padech za takovéto období přiznání podat.

V praxi jde o méně obvyklé situace 
týkající se zejména přeměn obchodních 
korporací nebo změn vymezení účetní-
ho období, např. při přechodu na účtování 
v hospodářském roce. Důvodem povinnos-
ti podat daňové přiznání za tyto speciálně 
určené části zdaňovacího období je, že jinak 
by zůstaly příjmy (výnosy) plynoucí po-
platníkovi v tomto období mimo povinnost 
přiznání daně a tedy nezdaněny.

Jak jsme avizovali, § 38mb ZDP vyjímá 
z povinnosti podat daňové přiznání násle-
dující poplatníky:
l	 veřejná obchodní společnost:
– daňovou povinnost za v.o.s. vypořá-

dávají až její společníci, a to tak, že si 
podle podílů na zisku rozdělí její zá-
klad daně (příp. daňovou ztrátu) a zda-

ní tuto část zisku/ztráty v.o.s. v rámci 
svých základů daně,

l	 v některých případech ani tzv. veřejně 
prospěšný poplatník alias nezisková or-
ganizace, pokud:
– má jen příjmy, které nejsou předmětem 

daně, zejména proto, že vykonává jen 
„hlavní činnost“ a příjmy byly nižší než 
výdaje nebo příjmy od daně osvoboze-
né anebo podléhající srážkové dani dle 
§ 36 ZDP, a

– nemá povinnost „dodanit“ v minulosti 
využitý speciální odpočet veřejně pro-
spěšných poplatníků od základu daně 
(§ 20 odst. 7 ZDP) nevyužitý včas na 
předepsané účely [§ 23 odst. 3 písm. a) 
bod 8 ZDP].

l	 ačkoli společenství vlastníků jednotek 
od roku 2014 již nespadá pro účely daně 
z příjmů mezi veřejně prospěšné poplatní-
ky, zůstala mu zjednodušující výhoda, že 
nemusí podávat daňové přiznání, pokud:
– má pouze příjmy, které nejsou předmě-

tem daně (nejčastěji proto, že vykoná-
vá jen tzv. hlavní činnost, a příjmy byly 
nižší než výdaje) nebo příjmy od daně 
osvobozené anebo podléhající tzv. sráž-
kové dani,

l	 zanikající nebo rozdělovaná obchodní 
korporace ohledně daňového přiznání za 
období:
– od rozhodného dne přeměny do dne 

zápisu přeměny do obchodního rejstří-
ku, není-li stanoveno jinak; důvodem je 
skutečnost, že jak účetnictví, tak i daň 
za ní od rozhodného dne obstarává 
právní nástupce.

?  Př í klad 1

Podání přiznání při ztrátě s.r.o.
ABC, s.r.o. za rok 2018 vykáže účetní i daňovou 

ztrátu, kterou již ale nevyužije jako odpočet, pro‑
tože v roce 2019 hodlá likvidací ukončit činnost. 
Musí tato firma podávat přiznání k dani z příjmů 
za rok 2018?
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Ano, obchodní korporace musejí podat daňo‑
vé přiznání k dani z příjmů vždy, tedy i v případě, 
že vykazují daňovou ztrátu. Není přitom podstat‑
né, jestli ji někdy využijí jako odčitatelnou položku 
od základu daně nebo nikoliv. Povinnost podat 
přiznání mají, i když vykážou nulový základ daně 
nebo vychází‑li jim nulová daň.

2. Kdy podat přiznání
Přiznání k DPPO za uplynulé zdaňo-

vací období je nutno podat věcně i místně 
příslušnému správci daně, což je zpravidla 
finanční úřad, v jehož územní působnos-
ti je sídlo dotyčné právnické osoby, jak 
stanoví § 13 odst. 1 písm. b) DŘ. Pro účely 
správy daní se sídlem právnické osoby ro-
zumí adresa, pod kterou je zapsaná v ob-
chodním rejstříku nebo obdobném veřej-
ném rejstříku, anebo adresa, kde právnická 
osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba 
do těchto rejstříků nezapisuje. Přičemž pro 
účely DPPO zavádí § 17 odst. 3 ZDP legis-
lativní zkratku „sídlo“, kterou se míní sídlo 
v právním pojetí nebo místo (adresa) vede-
ní, ze kterého je poplatník řízen.

Po nedávné reformě Finanční správy 
ČR ale nestačí určit místně příslušný fi-
nanční úřad – kterých je již jen 14 a odpo-
vídají krajům Česka – ale ještě podrobně-
ji jeho územní pracoviště, kde je umístěn 
spis daňového subjektu k dani z příjmů 
právnických osob. Pravidla určení správ-
ného územního pracoviště stanoví Pokyn 
Generálního finančního ředitelství č. GFŘ 
D-23, včetně jeho obsáhlé přílohy. Rychlej-
ší cestou je vyhledávač na http://www.
financnisprava.cz/cs/financni-sprava/or-
gany-financni-spravy/uzemni-pracoviste/
vyhledavani-up

Výjimkou jsou vybrané subjekty – 
obchodní korporace s obratem přes 2 mi-
liardy, banky, kampeličky, pojišťovny, in-
vestiční fondy, penzijní společnosti apod. 
– u nichž je příslušný patnáctý Specializo-
vaný finanční úřad. Další výjimka se týká 

daňových nerezidentů ČR, pro které je 
místně příslušný Finanční úřad pro hlavní 
město Prahu. Stanoví tak § 11 a § 12 záko-
na č. 456/ 2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky, ve znění p. p.

Pro úplnost dodejme, že na žádost daňo-
vého subjektu nebo z podnětu správce daně 
může dojít k delegaci místní příslušnosti na 
jiného věcně příslušného správce daně, jest-
liže je to účelné, jak stanoví § 18 DŘ.

Přiznání k DPPO za zdaňovací období 
trvající nejméně 12 měsíců – v našem pří-
padě tedy především za (celý) kalendářní 
rok 2018 – je nutno podat v těchto lhůtách:
l	 Zákonná základní lhůta (§ 136 odst. 1 
DŘ):
– Do tří měsíců po uplynutí zdaňovací-

ho období.
l	 Zákonná prodloužená lhůta ve spe-
ciálních případech (§ 136 odst. 2 DŘ):
– Do šesti měsíců po uplynutí zdaňova-

cího období, jedná-li se o poplatníka, 
který má povinnost na základě zákona 
(hlavně dle § 20 ZÚ) mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, nestačí dobrovol-
ný audit.

– Do šesti měsíců po uplynutí zdaňo-
vacího období, jedná-li se o poplatní-
ka, jehož daňové přiznání zpracovává 
a podává „poradce“ (tato legislativní 
zkratka zahrnuje zmocněnce z řad da-
ňových poradců, nebo advokátů, jak vy-
plývá z § 29 odst. 2 DŘ). To ovšem pla-
tí pouze v případě, je-li příslušná plná 
moc k zastupování uplatněna u správ-
ce daně před uplynutím neprodloužené 
(základní) tříměsíční lhůty.

l	 Správcovská prodloužená lhůta (§ 36 
odst. 4 DŘ), žádost je zpoplatněna správ-
ním poplatkem 300 Kč:
– Správce daně může na žádost daňového 

subjektu – ať už jde o poplatníka nebo 
jeho zmocněnce – nebo z vlastního pod-
nětu prodloužit lhůtu pro podání řád-
ného daňového přiznání (tvrzení) až 
o tři měsíce.



4 Daňová přiznání za rok 20184

– Pokud předmět daně tvoří i příjmy, kte-
ré jsou předmětem daně v zahraničí, 
může správce daně na žádost daňového 
subjektu v odůvodněných případech – 
nejedná se tedy o automatický zákon-
ný nárok – prodloužit lhůtu pro podání 
daňového přiznání až na deset měsíců 
po uplynutí zdaňovacího období.
Protože český národ obvykle nechává 

vše až na poslední chvíli, je vhodné upřes-
nit, jak se v daních správně počítají časové 
lhůty, což konkrétně řeší § 33 DŘ:
l	 Lhůty stanovené podle týdnů, měsíců 
nebo let počínají běžet dnem, který násle-
duje po dni, kdy došlo ke skutečnosti ur-
čující počátek běhu lhůty, a končí uplynu-
tím toho dne, který se svým pojmenováním 
nebo číselným označením shoduje se dnem, 
kdy započal běh lhůty.
l	 Není-li takový den v měsíci, připadne 
poslední den lhůty na jeho poslední den.
l	 Připadne-li poslední den lhůty na 
sobotu, neděli nebo svátek – ve smyslu 
zvláštního zákona č. 245/ 2000 Sb., o stát-
ních svátcích, o ostatních svátcích, o vý-
znamných dnech a o dnech pracovního 
klidu, ve znění p. p. – je posledním dnem 
lhůty nejblíže následující pracovní den.

