
MIMOŘÁDNÉ DAŇOVÉ AKTUALITY 

Finanční správa dne 7.10.2014 reagovala na další rozhodnutí Ústavního soudu ve věci uplatnění slevy 

na dani u starobních důchodců. Jelikož se jedná o mimořádně významnou záležitost (u jednoho 

důchodce se může jednat až o celou slevu, tj. 24.840,- Kč), rozesíláme tuto mimořádnou informaci. 

Zároveň informujeme o postoupení novely zákona o daních z příjmů a tzv. sazbové novely do Senátu 

a o prezidentském vetu zákona o dětské skupině.  

SLEVA NA DANI U DŮCHODCŮ 

Nálezem Ústavního soudu z července letošního roku bylo zrušeno pravidlo o nemožnosti uplatnit 

slevu na dani u důchodců (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP). Nález byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 

162/2014 Sb. dne 4.8.2014 a příslušná změna zákona o daních z příjmů byla účinná od 4.8.2014 a 

použitelná pro zdaňovací období roku 2014. 

Důchodci nemohli slevu na dani uplatnit podle zákona o daních z příjmů již za rok 2013 (pokud 

pobírali důchod k 1.1.2013). I když je logické, že protiústavnost zákazu je stejná v období roku 2014 

jako byla v období roku 2013, červencový nález Ústavního soudu výslovně neumožňoval uplatnit 

slevu dodatečně za rok 2013. Toto řeší až další nález Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013 ze dne 

16.9.2014 vyhlášený dne 22.9.2014, na který reagovala daňová správa v tomto předvolebním týdnu. 

Vyjádření daňové správy naleznete zde, odpovědi na dotazy zpracované daňovou správou k tomuto 

tématu naleznete zde. 

Pokud si nález ÚS a vyjádření daňové správy doplníme o některá (poměrně složitá procesní pravidla), 

lze situaci stručně shrnout takto: 

 pokud důchodce za rok 2013 podával daňové přiznání, může podat dodatečné daňové přiznání a 

slevu v něm uplatnit. Dodatečné daňové přiznání by mělo být podáno do konce měsíce 

následujícího po měsíci, kdy poplatník zjistil, že slevu může uplatnit – nejlépe tedy do konce 

letošního listopadu. 

 jde-li o zaměstnance, který daňové přiznání za rok 2013 nepodával (a podávat neměl) a měl ze 

závislé činnosti příjmy zdaněné zálohovou daní, může daňové přiznání za rok 2013 podat a slevu 

na dani v přiznání uplatnit. V tomto případě nebude podáváno dodatečné daňové přiznání, ale 

řádné daňové přiznání. Do daňového přiznání budou uvedeny příjmy podle potvrzení 

zaměstnavatele o zdanitelných příjmech a o sražených zálohách na daň za rok 2013. V tomto 

potvrzení zaměstnavatel též uvede, zda bylo či nebylo provedeno roční zúčtování daně a s jakým 

výsledkem. Pokud zaměstnanci z ročního zúčtování daně vznikl přeplatek na dani (ten mu 

zaměstnavatel vrátil letos na jaře při ročním zúčtování daně za rok 2013), uvede zaměstnanec do 

daňového přiznání do řádku úhrnu záloh ze závislé činnosti (řádek 84) tyto zálohy snížené o 

přeplatek z ročního zúčtování daně. Daňové přiznání může být platně podáno až do 1.4.2017. 

 o vrácení přeplatku na dani vzniklého v důsledku řádného či dodatečného daňového přiznání 

může důchodce požádat prostřednictvím žádosti o vrácení přeplatku, která je součástí tiskopisu 

daňového přiznání. 

 jde-li o zaměstnance, který měl za rok 2013 pouze příjmy zdaněné srážkovou daní, nemůže za 

rok 2013 podat daňové přiznání a zohlednit v něm slevu na dani. 

 

 

 

 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zakladni-sleva-na-dani-za-rok-2013-u-starobnich-duchodcu-5392
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/casto-kladene-dotazy-sleva-na-dani-pro-starobni-duchodce-5391


DAŇOVÉ NOVELY V SENÁTU 

Dne 24.9.2014 Poslanecká sněmovna schválila rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a tzv. 

sazbovou novelu zákona o dph, která především od 1.1.2015 zavádí 10% sníženou sazbu dph na 

dětskou výživu, knihy a léky. Obě novely byly postoupeny do Senátu a lze očekávat, že budou 

schváleny na schůzi Senátu svolanou na 22.10.2014. Novely by tak mohly být vyhlášeny ve Sbírce 

zákonů již na začátku listopadu. 

Pokud se potřebujete dopředu seznámit s texty novel, jsou dostupné na webových stránkách Senátu 

zde (senátní tisky 343 a 345). Můžete se tak např. seznámit s konečnou podobou přílohy č. 3a 

obsahující seznam zboží, u kterého se bude uplatňovat 10% sazba dph. Je pravděpodobné, že novely 

budou Senátem schváleny bez pozměňovacích návrhů a tak jsou uvedené texty pracovně již dobře 

použitelné. 

ZÁKON O DĚTSKÉ SKUPINĚ – „ŠKOLKOVNÉ“ A DALŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 

Již za rok 2014 by mělo být možné uplatnit slevu na dani ve výši zaplaceného tzv. školkového; 

příslušná novelizace zákona o daních z příjmů je součástí zákona o dětské skupině, který ovšem včera 

vetoval prezident. 

Konečné přijetí zákona o dětské skupině, jehož součástí jsou i změny zákona o daních příjmů týkající 

se zabezpečení péče o děti zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů, se tak pozdržuje. O konečné 

podobě zákona o dětské skupině by tak měla Poslanecká sněmovna rozhodnout na konci října; 

vyhlášení ve Sbírce zákonů lze očekávat v průběhu listopadu. 

 

Pěkné dny přejí 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         9.10.2014 

 

UPOZORNĚNÍ: PŘEDNÁŠKU VĚNOVANOU AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM S.R.O. POŘÁDÁME V BRNĚ JIŽ 

14.10. A V PRAZE 21.10.2014 – VÍCE INFORMACÍ ZDE. 

 

 

 

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie
http://www.behounek.eu/katalog/

