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1. Daň z příjmů ze závislé činnosti
Právní předpisy:
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále 

jako „ZDP“).
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Registrační povinnost plátce daně z příjmů ze 
závislé činnosti
Plátcem daně z  příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti se osoba (fyzická nebo právnická) stává, 
jakmile poskytne fyzické osobě (zaměstnanci) 
příjem ze závislé činnosti, ze kterého vzniká povin-
nost odvést daň zvláštní sazbou daně, popřípadě 
odvést zálohu na daň podle § 38h zákona o daních 
z příjmů. 
Po praktické stránce to představuje pro dotyč-
nou fyzickou nebo právnickou osobu (tj. za-
městnavatele) povinnost registrovat se u místně 
příslušného úřadu jako plátce daně z  příjmů. 
Vznik registrační povinnosti upravuje zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v  §§ 125, 126. Re-
gistrační povinnost vzniká daňovému subjektu, 
kterému vznikne povinnost podat přihlášku k re-
gistraci k jednotlivé dani. V přihlášce k registraci 
je daňový subjekt povinen uvést předepsané 
údaje potřebné pro správu daní. 
K  tomu lze dále doplnit, že s účinností od 1. 1. 
2015 je nutné postupovat v souladu s § 72 odst. 
4 daňového řádu, který stanoví, že v  případě, 
má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpří-
stupněnu datovou schránku, nebo zákonem 
uloženou povinnost mít účetní závěrku ověře-
nou auditorem, je povinen podat rovněž i  při-
hlášku k registraci pouze datovou zprávou ve 
formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. 
Pro odeslání lze doporučit použít aplikaci Elek-
tronická podání pro finanční správu, kterou lze 
nalézt na webové stránce www.daneelektronic-
ky.cz.

Při registraci je nutné rozlišit následující dva pří-
pady
• V případě, že je plátcem daně z příjmů fy-

zická osoba (tj. zaměstnavatelem je fyzická 
osoba), zaregistruje se s  využitím tiskopisu 
„Přihláška k  registraci pro fyzické osoby“, kde 
v příslušných kolonkách zaškrtne, zda je:
– Plátcem daně z příjmů ze závislé činnos-

ti (jde o případy, kdy je plátce daně sráží 
zálohu na daň podle § 38h).

– Plátcem daně z příjmů vybírané zvláštní 

sazbou daně (jde například o  případy, 
kdy plátce daně sráží daň zvláštní saz-
bou daně podle § 6 odst. 4, § 38d ZDP).

• V případě, že je plátcem daně z příjmů práv-
nická osoba (tj. zaměstnavatelem je právnic-
ká osoba), zaregistruje se s využitím tiskopisu 
„Přihláška k  registraci pro právnické osoby“, 
kde opět v  příslušných kolonkách zaškrtne, 
zda je:
– Plátcem daně z příjmů ze závislé činnos-

ti.
– Plátcem daně z příjmů vybírané zvláštní 

sazbou daně.
• V případě, že se jedná o registraci tzv. „plát-

covy pokladny“, která přísluší k  právnické 
nebo fyzické osobě, je nutné použít tiskopis 
„Přihláška k  registraci pro plátcovy pokladny“, 
kde plátce opět zaškrtne, zda je:
– Plátcem daně z příjmů ze závislé činnos-

ti.
– Plátcem daně z příjmů vybírané zvláštní 

sazbou daně.

Mzdové listy
Mezi důležité povinnosti plátce daně (zaměstna-
vatele) patří povinnost vést:
• Mzdové listy pro poplatníky s příjmy ze závis-

lé činnosti uvedené v § 6 ZDP.
• Rekapitulaci o sražených zálohách a dani srá-

žené podle zvláštní sazby daně:
– za každý kalendářní měsíc a
– za celé zdaňovací období.

Povinné náležitosti mzdových listů
Povinné náležitosti mzdových listů jsou uvedeny 
v § 38j ZDP v platném znění. Mzdový list musí 
pro účely daně obsahovat:
a) poplatníkovo jméno a příjmení, i dřívější,
b) rodné číslo a u daňového nerezidenta:

– datum narození, 
– číslo a  typ dokladu prokazujícího jeho 

totožnost a  kód státu, který tento do-
klad vydal,

– identifikaci pro daňové účely ve státu 
daňové rezidence a  kód státu, jehož je 
daňovým rezidentem,

c) bydliště a u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 
3 (daňový nerezident) bydliště ve státě, jehož 
je daňovým rezidentem, 

d) jméno a  rodné číslo osoby, na kterou po-
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platník uplatňuje slevu na dani podle § 35ba 
a daňové zvýhodnění a dále:
– výši jednotlivých nezdanitelných částek 

základu daně podle § 15, 
– částek slevy na dani podle § 35ba,
– částek daňového zvýhodnění, 
– s uvedením důvodu jejich uznání,

e) den nástupu poplatníka do zaměstnání, 
a u poplatníka, který je daňovým nereziden-
tem, den ukončení zaměstnání v ČR,

f ) za každý kalendářní měsíc
1. úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, 

zda jsou vypláceny v  penězích nebo 
v naturáliích,

2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúč-
tovaných mezd uvedeného v bodě 1,