Výkladově se daňová správní praxe – 
zejména názor Finanční správy – ujednotila 
na tom, že za „svátek“ se pro účely daňo-
vých lhůt kromě státních svátků považují 
také tzv. ostatní svátky, jako je Velikonoční 
pondělí. Tyto jsou spolu se státními svátky 
označeny jako dny pracovního klidu v § 3 
citovaného zákona č. 245/ 2000 Sb.
Pozor na to, že Silvestr žádným svátkem 
není, takže nepřipadne-li na sobotu nebo 
neděli, tak lhůtu neodkládá.

Lhůta je zachována, je-li nejpozději po-
sledního dne lhůty:
l	 učiněn úkon u věcně a místně přísluš-

ného správce daně (viz výše),
l	 podána u provozovatele poštovních slu-

žeb poštovní zásilka obsahující podání 

adresovaná věcně a místně příslušné-
mu správci daně (stěžejní je datum vy-
značené držitelem poštovní licence na 
poštovní zásilce),

l	 podána datová zpráva adresovaná věc-
ně a místně příslušnému správci daně 
na jeho technické zařízení,

l	 podána datová zpráva do datové 
schránky věcně a místně příslušného 
správce daně.

?  Př í klad 2

Do kdy podat přiznání k DPPO za rok 
2018
Hlavní termíny pro podání přiznání k DPPO za 

zdaňovací období kalendářního roku 2018 ad výše:

l	 Základní lhůta:
– 3 měsíce po skončení zdaňovacího období 

– končí v pondělí 1. dubna 2019; tříměsíční 
lhůta se začala počítat ode dne následující‑
ho po skončení roku 2018, tedy od 1. 1. 2019 
(nevadí, že jde o státní svátek), takže skončila 
1. dubna 2019, a protože je to běžný pracovní 
den, tak je to definitivní konec lhůty.

l	 Prodloužené lhůty:
– 6 měsíců po skončení zdaňovacího období 

– končí v pondělí 1. července 2019; šestimě‑
síční lhůta se začala počítat ode dne následují‑
cího po skončení roku 2018, tedy od 1. 1. 2019 
(nevadí, že jde o státní svátek, tato skutečnost 
má totiž význam jen u konce lhůty nikoli na 
jejím počátku), proto skončila 1. 7. 2019, což je 
běžný pracovní den, tak je to definitivní konec 
lhůty (není praktický důvod jej odsouvat),

– 10 měsíců po skončení zdaňovacího období 
– končí v pátek 1. listopadu 2019; desetimě‑
síční lhůta začala dnem následujícím po kon‑
ci roku 2018, tj. 1. 1. 2019, a proto skončí 1. 11. 
2019 (pracovní den).
Pokud správce daně na žádost povolí poplatní‑

kovi odklad se základní lhůtou pro podání daňové‑
ho přiznání k DPPO za zdaňovací období odpovída‑
jící kalendářnímu roku 2018 odklad termínu tohoto 
podání třeba do 1. května 2019 – což je sice středa, 
ale nikoli pracovní, neboť se jedná o tzv. ostatní svá‑
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tek (Svátek práce) – skončí lhůta pro podání tohoto 
přiznání k DPPO až první následující pracovní den, 
kterým bude čtvrtek 2. května 2019.

Notorické opozdilce můžeme potěšit 
tím, že jim žádná sankce nehrozí, ani když 
podají přiznání k DPPO se zpožděním ne-
přesahujícím 5 pracovních dnů. Tuto dobu 
hájení stanoví § 250 DŘ. Ovšem ještě více 
opožděné podání již bude „odměněno“ po-
kutou za opožděné tvrzení daně ve výši 
0,05 % daně, resp. 0,01 % ztráty za každý 
další den prodlení (nejvýše 5 % daně/ztrá-
ty), přesáhne-li sankce 200 Kč. Když bude 
prodlení do 30 dnů, bude výše pokuty jen 
poloviční, nebude-li přiznání podáno vů-
bec, tak činí pokuta nejméně 500 Kč.

3. Jak podat daňového přiznání
Aby se daňové přiznání k DPPO od po-

platníka, nebo jeho zmocněnce dostalo plat-
ně a účinně do sféry poznání správce daně, 
nemůže samozřejmě zůstat ležet na stole 
poplatníka nebo v jeho počítači. Je zapo-
třebí jej přesunout na stůl, resp. do počíta-
če správce daně. Tomuto procesu se obec-
ně říká – podání – které definuje § 70 DŘ 
jako úkon osoby zúčastněné na správě daní 
směřující vůči správci daně. Opačné sdělo-
vání se provádí formou doručení, které vel-
mi podrobně vymezuje § 39 a následující 
DŘ. Tuto procesní otázku není radno pod-
ceňovat, neboť pokud není přiznání podá-
no stanoveným způsobem, bude se v tom 
lepším případě jednat o vadu podání, kte-
rou je případně možno napravit, v horším 
případě se podání považuje za neúčinné 
a tedy „nebylo podáno“.

Daňový řád přitom předepisuje ne-
jen základní nezbytné náležitosti podání 
– kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje 
– ale rovněž jakou formou jej lze platně uči-
nit. Asi nepřekvapí, že smůlu mají ti, kdo 
chtěli využít k podání daňového přiznání 
poštovního holuba, kouřových signálů in-

diánů, telepatie, lodní vlajkové signaliza-
ce, tamtamů apod. Horší ale je, že dneska 
si už člověk či firma nemohou být jisti ani 
osvědčeným papírem. Naštěstí (prozatím) 
pro podání přiznání k DPPO neplatí až tak 
přísná právní regulace, jako pro DPH, kde 
už prakticky papírové přiznání není mož-
né učinit, resp. je a priori považováno za 
neúčinné. I když je v případě obchodních 
korporací papírové přiznání k DPPO de 
facto také zakázáno – jak si hned za chvíli 
upřesníme – a za tuto chybu následuje vý-
chovný trest paušální pokutou 2 000 Kč, 
tak ale alespoň zůstává i takové podání 
právně účinné.

V souladu s § 71 odst. 1 DŘ je obecně 
možno podání správci daně učinit následu-
jícími sedmi způsoby:
1. Písemně – předložením osobně na po-

datelně finančního úřadu,
2. Písemně – odesláním klasickou papíro-

vou poštou,
3. Ústně do protokolu – úředníkovi to pro-

stě svými slovy „do očí“ povíme,
4. Datovou zprávou – jako přílohu e-mai-

lu odeslaného na adresu elektronic-
ké podatelny podepsanou uznávaným 
alias zaručeným elektronickým podpi-
sem,

5. Datovou zprávou – odeslanou pro-
střednictvím datové schránky,

6. Datovou zprávou – s ověřenou iden-
titou podatele způsobem, kterým se 
přihlašuje do datové schránky,

7. Kombinovaně – odeslání datové zprávy 
bez uznávaného (zaručeného) elektro-
nického podpisu nebo za použití jiných 
přenosových technik (od roku 2015 již 
není možné odeslání faxem), kdy je ale 
ještě poté nutno tento úkon do 5 dnů, 
potvrdit nebo opakovat některým z vý-
še uvedených šesti  způsobů.
Ovšem zejména pro obchodní korpora-

ce stanoví pro „formulářová podání“ – kam 
patří mimo jiné rovněž řádné/opravné/
dodatečné daňové přiznání k DPPO – vý-
znamné omezení § 72 odst. 4 DŘ:



6 Daňová přiznání za rok 20186

n „Má‑li daňový subjekt nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou schránku nebo zá‑
konem uloženou povinnost mít účetní závěr‑
ku ověřenou auditorem, je povinen podání 
podle odstavce 1 (pozn.: včetně daňového při‑
znání k DPPO) učinit pouze datovou zprá‑
vou s využitím dálkového přístupu ve formátu 
a struktuře zveřejněné správcem daně odesla‑
nou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1.“

Poznámka
Má tedy na výběr pouze ze tří tučně zvýraz‑

něných možností 4, 5 a 6 ad výše.

K tomu je třeba dodat, že podle § 5 zá-
kona č. 300/ 2008 Sb., o elektronických úko-
nech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění p. p. je všem právnickým osobám 
zapsaných do obchodního rejstříku – což 
jsou hlavně všechny obchodní korporace 
– automaticky ze zákona zdarma zřízena 
datová schránka. Přičemž tato je zpřístup-
něna prvním přihlášením oprávněné oso-
by do zřízené datové schránky, nejpozdě-
ji však patnáctým dnem po dni doručení 
přístupových údajů těmto osobám Minis-
terstvem vnitra.

