
Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě a zkušenosti s kontrolním hlášením 

Obsah této informace: 

 upozornění na drobnou, ale zásadní novelu zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb., 

která s použitím od květnové zálohy na daň ze závislé činnosti zvyšuje částky daňového 

zvýhodnění na druhé a další dítě 

 příklad na promítnutí přeplatku z uhrazených záloh do kontrolního hlášení 

 některé zkušenosti s kontrolním hlášením a upozornění na interní pokyn Finanční správy 

k prověřování rozdílů zjištěných z podaných kontrolních hlášení, který dostal označení 

„Kombajn“ 

 další aktuální novinky. 

1. Novela zákona o daních z příjmů 2016 

Novela zákona o daních z příjmů pro letošní rok byla vyhlášena ve Sbírce zákonů až 

25.4.2016 pod č. 125/2016 Sb. Tato novela především zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé 

resp. na třetí a další dítě: 

 2015 2016 

na prvé dítě 13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc 

na druhé dítě 15 804 Kč rok / 1 317 Kč měsíc 17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc 

na třetí a další dítě 17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc 20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc 

Změna částek daňového zvýhodnění až v průběhu roku není problém pro fyzické osoby 

podávající daňové přiznání, protože v něm se se použijí nové částky pro celý rok 2016 (tedy i 

za leden až duben 2016). Problém není ani u ročního zúčtování daně, které provádí 

zaměstnavatel svým zaměstnancům (na začátku roku 2017 za rok 2016), kde se opět použijí 

nové částky za všechny měsíce roku 2016.  

Komplikace nastává u záloh na daň ze závislé činnosti – při zúčtování dosavadních letošních 

výplat zaměstnavatel použil pro výpočet záloh na daň částky platné pro rok 2015 (1 317 Kč 

na druhé dítě resp. 1 417 Kč na třetí a každé další dítě); takto bude postupovat i v květnu při 

zúčtování dubnové zálohy na daň a nové částky začne uplatňovat až počínaje květnovou 

zálohou na daň. Příslušný rozdíl z lednové až dubnové zálohy se zaměstnanci vyrovná 

v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. 

Novela zákona o daních z příjmů kromě zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě 

obsahuje ještě tyto další změny: 

 reakce na novelu energetického zákona od 1.1.2016. Příjmy z výroby elektřiny 

v případech kdy energetický zákon nevyžaduje licenci Energetického regulačního úřadu, 

budou zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) a nikoli jako příjem 

z jiného podnikání (§ 7 odst. 1 písm. c)), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. 

Výhodou nové úpravy je osvobození těchto příjmů (ovšem jen tehdy, pokud nepřekročí 

spolu s ostatními příležitostnými příjmy limit 30 tis. Kč); nevýhodou je (při překročení 

limitu pro osvobození) např. nemožnost uplatnění daňových odpisů do daňových výdajů. 

Energetický zákon v § 3 odst. 3 upravuje nutnost licence (kromě podnikání v energetice) 

takto: 

Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným 

výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny 

propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny 

vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro 

vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna 

elektřiny držitele licence.  



 zamezení osvobození dividend od DPPO, pokud jejich výplata u mateřské společnosti 

snižuje základ daně 

 zavedení srážkové daně z příjmů právnických osob na podíly na zisku vyplácené jiné 

osobě, než je společník 

 § 23 odst. 3 písm. c) bod 8. - „upřesnění“ snížení základu daně o hodnotu bezúplatných 

příjmů  

 zvýšení limitu pro veřejné vysoké školy a pro v.v.i. na tvorbu sociálního fondu z 1 % na 

1,5 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení (§ 

24 odst. 2 písm. zr)); u veřejně prospěšných poplatníků stejné navýšení z důvodu 

novelizace vyhl. o FKSP 

 výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj (z hlediska uplatnění odpočtu na podporu 

výzkumu a vývoje) by mohly být i výdaje na služby, které souvisí s realizací projektu 

výzkumu a vývoje a které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu 

a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy (doplnění § 35b odst. 2) 

2. Zálohy a jejich zúčtování v kontrolním hlášení 

Příklad: 

Na období 1.5.2015 až 30.4.2016 byly předepsány měsíční zálohy 12.100 Kč včetně DPH 

v sazbě 21 % (základ daně 10.000 + DPH 2.100 Kč; celkem za celé období 120.000 Kč 

v úrovni bez DPH). Na základě jednotlivých úhrad byly vystaveny k jednotlivým platbám 

daňové doklady (odběratel je plátcem DPH). K datu 30.4.2016 budou zálohy zúčtovány – 

celková cena za období do 30.4.2016 bude činit 100 tis. Kč bez DPH, vznikne tak přeplatek 

20.000 Kč a dodavatel vystaví dne 3.5.2016 zúčtovací doklad č. 88 se základem daně minus 

20.000 Kč a DPH minus 4.200 Kč. 

Dodavatel daňové doklady k úhradám přijatým od 1.1.2016 promítá do svých kontrolních 

hlášení. Odběratel promítá do svých kontrolních hlášení odpočet daně z daňových dokladů 

k jednotlivým úhradám v návaznosti na uplatnění odpočtu, např.: 

A) odpočet provádí pravidelně měsíčně (daňový doklad k platbě z 05/2015 obdržel v 05/2015 

a odpočet uplatnil za období 05/2015 atd.). V tomto případě daňové doklady k platbám za 01 

až 04/2016 promítá do daňových přiznání a kontrolních hlášení za 01 až 04/2016. Snížení 

odpočtu daně (zúčtovací doklad č. 88) je odběratel povinen promítnout k datu 30.4.2016 (do 

daňového přiznání a kontrolního hlášení za 04/2016 - to, že daňový doklad obdrží až 

v 05/2016 není v případě snížení nároku na odpočet podstatné). 