3. základ pro výpočet zálohy na daň nebo 
daně podle zvláštní sazby,

4. vypočtenou zálohu nebo sraženou daň 
podle zvláštní sazby daně,

5. měsíční slevu na dani podle § 35ba a zá-
lohu sníženou o  měsíční slevu na dani 
podle § 35ba,

6. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční 
slevu na dani podle § 35c, měsíční da-
ňový bonus, zálohu sníženou o měsíční 
slevu na dani podle § 35ba a 35c,

7. skutečně sraženou zálohu.
 Údaje uvedené výše v bodech 3 a 4 se uve-

dou podle způsobu výpočtu zálohy na daň 
nebo výpočtu daně zvláštní sazbou daně 
z  příjmů ze závislé činnosti a  odděleně se 
uvedou údaje o odměně člena orgánu práv-
nické osoby a  sražené dani z  této odměny, 
jedná-li se o  poplatníka, který je daňovým 
nerezidentem,

g) součet údajů za zdaňovací období uvede-
ných v písmenu f) a úhrn vyplacených měsíč-
ních daňových bonusů,

h) údaje o výpočtu daně a provedeném ročním 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Plátci daně jsou povinni na mzdovém listě dále 
uvést (§ 38j odst. 10):
• částky pojistného sražené nebo uhrazené: 

– na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti,

– na veřejné zdravotní pojištění, které je 
podle zvláštních právních předpisů ze 
svých příjmů ze závislé činnosti povi-
nen platit poplatník, a u poplatníka, na 
kterého se vztahuje povinné zahranič-

ní pojištění stejného druhu, příspěvky 
poplatníka na toto zahraniční pojištění, 
a to:

– za každý kalendářní měsíc a 
– v úhrnu za celé zdaňovací období.

 Novela, provedená zákonem č. 500/2012 Sb. 
s účinností od 1. 1. 2013 dále stanovila povin-
nost uvést ve mzdovém listu částku odpoví-
dající rozdílu, ze kterého bylo vypočteno soli-
dární zvýšení daně u zálohy ve výši 7 % podle 
ustanovení § 38ha ZDP.

Odvod záloh na daň
Zaměstnavatel, který je plátcem daně ze závislé 
činnosti, je povinen odvádět sražené zálohy na 
daň správci daně v  příslušné lhůtě. Lhůty pro 
odvod sražených záloh na daň jsou uvedeny 
v § 38h ZDP.
• Plátce (zaměstnavatel) má za povinnost od-

vést úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, 
které měly být jako zálohy na daň sraženy, 
nejpozději do 20. dne kalendářního měsí-
ce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla. 

• Z příjmů vyplacených poplatníkovi prostřed-
nictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm 
v zahraničí (§ 6 odst. 2) odvede plátce úhrn 
částek, které měly být jako zálohy na daň 
sraženy, nejpozději do 20. dne po uplynutí 
kalendářního měsíce, v němž o dluhu účtu-
je v  souladu s  platnými účetními předpisy. 
Pozor, výjimkou jsou osoby se sídlem nebo 
bydlištěm v jiném členském státě EU nebo ve 
státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, 
která má na území ČR organizační složku, je-
jímž předmětem činnosti je zprostředkování 
zaměstnání na základě povolení podle záko-
na upravujícího zaměstnanost.

• Správce daně může stanovit lhůtu pro odvod 
záloh jinak, lhůta však nesmí přesáhnout po-
slední den kalendářního měsíce, v němž po-
vinnost srazit zálohy vznikla.

? Příklad
Z  mezd za leden vyplacených a  zúčtovaných 

v únoru musí být odvedena plátcem daně (zaměst-
navatelem) příslušná částka úhrnu sražených zá-
loh do 20. února.

? Příklad
 Z mezd za leden zúčtovaných v únoru a vypla-

cených až v  dubnu musí být odvedena příslušná 
částka úhrnu sražených záloh rovněž do 20. února.
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Výjimky
• Plátce daně (zaměstnavatel) nemá povinnost 

srážet zálohy na daň z příjmů ze závislé čin-
nosti v následujících případech:
– Mzda jde k tíži stálé provozovny umís-

těné v zahraničí v případě, že jde o stá-
lou provozovnu poplatníka, který je 
daňovým rezidentem v  ČR (takovým 
daňovým rezidentem ČR může být jak 
fyzická osoba, tak právnická osoba).