Pozor na to, že pro splnění této povin-
nosti činit vybraná podání – včetně daňo-
vého přiznání k DPPO – elektronicky podle 
§ 72 odst. 4 DŘ je nutné, aby podání bylo 
vždy činěno výhradně některým ze tří uve-
dených způsobů stanovených v § 71 odst. 1 
DŘ. Není přitom možné zde uplatnit kom-
binovaný způsob ad 7 ve smyslu ustanove-
ní § 71 odst. 3 DŘ, tedy elektronické podání 
„nezaručenou“ datovou zprávou uskuteč-
něnou například prostřednictvím Daňo-
vého portálu (www.DaneElektronicky.cz), 
která je posléze do 5 dnů potvrzena jed-
nostránkovým tzv. e-tiskopisem v papíro-
vé podobě předloženým s vlastnoručním 
podpisem na podatelně finančního úřadu. 
Pokud by daňové přiznání k DPPO poplat-
ník přeci jen podal zmíněným kombinova-
ným způsobem, pak bude správce daně na 
takové podání hledět jako na podání vad-
né, jehož vada spočívá v nedostatku přede-

psaného způsobu podání. Obecně v těchto 
případech platí, že dle § 74 DŘ vyzve po-
datele, aby vady, spočívající v nedostatku 
předepsané formy, odstranil, a pokud by 
tak neučinil, stane se podání neúčinným.

Ovšem v § 74 odst. 4 DŘ najdeme zmír-
ňující výjimku, která se týká rovněž daňo-
vého přiznání k DPPO:
n	 „Pokud vada podání spočívá pouze 
v tom, že podání bylo učiněno jinak než 
elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno 
elektronicky, hledí se na něj jako na podá‑
ní bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž 
tuto skutečnost správce daně předem zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

V těchto případech proto správce daně 
podatele nevyzve k odstranění vady, ovšem 
uplatní se speciální automatická výchovná 
sankce – pokuta 2 000 Kč za nesprávný 
formát podání, jak návazně stanoví § 247a 
DŘ.

Ovšem od 19. září 2016 – účinnost zá-
kona č. 298/ 2016 Sb., kterým se mění ně-
které zákony související s přijetím zákona 
o službách vytvářejících důvěru pro elek-
tronické transakce – již bohužel nenajdeme 
přímo v § 71 odst. 1 DŘ výslovně uvedené 
tři povolené způsoby platného podání da-
tové zprávy, ale již pouze tyto dvě:
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný 

právní předpis spojuje účinky vlastno‑
ručního podpisu, nebo

b) s ověřenou identitou podatele způso‑
bem, kterým se lze přihlásit do jeho da‑
tové schránky.
Věcně sice ke změně nedošlo, ale zne-

přehlednilo se dohledání všech tří povo-
lených způsobů podání datové zprávy ad 
výše. Na počátku všeho bylo další z bez-
počtu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 910/ 2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvě-
ru pro elektronické transakce na vnitřním 
trhu („nařízení eIDAS“), které si v ČR vy-
nutilo vznik zákona č. 297/ 2016 Sb., o služ-
bách vytvářejících důvěru pro elektronické 



7Přiznání k dani z příjmůprávnických osob 7Přiznání k dani z příjmůprávnických osob 

P
O

transakce, a zmíněný doprovodný změno-
vý zákon č. 298/ 2016 Sb., který novelizo-
val mj. také DŘ.

Nyní již tedy zájemci o správné elek-
tronické daňové podání – např. přiznání 
k DPPO – nestačí přečíst § 71 DŘ, ale musí 
pátrat dále. Překvapivě nepostačuje ani na-
listovat § 6 odst. 1 zákona č. 297/ 2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elek-
tronické transakce, neboť se zde dozví je-
nom, že: „K podepisování elektronickým 
podpisem lze použít pouze uznávaný elek‑
tronický podpis, podepisuje‑li se elektronický 
dokument, kterým se právně jedná vůči veřej‑
noprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě 
v souvislosti s výkonem jejich působnosti.“ 
Nejprve je totiž nutné vyhledat zmíněné 
nařízení eIDAS, v jehož článku 25 odst. 2 se 
praví, že: „Kvalifikovaný elektronický pod‑
pis má právní účinek rovnocenný vlastno‑
ručnímu podpisu.“. Dále pak musí podatel 
najít v článku 3 tohoto unijního předpisu 
mezi definicemi, že „kvalifikovaným elek-
tronickým podpisem“ se rozumí zaručený 
elektronický podpis, a „zaručeným elekt-
ronickým podpisem“ elektronický podpis 
splňující požadavky stanovené v článku 
26 nařízení eIDAS. Načež se z § 6 odst. 2 
zmíněného zákona č. 297/ 2016 Sb. koneč-
ně dozví, že: „Uznávaným elektronickým 
podpisem se rozumí zaručený elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elek‑
tronický podpis.“.

Čímž jsme prozatím odhalili, že dato-
vou zprávou „podepsanou způsobem, se 
kterým jiný právní předpis spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu“ se rozumí datová 
zpráva „podepsaná uznávaným elektro-
nickým podpisem“. Kde se ovšem vytratila 
možnost odeslání prostřednictvím datové 
schránky? Podle Důvodové zprávy ke zmí-
něné novele DŘ bylo její uvedení nevhodné, 
protože daňový předpis má uvádět pouze 
přípustné formy elektronických (datových) 
podání, ale již nikoli způsoby (kanály), ja-

kým jej mohou daňové subjekty realizovat. 
Takže samozřejmě i nadále platí, že daňo-
vé podání – například přiznání k DPPO 
– lze platně učinit datovou zprávou ode-
slanou prostřednictvím datové schránky. 
Jen se to již nedozvíme přehledně z DŘ, 
ale až ještě z dalšího zvláštního právního 
předpisu – konkrétně z § 18 odst. 2 zákona 
č. 300/ 2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů: „Úkon 
učiněný … prostřednictvím datové schránky má 
stejné účinky jako úkon učiněný písemně a po‑
depsaný, ledaže …“. Inu to je asi zjednodu-
šení podnikání po úřednicku.

Aby toho nebylo málo, tak u datových 
alias elektronických podání je třeba hlí-
dat nejen obsah podání (co tam uvádíme) 
a jeho formu (jakým způsobem sdělení do-
staneme ke správci daně), ale rovněž pří-
slušný formát (tvar) a strukturu (uspo-
řádání dat). Jak známo, počítačová data 
mohou mít bezpočet formátů, které jsou 
vyjádřeny příslušnou koncovkou, resp. pří-
ponou názvu souboru (obvykle tři písmen-
ka za tečkou), např.:
l	 TXT, RTF, DOC, DOCX – nejčastější tex-

tové formáty umožňující ukládat zejmé-
na prostý text,

l	 JPEG nebo JPG – z anglického označení 
„Joint Photographic Experts Group“ je 
určen pro ukládání počítačových static-
kých obrázku ve fotorealistické kvalitě 
(typicky fotky apod.),

l	 PDF – podle „Portable Document For-
mat“, jde o formát pro ukládání doku-
mentů obsahujících text i obrázky, zajiš-
ťuje, že se libovolný dokument na všech 
zařízeních zobrazí stejně,

l	 MPEG nebo MPG – „Motion Picture 
Experts Group“, kompresní formát pro 
video a zvuk,

l	 XML – „Extensible Markup Language“, 
jde o jednoduchý otevřený formát, kte-
rý není vázán na konkrétní software 
(program), příslušná data lze zpravo-
vat libovolným textovým editorem,
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Přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob
za zdaňovací období roku 2018
Ing. Kateřina Illetško

1. Zásadní změny zákonů
1.1 Přehled změn týkajících se zákona 

o daních z příjmů

V této kapitole jsou heslovitě souhrn-
ně uvedeny zásadní změny zákona č. 586/ 
1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající 
se zdaňování příjmů fyzických osob platné 
pro zdaňovací období 2018 a některé změ-
ny, které mají dopad do ZDP.

	� Daňové zvýhodnění od roku 2018
Zákonem č. 200/ 2017 Sb., kterým se 

mění zákon č. 117/ 1995 Sb., o státní so-
ciální podpoře, ve znění pozdějších předpi-

sů, došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění 
podle § 35c odst. 1 ZDP na jedno vyživo-
vané dítě z částky 13 404 Kč na částku 
15 204 Kč.

Podle přechodných ustanovení § 35c 
odst. 1 ZDP, se pro daňové povinnosti 
u daní z příjmů za zdaňovací období pře-
de dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
a za zdaňovací období, které započalo pře-
de dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ja-
kož i práva a povinnosti s nimi související, 
se použije zákon č. 586/ 1992 Sb., ve zně-
ní účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Zvýšená částka daňového 
zvýhodnění na jedno dítě se tak poprvé po-
užije od ledna 2018.