• Správce daně může na žádost plátce zrušit 
povinnost srážet zálohy na daň z  příjmů ze 
závislé činnosti vykonávané v zahraničí.

Snížení odvodu záloh o měsíční daňové bonusy
• O  vyplacený měsíční daňový bonus plátce 

daně (zaměstnavatel) sníží odvod záloh 
na daň za příslušný kalendářní měsíc (§ 35d 
odst. 5 ZDP). 

? Příklad
Pokud zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům 

na měsíčních daňových bonusech za měsíc červen 
v úhrnu částku 45 200 Kč, a úhrn sražených záloh 
na daň za měsíc červen je v částce 87 000 Kč, sní-
ží zaměstnavatel o částku 45 200 Kč odvod záloh 
za měsíc červen a odvede správci daně jen částku 
41 800 Kč = 87 000 Kč – 45 200 Kč.

• V  případě, pokud nelze nárok poplatníka 
uspokojit z celkového objemu záloh na daň, 
plátce daně je povinen vyplatit měsíční da-
ňový bonus nebo jeho část poplatníkovi 
z  vlastních finančních prostředků. O  tyto 
částky sníží odvody záloh na daň správci 
daně v  následujících měsících, nejdéle do 
konce zdaňovacího období, pokud nepožá-
dá správce daně o poukázání chybějící částky 
na tiskopise vydaném Ministerstvem financí 
(jedná se o  formulář MFin 5241 označený 
názvem „Žádost podle § 35d odst. 5 záko-
na o daních z příjmů o poukázání chybějící 
částky vyplacené plátcem daně poplatní-
kům na měsíčních daňových bonusech“). 
Správce daně vrátí plátci daně přeplatek nej-
později do 20 dnů od doručení žádosti, po-
kud na základě tohoto požadavku vratitelný 
přeplatek vznikl. 

V případě, pokud plátce daně žádá správce daně 
o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem 
daně na měsíčních daňových bonusech, musí 

plátce daně požádat za každý měsíc na samo-
statné žádosti. Na zmíněném formuláři MFin 
5241 také musí plátce daně uvést, zda se jedná 
o „běžný typ žádosti“ nebo „dodatečný typ žádos-
ti“. U běžné žádosti se jedná o postup podle § 35d 
odst. 5 ZDP, a to po správné aplikaci § 35d odst. 
4 ZDP. U  dodatečné žádosti se jedná o  postup 
podle § 35d odst. 5 ZDP po aplikaci § 38i odst. 4 
ZDP (dodatečně provedená oprava chybně po-
skytnutého měsíčního daňového zvýhodnění).

? Příklad
Zaměstnavatel zaměstnává několik zaměstnan-

ců, kteří uplatňují měsíční daňové zvýhodnění na 
děti. Úhrn sražených záloh na daň činí za měsíc 
červen částku 22  100  Kč, nárok zaměstnanců na 
měsíční daňové bonusy je však ve výši 35 000 Kč. 
Zaměstnavatel sníží úhrn sražených záloh na daň 
o  částku 22  100  Kč, správci daně tedy odvede na 
uvedený měsíc částku 0  Kč. Zbývající rozdíl před-
stavuje částku 12 900 Kč = 35 000 Kč – 22 100 Kč. 
Zaměstnavatel může tuto částku vyplatit z  vlast-
ních finančních prostředků, anebo si podá žádost 
správci daně o poukázání chybějící částky, kterou 
vyplatil zaměstnancům z vlastních finančních pro-
středků na měsíčních daňových bonusech.

Snížení odvodu záloh o doplatky na da-
ňovém bonusu z ročního zúčtování
• O  částku daňového zvýhodnění vyplacený 

formou doplatku na daňovém bonusu sní-
ží plátce daně nejbližší odvod záloh na daň 
správci daně (§ 35d odst. 9 ZDP). 

• V případě, že nelze nárok poplatníka uspoko-
jit z celkového objemu záloh na daň, vyplatí 
plátce daně poplatníkovi doplatek na daňo-
vém bonusu nebo jeho část ze svých finanč-
ních prostředků a o tyto částky sníží odvody 
záloh na daň správci daně v následujících mě-
sících, nejdéle do konce zdaňovacího období, 
pokud nepožádá místně příslušného správce 
daně o  poukázání chybějící částky na tisko-
pise vydaném Ministerstvem financí (jedná 
se o formulář MFin 5246 označený názvem 
„Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o da-
ních z příjmů o poukázání chybějící částky 
vyplacené plátcem daně poplatníkům na 
doplatku na daňovém bonusu z  ročního 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“. 
Správce daně vrátí plátci daně přeplatek nej-
později do 20 dnů od doručení žádosti, po-
kud na základě tohoto požadavku vratitelný 
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přeplatek vznikl. V  žádosti také musí plátce 
daně uvést, zda se jedná o „běžný typ žádos-
ti“ nebo „dodatečný typ žádosti“. U  běžné 
žádosti se jedná o postup podle § 35d odst. 
9 ZDP, a to po správné aplikaci § 35d odst. 4 
ZDP. U dodatečné žádosti se jedná o postup 
podle § 35d odst. 9 ZDP po aplikaci § 38i odst. 
4 ZDP (dodatečně provedená oprava chybně 
poskytnutého měsíčního daňového zvýhod-
nění).

Vyúčtování daně z  příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti
Plátce daně musí vůči správci daně splnit celou 
řadu povinností. Zaměstnavatel jako plátce daně 
z příjmů ze závislé činnosti má následující povin-
nosti:
• Vyplnit a  odevzdat finančnímu úřadu „Vy-

účtování daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti“. Tato povinnost vyplývá 
z  ustanovení § 38j odst. 4 ZDP. Vyúčtování 
se podává na formuláři MFin 5459. Pro úče-
ly správného vyplnění tohoto formuláře je 
možné využít Pokyny k vyplnění Vyúčtování 
daně z příjmů fyzických osob ze závislé čin-
nosti (formulář MFin 5459/1). 

• Vyúčtování daně z  příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti je rovněž povinen podat 
plátce, kterému nevznikla v  průběhu zda-
ňovacího období povinnost odvádět úhrn 
sražených záloh správci daně, a to z důvodu, 
že poskytoval zaměstnancům slevy na dani 
podle § 35ba ZDP nebo daňové zvýhodnění 
podle § 35c a § 35d (viz § 38j odst. 9 ZDP). 

• Lhůta pro podání vyúčtování daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti je stano-
vena do 2 měsíců po uplynutí kalendářního 
roku. To neplatí v  případech, pokud plátce 
podává vyúčtování elektronicky, kdy je sta-
novena lhůta do 20. března.

• Prodloužení lhůty: Lhůtu pro podání Vyúč-
tování k dani z příjmů ze závislé činnosti nelze 
prodloužit (§ 38j odst. 7).

Elektronické podání
Ve vybraných případech je stanovena povinnost 
podávat „Vyúčtování daně z  příjmů ze závislé 
činnosti“ povinně v elektronické formě. 
• Povinnost podat Vyúčtování daně z příjmů ze 

závislé činnosti elektronicky platí pro plátce 
daně (zaměstnavatele), který ve zdaňovacím 
období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze zá-

vislé činnosti nebo funkční požitky fyzickým 
osobám, které nejsou daňovými rezidenty 
v ČR (tj. fyzické osoby uvedené v § 2 odst. 3 
ZDP).
– Výjimka: Tuto povinnost nemá plátce 

daně (zaměstnavatel), který je fyzickou 
osobou a u něhož počet těchto poplat-
níků (zaměstnanců) v  průběhu zdaňo-
vacího období nepřesáhl v  úhrnu 10 
osob. 

• V  případě elektronického podání lhůta pro 
podání Vyúčtování je stanoveno pevné da-
tum do 20. března po uplynutí vykazované-
ho zdaňovacího období. 

? Příklad 
V případě elektronického podání Vyúčtování za 

rok 2018 lhůta pro podání končí dnem 20. března 
2019.

Přílohy k Vyúčtování daně z příjmů fyzic-
kých osob ze závislé činnosti
Společně s  vyúčtováním se předkládají též po-
vinné přílohy. Jedná se o následující přílohy:
– Příloha č. 1: „Počet zaměstnanců k  1. pro-

sinci“ (viz § 38j odst. 8 písm. a) ZDP). Jde 
o  povinnou přílohu k  vyúčtování. Jedná se 
o  formulář MFin 5490/1. Obsahuje údaje 
o počtu zaměstnanců k 1. prosinci vykazova-
ného zdaňovacího období podle místa výko-
nu práce v obci uvedené v pracovní smlouvě.

– Příloha č. 2: „Přehled souhrnných údajů 
zaznamenaných na mzdových listech po-
platník uvedených v § 2 odst. 3 zákona“. Viz 
§ 38j odst. 8 písm. b) ZDP. Tato příloha je po-
vinná pro plátce, kteří zaměstnávali poplatní-
ky uvedené v § 2 odst. 3 (daňové cizozemce, 
tj. fyzické osoby, které jsou daňovými rezi-
denty v jiném státě, než ČR). Jedná se o for-
mulář MFin 5530. Obsahuje souhrnné údaje 
zaznamenané na mzdových listech vykazo-
vaného zdaňovacího období v členění podle 
jednotlivých poplatníků (zaměstnanců), kteří 
nejsou daňovými rezidenty v ČR, včetně pří-
jmů, z  nichž je daň vybírána srážkou podle 
zvláštní sazby daně.