Daňové zvýhodnění § 35c ZDP 2016 (rok/měsíc) 2017 (rok/měsíc) 2018 (rok/měsíc)
na jedno dítě 13 404 1 117 13 404 1 117 15 204 1 267

na druhé dítě 17 004 1 417 19 404 1 617 19 404 1 617

na třetí a každé další dítě 20 604 1 717 24 204 2 017 24 204 2 017

daňový bonus min. 100 50 100 50 100 50

daňový bonus max. 60 300 5 025 60 300 5 025 60 300 5 025

ZTP/P Dítě ZTP/P – daňové zvýhodnění = dvojnásobek 
(§ 35c odst. 7 ZDP)

	� Společné stavební povolení
Zákonem č. 225/ 2017 Sb., kterým se 

mění zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony došlo k rozsáhlé změně 
stavebního řádu, byly provedeny i úpra-
vy řady právních předpisů zákon o daních 
z příjmů nevyjímaje.
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V důsledku zavedení společného po-
volení, kterým se stavba umisťuje a povo-
luje, se toto společné povolení doplňuje do 
výčtu průkazů, kterými poplatník prokazu-
je plátci v souladu s § 38l odst. 1 písm. c) 
a d) ZDP nárok na uplatnění nezdanitelné 
části základu daně v tomto konkrétním pří-
padě nezdanitelné části základu daně z ti-
tulu uplatnění úroku z hypotečního úvěru 
nebo z úvěru ze stavebního spoření. Účin-
nost zmíněného ustanovení je 1. 1. 2018.

	� Výdaje stanovené procentem z příjmů
Od roku 2018 pak budou platit nižší 

výdajové paušály pro všechny podnikate-
le a pronajímatele bez dalších podmínek 
a omezení. Neuplatní-li poplatník výdaje 
prokazatelně vynaložené na dosažení, zajiš-
tění a udržení příjmů, může nově uplatnit 
paušální výdaje maximálně ve výši:
l 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské vý-

roby, lesního a vodního hospodářství 
a z příjmů z živnostenského podnikání 
řemeslného,

l 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského 
podnikání,

l 300 000 Kč u příjmů z nájmu majetku 
zařazeného v obchodním majetku,

l 400 000 Kč z jiných příjmů ze samostat-
né činnosti, s výjimkou příjmů podle 
§ 7 odst. 1 písm. d) ZDP a podle § 7 
odst. 6 ZDP a

l 300 000 Kč u příjmů z nájmu.

	� Zdanění příjmů ze závislé činnosti malé-
ho rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní
Poplatník není povinen podat daňové 

přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů 
od svého zaměstnavatele současně jiný typ 
příjmů ze závislé činnosti, který představu-
je zanedbatelný příjem (např. odměna člena 
volební komise).

	� Prohlášení zaměstnance k uplatnění ne-
zdanitelné části základu daně, slev na 
dani a daňového zvýhodnění
Nově se umožňuje toto prohlášení 

učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním 

podpisem – např. elektronickým podpi-
sem nebo jinou formou autentického po-
tvrzení správnosti údajů. Možnost stvrzení 
vlastnoručním podpisem zůstává zachová-
na i nadále.

	� Žádost o vrácení vratitelného přeplat-
ku na dani
Pokud poplatník podá daňové přizná-

ní k dani z příjmů fyzických osob společně 
se žádostí o vrácení vratitelného přeplatku 
např. v lednu roku následujícího po skon-
čení zdaňovacího období (tedy ve lhůtě del-
ší než 60 dnů před vznikem vratitelného 
přeplatku, který vznikne dnem splatnosti 
daně, tj. 1. dubna), bude správce daně nově 
s takovou žádostí pracovat a poplatník ne-
bude muset tuto žádost podat znovu. Tento 
postup se uplatní i v případě, kdy do lhůty 
pro podání daňového přiznání poplatník 
podá opravné přiznání.

	� Vypořádání spoluvlastnictví k nemovi-
tým věcem
Osvobození příjmů z prodeje nemovité 

věci je rozšířeno o vypořádání spoluvlast-
nictví k nemovité věci jinak než rozděle-
ním této věci podle velikosti spoluvlastnic-
kých podílů.

	� Rozšíření osvobození příjmů z úplatného 
převodu podílu v obchodní korporaci od 
daně z příjmů
Zkracuje se časový test v případě pří-

jmu z úplatného převodu podílu v obchod-
ní korporaci, který byl nabyt děděním od 
zůstavitele, který byl příbuzným v řadě pří-
mé nebo manželem. Časový test je zkrácen 
o dobu, po kterou byl tento podíl prokaza-
telně ve vlastnictví tohoto zůstavitele. Jedná 
se o obdobnou úpravu té, která se uplatňu-
je v případě osvobození příjmu z prodeje 
nemovitých věcí.

	� Rozšíření osvobození příjmů z prodeje 
cenných papírů od daně z příjmů
Zároveň s tím se zkracuje i časový test 

v případě příjmu z úplatného převodu cen-
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ných papírů nebo příjmu z podílu připada-
jícího na podílový list při zrušení podílo-
vého fondu, v případě, kdy tento majetek 
poplatník nabyl děděním od zůstavitele, 
který byl příbuzným v řadě přímé nebo 
manželem. Časový test je zkrácen o dobu, 
po kterou byl tento cenný papír nebo po-
díl připadající na podílový list při zrušení 
podílového fondu prokazatelně ve vlast-
nictví tohoto zůstavitele. Jedná se o obdob-
nou úpravu té, která se uplatňuje v případě 
osvobození příjmu z prodeje nemovitých 
věcí.

	� Osvobození dividend u rodinných fun-
dací a svěřenských fondů
Rozšiřuje se okruh osob, které mohou 

uplatňovat osvobození přijatých dividend, 
pokud vlastní více než 10 % podíl na ob-
chodní korporaci déle než dvanáct měsí-
ců, a to mj. o rodinnou fundaci a svěřen-
ský fond.

	� Odpisování technického zhodnocení
Rozšíření možnosti odpisovat technic-

ké zhodnocení i na ostatní případy, kdy 
dochází k přenechání věci k užití jinému 
(např. smlouvou o podnájmu). V roce 2017 
bylo toto možné jen u nájmu a finančního 
leasingu. Protože vedle toho existují i jiné 
smluvní typy, je tak dosaženo souladu 
s ekonomickou realitou.

1.2 Minimální mzda

Vláda České republiky svým nařízením 
č. 286/ 2017 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 567/ 2006 Sb., o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vy-
mezení ztíženého pracovního prostředí 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztí-
ženém pracovním prostředí, ve znění poz-
dějších předpisů, upravila mimo jiné také 
výši základní sazby minimální mzdy ze stá-
vajících 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc, 
a to s účinností od 1. 1. 2018.

	� Osvobozené důchody
Prvním ustanovením zákona o  da-

ních z příjmů, kterého se změna minimál-
ní mzdy dotýká, je ustanovení § 4 odst. 1 
písm. h) ZDP: „(1) Od daně se osvobozuje 
podle písm. h) příjem získaný ve formě dávky 
nebo služby z nemocenského pojištění, důchodo‑
vého pojištění podle zákona upravujícího důcho‑
dové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné 
činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí 
peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociál‑
ního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů 
státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdra‑
votního pojištění, plnění z pojistné smlouvy 
o pojištění důchodu podle zákona upravující‑
ho důchodové spoření a plnění ze zahraniční‑
ho povinného pojištění stejného druhu; jde‑li 
však o příjem ve formě pravidelně vyplácené‑
ho důchodu nebo penze, je od daně osvoboze‑
na z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve 
výši 36násobku minimální mzdy, která je platná 
k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací ob‑
dobí, do níž se však nezahrnuje výše příplatku 
nebo příspěvku k důchodu podle jiných práv‑
ních předpisů, …“.

Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy 
dochází také ke zvýšení úhrnné částky 
osvobozených důchodů nebo penzí ze 
stávajících 396 000 Kč (tj. 36 × 11 000 Kč 
= 396 000  Kč) na 439 200  Kč (tj. 36 × 
12 200 Kč = 439 200 Kč).