– Příloha č. 3: „Příloha k  vyúčtování daně 
z  příjmů fyzických osob ze závislé čin-
nosti o  dodatečných opravách záloh na 
daň po slevě a daně vypočtené z ročního 
vyúčtování záloh a daňového zvýhodně-
ní“. Viz § 38j odst. 8 písm. c) ZDP. Tato pří-



POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

6

loha je povinná pro plátce, kteří provádějí 
opravy na dani podle § 38i ZDP a pro plát-
ce, kteří provedli opravy daňového zvýhod-
nění podle § 38i týkající se chybně poskyt-
nuté slevy na dani, provedené v aktuálním 
zdaňovacím období. Jedná se o  formulář 
MFin 5490. 

– Příloha č. 4: „Příloha k  vyúčtování daně 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
o  dodatečných opravách měsíčního da-
ňového bonusu a  doplatku na daňovém 
bonusu z  ročního zúčtování daňového 
zvýhodnění podle § 38i zákona“. Viz § 38j 
odst. 6 písm. c) ZDP. Tato příloha je určena pro 
plátce, kteří podle § 38i ZDP provedli v aktu-
álním zdaňovacím období opravy daňového 
zvýhodnění poskytnutého formou měsíč-
ního daňového bonusu nebo doplatku 
na daňovém bonusu z  ročního vyúčtování 
daňového zvýhodnění. Jedná se o  formulář 
MFin 5531.

Dodatečné vyúčtování
Mohou nastat případy, kdy plátce daně zjistí po 
uplynutí lhůty pro podání vyúčtování, že daň 
není vyměřena správně. V  takovém případě 
postupuje podle § 141 daňového řádu a  po-
dává tzv. „dodatečné vyúčtování“. Podává se opět 
na formuláři MFin 5459, kde se na řádku „01a 
Vyúčtování“ vyznačí, že se jedná o „dodatečné“ 
vyúčtování. 
• V dodatečném vyúčtování uvede plátce daně 

na řádek 01b datum zjištění důvodů pro po-
dání dodatečného vyúčtování. 

• Dodatečné vyúčtování se vyplňuje celé, 
kromě sl. 2 a 11 části I. a kromě části II, 
tzn. všechny měsíce uvedeného zdaňova-
cího období v  části I., přičemž u  měsíců, 
u  kterých nastala změna, se uvedou celé 
hodnoty, nikoliv pouze matematické rozdí-
ly oproti hodnotám uvedeným v původním 
(řádném) vyúčtování. Rozdíl v  hodnotách 
se uvádí do sloupce 10 příslušného měsíce 
(označen ve formuláři nadpisem „Dodateč-
né Vyúčtování“), a  zároveň i  na řádek 13 
označeném „Úhrn“.

Pro účely dalšího postupu je nutné rozlišit, zda 
se podává dodatečné vyúčtování:
a) na daň vyšší nebo
b) na daň nižší nebo
c) v  případě, kdy se nemění poslední známá 

daň, ale mění se pouze údaje daňovým sub-
jektem tvrzené.

• V případě, pokud má být daň vyšší než po-
slední známá daň, je plátce (daňový subjekt) 
povinen podat dodatečné vyúčtování do 
konce měsíce následujícího po měsíci, ve kte-
rém toto zjistil. Ve stejné lhůtě musí přísluš-
nou částku rozdílu na dani uhradit, přesněji 
řečeno, musí být připsána na příslušný účet 
správce daně. 

• V  případě, pokud plátce daně zjistil, že daň 
má být nižší než poslední známá daň, je 
oprávněn při splnění určitých podmínek, 
podat dodatečné vyúčtování. Lhůta pro po-
dání je stejná jako v předchozím případě. To 
znamená do konce měsíce následujícího po 
měsíci, kdy vyšly najevo nové skutečnosti 
nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň 
byla stanovena v  nesprávné výši. Dále musí 
plátce uvést na vložený volný list důvody pro 
podání dodatečného vyúčtování.

• V případě, kdy se nemění poslední známá daň, 
ale pouze údaje dříve tvrzené, je plátce (daňo-
vý subjekt) rovněž oprávněn podat dodatečné 
vyúčtování, opět ve lhůtě do konce měsíce ná-
sledujícího po měsíci, ve kterém zjistil příslušné 
skutečnosti.

Odvod srážkové daně
Lhůta pro odvod srážkové daně je uvedena 
v § 38d odst. 3 ZDP. Plátce daně (zaměstnava-
tel) má za povinnost odvést místně příslušnému 
správci daně srážkovou daň do konce měsíce, 
který následuje po měsíci, v  němž nastala 
povinnost provést srážku daně podle § 38d 
odst. 1 a 2.

Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybí-
rané srážkou
Plátce daně (zaměstnavatel), který sráží daň 
z příjmů srážkou, má povinnost oznámit skuteč-
nost, týkající se odvodu sražené daně, správci 
daně, a to za podmínky, pokud se jedná o zahra-
niční subjekty. Toto se netýká příjmů, ze kterých 
je srážena daň podle § 6 odst. 4 ZDP. Hlášení se 
provádí na tiskopisu MFin 5478 Hlášení plátce 
daně o dani z příjmů vybírané srážkou. Lhůta 
pro podání hlášení vyplývá s účinností od 1. led-
na 2011 z § 137 daňového řádu a  je stanovena 
do 20 dnů po uplynutí měsíce, v  němž vznikla 
plátci daně povinnost, která je předmětem hlá-
šení.
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Vyúčtování daně z příjmů vybírané sráž-
kou podle zvláštní sazby
V případě, že jde o plátce daně z příjmů vybíra-
né zvláštní sazbou daně (to znamená, že plátce 
daně srážel ve zdaňovacím období daň zvláštní 
sazbou daně například podle § 6 odst. 4 ZDP), 
platí následující povinnosti:
• Plátce daně (zaměstnavatel) má povinnost 

vyplnit a  odevzdat finančnímu úřadu for-
mulář MFin 5466 s  názvem „Vyúčtování 
daně vybírané srážkou podle zvláštní saz-
by daně z  příjmů fyzických / právnických 
osob“. Viz § 38d odst. 9 ZDP.

• Vyúčtování se podává odděleně za daně vy-
brané srážkou:
– poplatníkům, kteří jsou fyzickými oso-

bami (§ 2 odst. 1 zákona),
– poplatníkům, kteří jsou poplatníky daně 

z příjmů právnických osob (§ 17 odst. 1 
zákona). 

• V případě, pokud vyplácí nebo poukazuje-
-li nebo připisuje-li plátce daně úhrady ve 
prospěch jak fyzických, tak i  právnických 
osob, bude předkládat dvě vyúčtování 
daně vybírané srážkou. Použije stejný typ 
tiskopisu, který k tomuto účelu vydalo Mi-
nisterstvo financí (MFin 5466) a vyznačí na 
něm, za kterou skupinu poplatníků je vyúč-
tování podáváno (fyzické osoby, právnické 
osoby). 

Elektronické podání
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně je možné podat i elektro-
nickou formou. Příslušné další informace lze 
získat prostřednictvím internetu například 
na adrese: http://www.daneelektronicky.cz, 
elektronické služby Finanční správy ČR (v pří-
slušném internetovém vyhledávači stačí zadat 
text „daňový portál“.

Přílohy
• K  formuláři Vyúčtování daně vybírané sráž-

kou náleží následující příloha:
– Příloha k  vyúčtování daně vybíra-

né srážkou podle zvláštní sazby daně 
z příjmů fyzických / právnických osob. 
Tato příloha je povinná pro plátce 
daně, který provedl ve zdaňovacím 
období opravu výše sražené daně 
podle § 38d odst. 8 ZDP. Jedná se 
o formulář MFin 5466/A.

Lhůta pro podání vyúčtování daně z pří-
jmů vybírané srážkou
• Daňový řád stanoví v § 137 odst. 2, že vyúč-

tování se podává do 3 měsíců po uplynutí 
kalendářního roku. Správa daní vybíraných 
srážkou je pak uvedena v  § 233 a  následují-
cích ustanoveních daňového řádu.

• Prodloužení lhůty: Lhůtu pro podání Vy-
účtování k dani z příjmů vybíraných srážkou 
nelze prodloužit (§ 38d odst. 10).

Dodatečné vyúčtování
Opravy týkající se předcházejících zdaňovacích 
období (popřípadě předcházejících částí) je nut-
né provést formou dodatečného Vyúčtování 
k  tomuto zdaňovacímu období (části zdaňo-
vacího období), a  to v  souladu s  § 141 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád.

? Příklad
V  srpnu plátce daně dodatečně srazil srážko-

vou daň ve výši 1 500 Kč, která měla být sražena 
již v  měsíci červenec. Dále zjistil, že nesprávně 
provedl zdanění srážkovou daní při zúčtování 
mezd za měsíc květen. Nesprávně sražená sráž-
ková daň byla ve výši 600 Kč. V daném případě 
vyplní k  Vyúčtování daně z  příjmů vybírané 
srážkou podle zvláštní sazby daně za příslušný 
rok též Přílohu k vyúčtování daně vybírané sráž-
kou podle zvláštní sazby daně, kde ve sloupci 5 
uvede částku 1  500  Kč s  kladným znaménkem. 
Částka 600 Kč bude uvedena ve sloupci 5 se zá-
porným znaménkem.