	� Daňový bonus
Za zdaňovací období roku 2017 tak 

může daňový bonus podle §  35c ZDP 
uplatňovat jen poplatník, jehož příjem pod-
le § 6, § 7, § 8 nebo § 9 ZDP dosáhl ales-
poň šestinásobku minimální mzdy, tj. ale-
spoň 73 200 Kč, přičemž skutečnost, že je 
poplatník poživatelem invalidního důcho-
du, v této souvislosti nerozhoduje. Od 1. 1. 
2018 došlo ke zvýšení uvedeného limitu 
vybraných příjmů pro účely nároku na da-
ňový bonus z 66 000 Kč (tj. 6 × 11 000 Kč = 
66 000 Kč) na 73 200 Kč (tj. 6 × 12 200 Kč 
= 73 200 Kč).
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V tabulce je uvedeno srovnání roku 2016, 2017 a 2018

ZDP 2016 2017 2018
§ 4 odst. 1 písm. h) 356 400 396 000 439 200
§ 35c odst. 4 59 400 66 000 73 200

	� Školkovné
Dále má změna výše minimální mzdy 

dopad i  do ustanovení §  35ba odst.  1 
písm. g) ZDP sleva za umístění dítěte.

(ř. 69a v základní části přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za zdaňovací ob-
dobí 2018 č. 255405 MFin 5405 vzor č. 25)

Související ustanovení § 35bb ZDP 
stanoví, že výše slevy za umístění dítěte od-
povídá výši výdajů prokazatelně vynalože-
ných poplatníkem za umístění vyživované-
ho dítěte poplatníka v daném zdaňovacím 
období v zařízení péče o děti předškolní-
ho věku včetně mateřské školy podle škol-
ského zákona, pokud jím nebyly uplatněny 
jako výdaj podle § 24 ZDP (pozor nejed-
ná se o stravné). Slevu na dani lze uplatnit 
pouze, žije-li vyživované dítě s poplatní-
kem ve společně hospodařící domácnosti.

Slevu lze uplatnit za vyživované dítě 
poplatníka, pokud se nejedná o vnuka 
nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka 
nebo vnuka druhého z manželů lze slevu 
uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která 
nahrazuje péči rodičů.

Za každé vyživované dítě lze uplatnit 
slevu maximálně do výše minimální mzdy 
(max. do 12 200 Kč). Vyživuje-li dítě v jed-
né společně hospodařící domácnosti více 
poplatníků, může slevu za umístění dítě-
te uplatnit ve zdaňovacím období jen je-
den z nich. Sleva se nekrátí na měsíce lze 
ji uplatnit pouze za celé zdaňovací období.

Za předškolní zařízení lze pro účely 
ZDP, považovat jakékoliv zařízení zabý-
vající se celodenní péčí o dítě předškolní-
ho věku. Podle § 35bb odst. 6 ZDP se pro 

účely daní z příjmů předškolním zaříze-
ním rozumí
a) mateřská škola podle školského zákona 

nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b) zařízení služby péče o dítě v dětské 

skupině a
c) zařízení péče o dítě předškolního věku 

provozovaná na základě živnostenské-
ho oprávnění, pokud charakter takto 
poskytované péče je srovnatelný s péčí 
poskytovanou
1. zařízením služby péče o dítě v dět-

ské skupině, nebo
2. mateřskou školou podle školského 

zákona.
Zákonné podmínky jsou splněny na-

příklad u mateřské školky (registrované 
podle školského zákona, a to firemní, nebo 
soukromé), dále jakékoliv jiného obdob-
ného zařízení jako jsou jesle, ale výjimku 
tvoří zájmové kroužky (tyto mají vzdělá-
vací charakter) nebo dětská centra v su-
permarketech.

V § 38g odst. 2 ZDP – daňové přiznání 
za zdaňovací období je s ohledem ne výše 
uvedené povinen podat poplatník uvedený 
v § 2 odst. 3 ZDP nerezident, který uplat-
ňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 
písm. b) až e) písm. g) a písm. h), nebo 
daňové zvýhodnění, anebo nezdanitelnou 
část základu daně.

POZOR

V případě nerezidentů je třeba pro uplatně‑
ní slevy na dani splnění podmínek uvedených 
v § 35ba odst. 2 ZDP. Zmíněné podmínky musí 
být splněny současně, tzn., musí se jednat o re‑
zidenta členského státu EU nebo státu tvo-
řící EHP a současně úhrn jeho příjmů ze zdro‑
jů na území ČR podle (§ 22 ZDP) činí nejméně 
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Roční zúčtování záloh 
a daňového zvýhodnění  
2018
Ing. Martin Děrgel

Úvod
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů 

ze závislé činnosti alias daně z mezd a da-
ňového zvýhodnění za uplynulý rok je prá-
vem každého zaměstnance, který nepodává 
daňové přiznání. Může tak jednoduše snížit 
svou daňovou povinnost, případně zvýšit 
daňový bonus. A to tak, že prostřednictvím 
svého zaměstnavatele uplatní nezdanitelné 
částky (např. za dary, úroky z úvěrů na by-
dlení a příspěvky na penzijní připojištění) 
nebo slevu na dani za vyživovanou man-
želku/manžela anebo od roku 2014 novou 
slevu na dani za umístění dítěte. Přeplatek 
zaměstnanci vyplatí přímo zaměstnavatel, 
a žádného sražení nedoplatku se přitom 
není třeba obávat. Jediným úkolem zaměst-
nance je požádat o roční zúčtování včas – 
což znamená do 15. 2. následujícího roku – 
a uplatňované nároky na daňové odpočty 
a slevy náležitým způsobem zaměstnava-
teli prokázat.

Zákonodárci tímto elegantně vyřeši-
li dva problémy – jak umožnit i zaměst-
nancům využít výhod daňových úlev do-
stupných vždy až po skončení zdaňovacího 
období, a jak přitom zabránit záplavě da-
ňových přiznání podávaných tímto hou-

fem obecně daní méně znalých poplatníků. 
Naštěstí se v ročním zúčtování záloh a da-
ňového zvýhodnění podařilo najít zdařilé 
kompromisní řešení, které plně vyhovuje 
jak samotným poplatníkům alias zaměst-
nancům – prakticky bez práce totiž dosáh-
nou na výhody dosažitelné jinak jen nároč-
nějším daňovým přiznáním. A stejně tak 
systém ročního zúčtování vyhovuje správ-
cům daně, kteří se vyhnou zmíněné záplavě 
laických daňových přiznání od zaměstnan-
ců a vše jednoduše a komfortně zúřadují 
s jejich zaměstnavateli.

Obětí ročního zúčtování jsou ovšem za-
městnavatelé alias plátci daně, kteří nemají 
možnost volby a bez reptání musejí v tom-
to směru vyjít vstříc každému zaměstnan-
ci, který je o toto dobrodiní požádá. Za 
správné zúřadování sražených záloh na 
daň, jakož i výpočet celoroční daně z pří-
jmů poplatníků a daňového zvýhodnění 
na jejich děti přitom zaměstnavatelé nesou 
plnou odpovědnost. Takže když se sple-
tou v neprospěch státu, mohou očekávat 
sankci ze strany správce daně, a když se 
naopak seknou a poškodí poplatníka, bu-
dou „biti“ takto dotčeným subjektem, pří-
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padně v dnešní době módněji jeho právním 
zástupcem. Proto plátci daně mají prakticky 
jedinou možnost, jak roční zúčtování záloh 
na daň z příjmů a daňového zvýhodnění 
provést – a to správně!

Nabízená příručka je členěna do deseti 
kapitol, které se v mnohém prolínají a ko-
munikují. První na řadě bude obecný ná-
hled na problematiku zdanění mezd, kte-
rá je v českých podmínkách dosti atypicky 
okořeněna tzv. superhrubou metodikou 
a solidárním zvýšením daně, resp. záloh 
na daň. V druhé kapitole si uvedeme dů-
vody a hlavně výhody hovořící pro využi-
tí ročního zúčtování, na němž zaměstnanec 
prakticky nikdy neprodělá. V nejhorším 
případě nedostane od zaměstnavatele, po-
tažmo od státu nic dalšího, zpravidla se ale 
může těšit na větší či menší přeplatek na 
dani, případně na doplatek na daňovém 
bonusu za vyživované děti.

Pak se blíže podíváme na dva nejčas-
tější tiskopisy, bez nichž se roční zúčtování 
zpravidla neobejde – „Prohlášení zaměst-
nance ke zdanění mzdy“ – kde to platí 
absolutně, a tzv. Potvrzení zaměstnavatele 
o zdanění mzdy, které je nutné pouze když 
měl zaměstnanec během roku více zaměst-
navatelů, nebo podává-li přiznání. A právě 
na důvody pro podání daňového přiznání 
– bránící ročnímu zúčtování – bude mít za-
cíleno další kapitola.