Lhůty pro opravy srážkové daně
Postupuje se podle § 38d odst. 8 ZDP a § 141 
daňového řádu. Platí následující lhůty:
• Vznik přeplatku: Pokud plátce daně srazil 

poplatníkovi daň vyšší, než je stanoveno, 
vrátí plátce daně nesprávně sraženou částku, 
pokud neuplynuly 3 roky od konce lhůty, ve 
které je plátce daně povinen podat „Vyúč-
tování daně z  příjmů vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně“ a pokud poplatník nevy-
užil postup podle uvedený v § 36 odst. 7 a 8 
ZDP. 

• Vznik doplatku: Pokud plátce daně nesra-
zil daň ve stanovené výši (srazil nižší daň), 
může ji srazit, pokud neuplynuly 2 roky od 
konce lhůty pro podání „Vyúčtování daně 
z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní saz-
by daně“.
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Plátcova pokladna
Pojem „plátcova pokladna“ je důležitý v případech, 
kdy zaměstnavatel má několik mzdových účtáren 
rozmístěných na několika místech. Zaměstnavatel 
má tedy pouze jedno DIČ, avšak potřebuje v rámci 
této jedné firmy zpracovávat mzdovou evidenci na 
několika odlišných místech. K tomuto se pak váže 
i plnění příslušných povinností těmito mzdovými 
účtárnami. I  na tento případ je pamatováno jak 
v daňových zákonech, tak v právních předpisech 
upravujících sociální a zdravotní pojištění.

Daňový řád definuje v ustanovení § 21 plátcovu 
pokladnu jako:
• Organizační jednotku, 

– kde dochází k  výkonu povinností sta-
novených daňovým zákonem, zejména 
vybírání, srážení nebo zajištění daně, 

– a kde jsou k tomu uloženy potřebné do-
klady,

– pokud tak stanoví zákon.

Konkrétně tak stanoví zákon o daních z příjmů:
• V ustanovení § 38h odst. 15:

– V  případě, pokud dochází ke srážce 
záloh nebo daně podle zvláštní sazby 
daně z příjmů fyzických osob v organi-
zační jednotce plátce daně, je tato or-
ganizační složka plátcovou pokladnou, 
jestliže jsou v této organizační jednotce 
k dispozici doklady nezbytné pro prove-
dení srážky záloh nebo daně a její kont-
rolu.

– Povinnost plátce daně vypočítat zálo-
hu nebo daň podle zvláštní sazby daně 
u poplatníka z úhrnu jeho příjmů ze zá-
vislé činnosti za kalendářní měsíc tím ale 
zůstává zachována.

– V případě, pokud je k tomu příslušných 
více plátcových pokladen nebo mzdo-
vých účtáren téhož plátce daně, zda-
něním příjmů poplatníka pověří plátce 
daně jednu z nich.

– V případě, pokud se jedná o poplatníka, 
který má u plátce daně na zdaňovací ob-
dobí podepsané Prohlášení k dani podle 
§ 38k odst. 4, pověří plátce daně zdaně-
ním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má 
poplatník toto Prohlášení podepsáno.

• V ustanovení § 38d odst. 10:
– Pro daň vybíranou srážkou zvláštní saz-

bou daně bankami, spořitelními a úvě-

rovými družstvy nebo pojišťovnami je 
jejich pobočka nebo organizační jed-
notka, kde k vybírání daně dochází, po-
kud jsou zde k dispozici doklady nezbyt-
né pro provedení srážky a  její kontroly, 
plátcovou pokladnou.

Postavení plátcovy pokladny
Plátcova pokladna vykonává práva a povinnosti 
plátce daně, ovšem pokud si jednání plátce daně 
a osoby oprávněné jednat za plátcovu pokladnu 
odporuje, je rozhodující jednání plátce daně.

? Příklad
Zaměstnavatel má mzdovou účtárnu umístěnou 

jednak v  Praze, kde má sídlo, jednak má mzdové 
účtárny umístěné v Pardubicích, Plzni a Brně. Ve všech 
těchto mzdových účtárnách se zpracovává mzdová 
agenda pro příslušný okruh zaměstnanců a jsou zde 
k  tomu uložené patřičné doklady. Mzdové účtárny 
v  Pardubicích, Plzni a  Brně tak mohou být považo-
vány při splnění příslušných podmínek za plátcovy 
pokladny. To znamená:
– jedná se o  organizační jednotku, kde dochází 

k vybírání, srážení nebo zajištění daně,
– jsou v  těchto organizačních složkách uloženy 

potřebné doklady,
– stanoví tak příslušný zákon (viz výše uvedený 

zákon o daních z příjmů k dani z příjmů fyzic-
kých osob).