V následujících třech kapitolách se za-
měříme alespoň na to nejdůležitější ze tří 
příznivých daňových úlev, které mají k dis-
pozici i poplatníci daně z příjmů fyzických 
osob z řad zaměstnanců. Půjde o poměr-
ně dobře známé záležitosti – nezdanitelné 
části základu daně, „osobní“ slevy na dani 
a daňové zvýhodnění na děti. Přitom se mj. 
budeme zabývat také zákonem výslovně 
stanovenými způsoby prokazování těchto 
nároků zaměstnanci.

Poslední, dvě kapitoly pak čtenáře po-
drobně provedou metodikou a příklady 
ročního zúčtování.

Použité právní předpisy
l	Zákon č. 586/ 1992 Sb., o daních z pří-

jmů, ve znění zákona č. 92/ 2018 Sb. 
(dále jen „ZDP“)

l	Zákon č. 589/ 1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
zákona č. 92/ 2018 Sb.

l	Zákon č. 592/ 1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
zákona č. 297/ 2017 Sb.

l	Zákon č. 117/ 1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění zákona č. 92/ 2018 
Sb.

l	Zákon č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění zákona č. 310/ 2017 
Sb.

l	Zákon č.  48/ 1997 Sb., o  veřejném 
zdravotním pojištění, ve znění zákona 
č. 290/ 2017 Sb.

l	Zákona č. 187/ 2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění, ve znění zákona č. 92/ 
2018 Sb.

l	Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění zákona č. 310/ 2017 Sb. (dále 
jen „ZP“)

l	Zákona č. 280/ 2009 Sb., daňový řád, 
ve znění zákona č. 94/ 2018 Sb. (dále 
jen „DŘ“)

l	Pokyn GFŘ č. D – 22 k jednotnému po-
stupu při uplatňování některých usta-
novení ZDP

1. Metodika zdanění mezd
Než se vrhneme na problematiku zda-

nění mezd, ukažme si, jak se obecně sta-
noví „roční“ daň z příjmů fyzických osob 
(„DPFO“) v rámci daňového přiznání. A to 
přesto, že jde u zaměstnanců o výjimeč-
ný postup, neboť obvykle využívají pro ně 
jednodušší cestu – daňové starosti nechají 
na zaměstnavateli. Nicméně metodika vý-
počtu daně je v obou případech obdobná, 
přičemž ale zaměstnavatel vypořádává jen 
příjmy ze zaměstnání.
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Předmětem DPFO je obecně pět druhů 
příjmů tvořících pět dílčích základu daně 
(také jen „DZD“):
1. příjmy ze závislé činnosti (blíže vyme-

zené § 6 ZDP),
2. příjmy ze samostatné činnosti (podle 

§ 7 ZDP),
3. příjmy z kapitálového majetku (ve 

smyslu § 8 ZDP),
4. příjmy z nájmu (definované § 9 ZDP),

5. ostatní příjmy (kde jsou zbylé příjmy, 
které nepatří mezi výše uvedené, viz 
§ 10 ZDP).
Obrázek naznačuje zjednodušené sché-

ma výpočtu daňové povinnosti poplatníka 
v rámci daňového přiznání k DPFO. Tento 
systém ovšem narušuje řada výjimek a spe-
cifických postupů, kdy například některé 
druhy příjmů podléhají tzv. srážkovému 
zdanění, které zajišťuje automaticky plátce 
příjmů (alias plátce daně).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 DZD/ztráta § 8 DZD § 9 DZD/ztráta § 10 DZD 

§ 6 DZD 

  + + 

+ Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 ZDP, případně daňová ztráta 

Základ daně Nezdanitelné částky § 15 Odpočty dle § 34 – 

 

– 

Snížený základ daně 

Odpočet do 
dalších let 

Vypočtená daň 15 %* Slevy na dani § 35 až § 35bc Daňové zvýhodnění § 35c - - 

Daňová povinnost, příp. daňový bonus Zaplacené/sražené zálohy na daň – 

 
Daňový nedoplatek / daňový přeplatek 

Základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny dolů 

Poznámka
Případně zvýšená o tzv. solidárního zvýšení 

daně ve výši o 7 % ze součtu příjmů ze závislé 
činnosti a DZD ze samostatné (podnikatelské) 
činnosti přesahujícího 1 438 992 Kč (limit vychází 
z průměrné mzdy a platí pro rok 2018). Pro tyto 
účely lze snížit příjmy ze závislé činnosti o daňo‑
vou ztrátu z „podnikání“.

Pravidla výpočtu každého z pěti díl-
čích základů daně se přitom více či méně 
liší. Zcela výjimečná metodika se týká prá-
vě námi probíraného DZD podle § 6 ZDP, 
tedy zdanění příjmů ze závislé činnosti, 
kde již od roku 2008 došlo k zásadní změ-
ně. Místo dřívějšího poměrně logického sní-
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žení základu daně o pojistné na sociální 
a zdravotní pojištění hrazeného zaměst-
nancem – tj. v aktuálních sazbách pojist-
ného se jedná o 6,5 % a 4,5 % hrubé mzdy 
– se naopak začal základ pro výpočet zda-
nění mezd zvyšovat o povinné pojistné na 
sociální a zdravotní pojištění hrazené za-
městnavatelem – aktuálně se jedná o 25 % 
a 9 % hrubé mzdy.

Pro snazší vyjadřování se ujalo slangové 
označení – tzv. superhrubé zdanění ze su-
perhrubé mzdy; přesněji z úplných mzdo-
vých nákladů. Značným úskalím je prolí-
nání daňových a pojistných pravidel, kdy 
bez znalosti obojího nelze správně stanovit 
ani pojistné ani daň (zálohu na daň). Po-
kud určitý druh příjmu ze závislé činnosti 
nepodléhá povinnému pojistnému – napří-
klad odměny z dohod o provedení práce do 
výše 10 000 Kč – pak se hrubá mzda (odmě-
na za práci) rovná „superhrubé mzdě“, což 
samozřejmě návazně znamená i nižší daň.

Do režimu stanovení „povinného pojist-
ného“ daňový zákon nijak nezasahuje a při 

jeho zjišťování se postupuje přesně v sou-
ladu s příslušnými českými pojistnými 
zákony. A to i u zaměstnanců, u nichž se 
odvod pojistného neřídí českými pojistný-
mi zákony nebo na které se zcela anebo čás-
tečně vztahuje povinné zahraniční pojiště-
ní stejného druhu. Kde se tak „superhrubá 
mzda“ nebude zvyšovat o skutečně placené 
zahraniční pojistné, ale o fiktivní povinné 
pojistné, které by bylo placeno zaměstna-
vatelem podle českých pojistných předpisů.

Podle legislativní zkratky § 38h odst. 7 
ZDP se „mzdou“ rozumí příjmy ze závislé 
činnosti, kteréžto podrobně vymezuje usta-
novení § 6 ZDP. Pro zvýšení přehlednosti 
budeme pro naše účely takovouto „mzdu“ 
v souladu s převažující praxí označovat za 
„hrubou mzdu“ ve zkratce „HM“. A jako 
„čistou mzdu“ ve zkratce „ČM“ opět plně 
s očekáváním označíme část hrubé mzdy, 
kterou si dotyčný zaměstnanec skutečně 
odnese domů, ať už v peněžité nebo ne-
peněžité formě, spolu s případným daňo-
vým bonusem.
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Z důvodu průběžného plnění veřejných 
rozpočtů jsou příjmy ze závislé činnosti 
(dále také jen „mzdy“) zdaňovány pravi-
delně každý měsíc, protože roční interval 
mezi daňovými přiznáními by byl příliš ne-
prakticky dlouhý. Naštěstí kvůli tomu ne-
musejí zaměstnanci houfně spěchat s „mě-
síčním daňovým přiznáním“ na finanční 
úřad, protože vše ohledně zdanění mezd 

za ně komfortně, bez starostí a na vlastní 
odpovědnost zařídí jejich zaměstnavatel. 
To má značnou výhodu i pro správce daně 
– což jsou pro tyto účely hlavně finanční 
úřady – protože zaměstnavatelů (tzv. plátců 
daně) je podstatně méně než zaměstnanců 
(poplatníků daně), navíc se v daních zpra-
vidla lépe orientují než povětšinou laičtí 
zaměstnanci a je rovněž snazší je zkontro-
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lovat a případně postihnout nějakou „vý-
chovnou“ daňovou sankcí. Samozřejmě, 
že zaměstnavatelé mají na věc jiný názor…

?  Př í klad 1

Princip superhrubé mzdy
Pan Tomáš pracuje na základě pracovní smlou‑

vy pro zaměstnavatele Stroj‑Mont, a.s., u něhož má 
podepsán tiskopis „Prohlášení k dani“ (podrobněji 
v kapitole 3), kde nárokuje základní „osobní“ slevu 
na dani 2 070 Kč měsíčně (více v kapitole 7) a daňo‑
vé zvýhodnění na jedno dítě 1 267 Kč měsíčně (blíže 
v kapitole 8). Za měsíc říjen 2018 mu zaměstnava‑
tel přiznal v souladu s pracovní smlouvou hrubou 
mzdu („HM“) 20 000 Kč.