Místní příslušnost plátcovy pokladny
Pro plátcovu pokladnu je místně příslušným 
správcem daně ten, v  jehož obvodu území pů-
sobnosti je umístěna.

? Příklad
Plátce daně má sídlo v Praze, má však plátcovy 

pokladny umístněné v  Ústí nad Orlicí a  Pardubi-
cích. To znamená, že pro plátcovu pokladnu v Par-
dubicích je místně příslušným správce daně v Par-
dubicích, pro plátcovu pokladnu v  Ústí nad Orlicí 
je místně příslušným správce daně v Ústí nad Orlicí.

Registrace plátcovy pokladny
• Lhůtu pro registraci plátcovy pokladny lze na-

lézt v ustanovení § 39b ZDP. Lhůta je poměrně 
velmi krátká, neboť plátce daně má za povin-
nost podat Přihlášku k  registraci za plátcovu 
pokladnu do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla 
povinnost vykonávat zákonem o daních z pří-
jmů stanovené úkony plátce daně. 
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• Při registraci plátcovy pokladny plátce 
daně určí osobu, která je oprávněna 
jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho 
jménem.

• Pro účely registrace plátcovy pokladny slouží 
tiskopis s názvem „Přihláška k registraci pro 
plátcovy pokladny“.

Plátcova pokladna a  další právní před-
pisy
V případě, pokud má zaměstnavatel více mzdo-

vých účtáren, je vhodné se dále obeznámit s po-
vinnostmi, uvedenými:
– v  ustanovení § 99 odst. 1, § 99 zákona 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
– v  ustanovení § 10 zákona č. 589/1992 Sb., 

o  pojistném na sociální zabezpečení a  pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti,

– v ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění, který obsahuje 
pravidla týkající se oznamovací povinnosti 
plátců pojistného.

2. Nemocenské pojištění
Právní předpisy
• Právní úprava nemocenského pojištění v ČR je 

obsažena v zákonu č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění. Uvedený zákon stanovuje 
zaměstnavatelům celou řadu povinností jed-
nak při přijímání žádostí o dávky z nemocen-
ského pojištění, jednak povinnosti oznamova-
cí a evidenční (viz dále).

• Pojistné na nemocenské pojištění je upraveno 
zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na soci-
ální zabezpečení a  příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Stanovuje například procentní 
sazby pojistného na nemocenské pojištění, pra-
vidla pro stanovení vyměřovacího základu, ze 
kterého se pojistné počítá, rozhodné období atd.

Rozsah působnosti
Nemocenské pojištění je určeno pro následující 
případy (sociální události):
– vznik dočasné pracovní neschopnosti,
– nařízení karantény,
– nástup na peněžitou pomoc v mateřství,
– nástup na dávku otcovské poporodní péče 

(péče otce o dítě po jeho narození),
– vznik potřeby ošetřování člena domácnosti 

nebo péče o něj,
– vznik potřeby dlouhodobé péče,
– převedení zaměstnankyně na jinou práci.

V  případě vzniku uvedených sociálních udá-
lostí jsou výdělečně činné osoby částečně za-
bezpečeny příslušnými peněžitými dávkami 
nemocenského pojištění, a  to za  předpokladu 
splnění podmínek, uvedených v  zákonu o  ne-
mocenském pojištění. 

Pojištěnou činností je:
• zaměstnání vykonávané za podmínek zaklá-

dajících účast na nemocenském pojištění,
• samostatná výdělečná činnost, pokud se 

OSVČ na základě výkonu této činnosti přihlá-
sila k účasti na nemocenském pojištění, a

• zaměstnání zahraničního zaměstnance, po-
kud se přihlásil k  účasti na nemocenském 
pojištění.

Prováděním nemocenského pojištění se rozu-
mí též posuzování zdravotního stavu pro účely 
nemocenského pojištění (blíže viz § 67 násl. zá-
kona o nemocenském pojištění). 

Nemocenské pojištění je pojato v zákonu velmi 
komplexně, neboť je určeno pro široký okruh 
fyzických osob (zaměstnance, OSVČ, příslušníky 
ozbrojených sil a  bezpečnostních sborů atd.). 
Tento text je však prioritně zaměřen na ne-
mocenské pojištění zaměstnanců a  povin-
nosti zaměstnavatelů z nemocenského pojiš-
tění (to znamená, že není přímo zaměřen na 
OSVČ). 

Pro správnou orientaci v nemocenském pojiště-
ní je nutná znalost některých důležitých pojmů 
z oblasti nemocenského pojištění a povinností, 
které musí být splněny jak na straně zaměstna-
vatele, tak i  na straně zaměstnance. K  tomuto 
nyní dále v textu podrobněji.

Účast na nemocenském pojištění
Zaměstnanci jsou účastni nemocenského po-
jištění povinně, na rozdíl od osob samostatně 