Jak bude zaměstnavatel postupovat při zdaně‑
ní a zpojistnění mzdy pana Tomáše za říjen 2018:

l	 Povinné pojistné:
– Na zdravotní pojištění celkem = 13,5 % HM = 

0,135 × 20 000 Kč = 2 700 Kč, z toho:
→ 1/3 hradí zaměstnanec = 2 700 Kč / 3 = 

900 Kč (zjednodušeně 4,5 % HM),
→ 2/3 hradí zaměstnavatel = 2 700 Kč / 3 × 2 

= 1 800 Kč (zjednodušeně 9 % HM).
– Na sociální pojištění:

→ hrazené zaměstnancem = 6,5 % HM = 0,065 
× 20 000 Kč = 1 300 Kč,

→ hrazené zaměstnavatelem = 25 % HM = 
0,25 × 20 000 Kč = 5 000 Kč.

l	 Záloha na daň z příjmů:
– Základ pro výpočet zálohy na daň = Úplné 

mzdové náklady zaměstnavatele (a.s.) na za‑
městnance = HM + Pojistné na zdravotní po‑
jištění hrazené zaměstnavatelem + Pojistné na 
sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem = 
HM + 9 % HM + 25 % HM = 20 000 Kč + 1 800 Kč 
+ 5 000 Kč = 26 800 Kč.

– Vypočtená záloha na daň = 15 % ze základu 
pro výpočet zálohy na daň = 0,15 × 26 800 Kč 
= 4 020 Kč
→ Poznámka: Základ pro výpočet zálohy se 

pro tyto účely zaokrouhluje na celé stoko‑
runy nahoru.

– Záloha po slevě na dani podle § 35ba ZDP = 
Záloha na daň – Měsíční sleva na dani (pouze 

základní na poplatníka) = 4 020 Kč – 2 070 Kč 
= 1 950 Kč.

– Záloha po daňovém zvýhodnění = Záloha po 
slevě na dani podle § 35ba ZDP – Měsíční da‑
ňové zvýhodnění (na jedno, případně na první 
vyživované dítě ve společně hospodařící do‑
mácnosti pana Tomáše, přičemž lze plně vyu‑
žít formu slevy na dani, nedostane se proto na 
měsíční daňový bonus) = 1 950 Kč – 1 267 Kč 
= 683 Kč; variantně uvažujme ještě druhé vy‑
živované dítě, které přináší další a vyšší měsíční 
daňové zvýhodnění 1 617 Kč, z čehož se 683 Kč 
uplatní formou slevy ze zbytku zálohy na daň 
a zbývajících 934 Kč (1 617 Kč – 683 Kč) před‑
stavuje měsíční daňový bonus náležející za‑
městnanci.

– Konečná záloha na daň, která bude zaměst‑
nanci sražena z HM = 683 Kč; u druhé varianty 
je záloha 0.

l	 Čistá mzda k výplatě zaměstnanci:
– HM – Pojistné na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnancem – Pojistné na sociální pojiště‑
ní hrazené zaměstnancem – Konečná záloha 
na daň = HM – 4,5 % HM – 6,5 % HM – 833 Kč 
= 20 000 Kč – 900 – 1 300 – 683 = 17 117 Kč; 
u druhé varianty = HM – 4,5 % HM – 6,5 % HM 
+ 934 Kč = 18 734 Kč.

Pro zdanění mezd plátcem daně (za-
městnavatelem) je stěžejní, zda zaměst-
nanec na zdaňovací období u něj pode-
psal – resp. obecně „učinil“ – Prohlášení 
k dani nebo ne. Obecně lze říci, že pode-
psání Prohlášení k dani je pro zaměstnan-
ce vždy výhodné a nemůže na něm nikdy 
prodělat, viz dále kapitola 3. Pozor ale na 
to, že na stejné období kalendářního roku 
(zdaňovacího období) jej lze podepsat nej-
výše u jednoho zaměstnavatele!

Podepsané prohlášení k dani zaměst-
nanci umožňuje, aby již během zdaňovací-
ho období (kalendářního roku) uplatňoval 
pro snížení daňového zatížení většinu osob-
ních slev na dani (§ 35ba ZDP) a daňové 
zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c 
a § 35d ZDP. Samozřejmě za předpokla-
du, že splňuje stanovené věcné podmínky.
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Zaměstnavatel, u kterého zaměstna-
nec podepíše prohlášení k dani, se v pra-
xi označuje jako tzv. hlavní zaměstnavatel 
(lze jej v průběhu kalendářního roku změ-
nit) a zaměstnavatel, u kterého zaměstna-
nec nepodepíše prohlášení k dani, se pro 

odlišení metodiky zdanění mezd označuje 
jako tzv. vedlejší zaměstnavatel.

Režim zdaňování příjmů ze závislé čin-
nosti se přitom může ubírat třemi cestami 
(platí pro rok 2018):

Zdanění závislé 
činnosti

Hlavní parametry určující zdanění Režim zdanění

Typ Zaměstnavatel
Prohlášení 

k dani
Příjem za měsíc

Slevy na 
dani

Sazba Zdanění

1 „Hlavní“ Podepsáno Nepodstatný Ano 15 % * Zálohové

2 „Vedlejší“ Nepodepsáno
Nejvýše 2 500 Kč, 
u DPP** 10 000 Kč

Ne 15 % Srážková daň

3 „Vedlejší“ Nepodepsáno
Jiný případ než 

ad 2
Ne 15 % * Zálohové

* Pokud příjmy přesahují 4násobek průměrné mzdy, tedy pro rok 2018 částku 119 916 Kč, tak se 
záloha na daň zvýší o „solidární zvýšení daně u zálohy“, které činí 7 % z nadlimitní částky 
příjmů (§ 38ha ZDP).

** DPP = Dohoda o provedení práce. Souvisejících specifikem je, že DPP s odměnou do 10 000 Kč 
za kalendářní měsíc nepodléhá pojistnému na sociální ani zdravotní pojištění, takže u ní odpa-
dá zmíněné superhrubé navýšení mzdy. Což znamená nejen přímou úsporu na pojistném, ale 
návazně rovněž na nižší dani.

1. U zaměstnance, který na zdaňovací 
období příslušného kalendářního roku 
podepsal Prohlášení k dani podle § 38k 
odst. 4 ZDP, vypočte tento „hlavní“ za-
městnavatel jeho daňovou povinnost ve 
dvou krocích.
l	 Při zúčtování mezd za příslušný kalen-
dářní měsíc nejprve z úhrnu měsíčních pří-
jmů ze závislé činnosti (bez ohledu na jejich 

druh a výši, i z odměny DPP do 10 000 Kč) 
zvýšených o povinné pojistné placené za-
městnavatelem (tedy z tzv. superhrubé 
mzdy, viz dále) vypočte zálohu na daň li-
neární sazbou 15 %. Pozn. *: Pokud příjmy 
přesahují 4násobek průměrné mzdy, tedy pro 
rok 2018 částku 119 916 Kč, tak se záloha na 
daň zvýší o tzv. solidární zvýšení daně, 
které činí 7 % z nadlimitní částky příjmů.
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l	 Ve druhém kroku se zaměstnavatel 
podívá do Prohlášení k dani zaměstnan-
ce (poplatníka) a na jeho základě vypočte-
nou zálohu na daň sníží nejdříve o pro-
kázané částky měsíčních „osobních“ slev 
na dani dle § 35ba ZDP a potom o klad-
nou částku měsíčního daňového zvýhod-
nění (o měsíční slevu na dani podle § 35c 

a § 35d ZDP). Je-li měsíční daňové zvý-
hodnění vyšší než záloha na daň snížená 
o „osobní“ slevy na dani, pak za podmínek 
§ 35d ZDP (úhrn zdanitelných příjmů, vy-
jma osvobozených a zdaněných srážkovou 
daní alespoň 6 100 Kč) přizná a vyplatí za-
městnanci měsíční daňový bonus.
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Daňovými úlevami, které přicházejí 
do úvahy u zaměstnanců, se budeme blí-
že zabývat až v kapitole 7 a 8, takže nyní 
jen stručně shrneme, jaké daňové slevy lze 
uplatnit během roku 2018 při výpočtu zá-
loh na daň:
l	 Měsíční osobní slevy na dani podle 
§ 35ba ZDP:
– 2 070 Kč na poplatníka (zdůrazněme, že 

zde nejsou stanoveny žádné podmínky, 
nárok na tuto základní slevu proto na-
příklad mají rovněž studenti, starobní 
důchodci nebo daňoví nerezidenti ČR),

– 210 Kč za invalidní důchod pro invali-
ditu prvního nebo druhého stupně,

– 420 Kč za invalidní důchod pro invali-
ditu třetího stupně,

– 1 345 Kč za průkaz ZTP/P (osoba zvlášť 
těžce zdravotně postižená vyžadující 
průvodce),

– 335 Kč za studium samotného poplatní-
ka do 26, resp. 28 let (neplést se studiem 
jeho dětí);

l	 Měsíční daňové zvýhodnění na vyži-
vované děti podle § 35c a § 35d ZDP:
– podmínkou je, že se jedná o vyživova-

né dítě žijící s poplatníkem ve společně 
hospodařící domácnosti,

– na jedno, resp. první dítě lze nárokovat 
měsíční daňové zvýhodnění 1 267 Kč 
(změna od roku 2018),

– na druhé dítě 1 617 Kč (stejná částka, 
jako platila pro rok 2017),

– na třetí a každé další dítě 2 017 Kč (stej-
ná částka, jako platila pro rok 2017);

– jedná-li se o dítě, které je držitelem prů-
kazu ZTP/P, zvyšuje se na ně příslušná 
částka na dvojnásobek;

– formou měsíční slevy na dani bez ome-
zení až do výše vypočtené zálohy na 
daň (po slevách ad výše),

– formou měsíčního daňového bonusu, 
je-li vypočtená záloha na daň nižší (s 
jistým omezením, viz dále).

2. U zaměstnance, který na příslušné 
zdaňovací období (kalendářní rok) ne-
podepsal Pro hlášení k dani podle § 38k 
odst. 4 ZDP, provede „vedlejší“ zaměstna-
vatel zdanění „mezd“ v jednom kroku. Nej-
prve ale musí posoudit, jaký daňový režim 
zvolí, což závisí na druhu a výši předmět-
ného příjmu zaměstnance.
l	 Jde-li o odměnu z dohody o prove-
dení práce do 10 000 Kč, nebo o úhrn ji-
ných příjmů do 2 500 Kč za kalendářní 
měsíc, uplatní se tzv. srážková daň 15 %, 
kterou nelze snížit o žádné slevy na dani 
(viz § 6 odst. 4 ZDP). Což souvisí se speci-
fikem těchto příjmů, které totiž (obvykle) 
nepodléhají pojistnému na sociální ani 
zdravotní pojištění. Přičemž ale nemusí jít 
o konečné daňové řešení, neboť takto sráž-
kově zdaněné příjmy může poplatník zahr-
nout do přiznání nebo do ročního zúčtová-
ní záloh na daň.
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3. V ostatních případech pak „vedlejší“ 
zaměstnavatel provede zálohové zdanění, 
opět v jednom kroku.
l	 Tento režim se tedy týká jiných pří-
jmů ze závislé činnosti – než z DPP do 
10 000 Kč, resp. v úhrnné výši do 2 500 Kč, 
které podléhají „srážkové dani“ ad 2 výše. 
Může jít o příjmy z DPP přesahující daňově 
pojistný limit 10 000 Kč, nebo o jiné druhy 
příjmů, jejichž měsíční úhrn překročí limit 
2 500 Kč (např. odměna za práci společníka 

a jednatele pro s.r.o., odměna člena dozorčí 
rady či likvidátora atd.).
l	 Zálohu na daň vypočte zaměstnavatel 
standardně z tzv. superhrubé mzdy zvýše-
né o povinné pojistné hrazené zaměstna-
vatelem, kterou bez dalších úprav přímo 
srazí zaměstnanci (poplatníkovi) z příjmů 
ze závislé činnosti. Při absenci „Prohlášení 
k dani“ poplatníka totiž opět nelze vypo-
čtenou zálohu na daň snížit o žádné slevy 
na dani nebo o daňové zvýhodnění. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Vypočtená 

záloha 

Sleva na dani 

(podle § 35ba) 

Daňové zvýhodnění 

(podle § 35c, § 35d) 

Konečná záloha 

(bude sražena) 

Daňový bonus 

(bude vyplacen) 

> 0 

< 0 

Hrubá 

mzda 

Povinné pojistné 

(zaměstnavatele) 

Základ pro výpočet 

zálohy na daň 

Vypočtená 

záloha na daň 

15%* 

Hrubá mzda 

 

Povinné pojistné 

(zaměstnavatele) 

Základ pro 

výpočet zálohy  

Sražená záloha 

na daň 

15%* 

Hrubá mzda = 100 % HM 

Čistá mzda Soc. Poj. 

6,5 % 

Záloha 

na daň 

Pojistné zaměstnavatele 

+ 

Úplné mzdové náklady zaměstnavatele = 134 % HM = Superhrubá mzda 

 

Zdr. Poj. 

4,5 % 

Soc. Poj. 

25 % 

Zdr. Poj. 

9 % 

Úhrn příjmů do 2 500 Kč,  

nebo za DPP do 10 000 Kč 

Základ 

srážkové daně  

Sražená 

„srážková daň“ 

15 % 

Poznámka
Pokud příjmy přesahují 4násobek průměrné mzdy, tedy pro rok 2017 částku 119 916 Kč, tak se 

i v těchto případech záloha na daň zvýší o tzv. solidární zvýšení daně u zálohy, které činí 7 % 
z nadlimitní částky příjmů (viz § 38ha ZDP).

?  Př í klad 2

Zálohové versus konečné zdanění pří-
jmů ze závislé činnosti
Pan Tomáš z minulého příkladu v říjnu 2018 

pracoval vedle Stroj‑Montu, a.s. také pro další dvě 
firmy:

1. Pro zaměstnavatele ABC, s.r.o. ve (vedlejším) 
pracovním poměru za mzdu 20 000 Kč měsíčně, 
přičemž u něj nemá (ani nemůže mít souběžně) 
podepsáno prohlášení k dani, takže žádné daňo‑
vé úlevy uplatnit nemůže.
l	 Nemá „Prohlášení k dani“ a nejde o příjem 

z DPP do 10 000 Kč, resp. jiný do 2 500 Kč, pro‑
to ABC, s.r.o. uplatní – tj. vypočte, srazí ze mzdy 
a odvede svému správci daně – zálohu na „daň 
ze mzdy“.

l	 „Superhrubý“ základ pro výpočet zálohy na 
daň = HM + 9 % HM + 25 % HM = 26 800 Kč

l	 Záloha na daň = 15 % ze základu pro výpočet 
zálohy na daň = 0,15 × 26 800 Kč = 4 020 Kč

l	 Čistá mzda = HM – 4,5 % HM – 6,5 % HM – Zá‑
loha na daň = 13 780 Kč

l	 Takto souběžně zálohově zdaněný příjem musí 
pan Tomáš uvést do přiznání k DPFO za rok 
2018.

2. Pro zaměstnavatele XYZ, s.r.o. na dohodu 
o provedení práce za odměnu 10 000 Kč (nepodlé‑
há pojištění), přičemž ani u této firmy nemůže mít 
podepsáno prohlášení k dani, kde by nárokoval 
daňové úlevy.
l	 Nemá „Prohlášení k dani“ a jde o příjem z DPP 

do 10 000 Kč (včetně), resp. jiný do 2 500 Kč, 
proto XYZ, s.r.o. uplatní – vypočte, srazí ze 
mzdy a odvede – tzv. srážkovou daň z příjmu 
ze závislé činnosti.

l	 Základ pro zvláštní sazbu srážkové daně = HM 
+ 9 % HM + 25 % HM = HM + 0 + 0 = 10 000 Kč

l	 Tzv. srážková daň = 15 % ze základu pro zvlášt‑
ní sazbu daně = 0,15 × 10 000 Kč = 1 500 Kč

l	 Čistá mzda = HM – 4,5 % HM – 6,5 % HM – Sráž‑
ková daň = 10 000 Kč – 0 – 0 – 1 500 = 8 500 Kč

l	 Zdanění srážkovou daní zůstane konečné, po‑
kud Tomáš příjem dobrovolně nedá do přizná‑
ní k DPFO. Když jej do přiznání zahrne, tak se 
sražená „srážková daň“ započte (jako záloha) 
na úhradu daně.

Věnujme pár slov tzv. solidárnímu zvý-
šení DPFO podle § 16a ZDP alias „milio-
nářské dani“. Tato nezvyklá metodika zda-
nění byla zavedena v roce 2013 původně 