B) odpočet provádí až po vyúčtování (v daňovém přiznání za 04/2016). V tomto případě uvede 

odběratel do svého kontrolního hlášení za 04/2016 údaje z dvanácti daňových dokladů 

k jednotlivým platbám (včetně daňových dokladů k platbám v období 05 až 12/2015) + údaje 

ze zúčtovacího dokladu č. 88 (základ daně minus 20.000 Kč a DPH minus 4.200 Kč); nelze 

vykázat pouze zúčtovací doklad č. 88 se základem daně 100.000 a DPH 21.000 Kč). 

3. Zkušenosti s kontrolním hlášením - Kombajn 

Dosavadní zkušenosti příliš nesvědčí o tom, že by se naplnila přání těch plátců DPH, kteří 

povinnosti spojené s kontrolním hlášením berou tak, že je to sice práce navíc, která však: 

 přinese lepší výběr DPH. Filozofii, že ten, kdo žádá o nadměrný odpočet, je podezřelejší 

než ten, který alespoň nějakou daň hradí, bohužel zavedení kontrolního hlášení nijak 

nezměnilo. Domnívat se, že by podvodníci hodlali v dnešní době vydělávat zejména na 

vratkách DPH, asi realitě moc odpovídat nebude. 

a 

 Finanční správa informace získané z kontrolních hlášení již nebude po plátcích vyžadovat 

jinými postupy - např., že se správce daně v běžných případech při uplatnění vyšší částky 

odpočtu daně na vstupu spokojí se spárováním daně na výstupu u dodavatele. Kontrolní 



hlášení v této věci do praxe přineslo další prověřování údajů u dodavatele a odběratele, 

což je pochopitelně legitimní přístup, ale s proklamovaným odhalováním karuselů to 

nemá vůbec nic společného. 

K postupům správce daně ve věci zjištění údajů z kontrolního hlášení byl vydán interní pokyn 

generálního ředitele GFŘ č.j. 5414/16/7100-20116-205396 „Taktické postupy k prověření 

rozdílů zjištěných při zpracování kontrolních hlášení na úrovni „lehké“ analytiky, tzv. 

„KOMBAJN““. Již samo úřední označení pokynu „kombajn“ vyjadřuje vrchnostenský přístup 

k plátcům daně. Pokyn je rozsáhlý a obsahuje např. postup v 10 rizikových případech – např. 

při nadměrném odpočtu nad 50 resp. 250 tis. Kč nebo i tehdy, když v kontrolním hlášení za 

duben vykážete "neobvykle vysokou hodnotu daně na vstupu" od dodavatele - čtvrtletního 

plátce. Finanční úřad totiž bude prověřovat, "zda velikost transakce odpovídá majetkovým 

poměrům tohoto dodavatele". 

Pro zájemce o hlubší studium Kombajnu - je zveřejněn na: 

http://www.zetrozet.biz/index.php?load=kontrolni_hlaseni20160101&rozbal=o88 

4. Další aktuální novinky 

Dalších aktuálních novinek je celá řada, např.: 

 6.4.2016 byl vyhlášen zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně 

informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní - 

výměna informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (obdoba FATCA na 

další země); k tomuto zákonu byla vydána prováděcí vyhláška č. 108/2016 Sb., která 

stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je 

nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně 

nebo zabezpečení její úhrady. Na základě nové úpravy výměny informací byl v zákoně o 

daních z příjmů vypuštěn § 38fa upravující povinnosti platebního zprostředkovatele. 

Nově jsou v § 38j zákona o daních z příjmů stanoveny povinnosti  zaměstnavatele ve 

vztahu k daňovým nerezidentům - povinnost evidovat den ukončení zaměstnání v České 

republice a oddělená evidence údajů o odměně člena orgánu právnické osoby a sražené 

dani z této odměny 

 zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů až 13.4.2016 

a prvá etapa elektronické evidence tržeb (stravovací a ubytovací služby) tak odstartuje 

k 1.12.2016 (žádost o autentizační údaje nezbytná pro získání certifikátů pro evidenci 

tržeb bude možno podávat od 1.9.2016) 

 doprovodný zákon k zákonu o evidenci tržeb č. 113/2016 Sb., který: 

 již od 1.5.2016 zpřísňuje pravidla pro elektronické podávání přiznání k DPH, 

kontrolního a souhrnného hlášení – podání z datové schránky, které není 

v předepsaném .xml tvaru, je považováno za neúčinné (jako kdyby nebylo podáno 

vůbec); stejná úprava platí i pro registraci a změnu registračních údajů k DPH. 

 od 1.12.2016 přeřazuje ze základní 21% sazby dph do snížené 15% sazby stravovací 

služby kromě podávání alkoholu a cigeret: 

56 (kód klasifikace CZ-CPA) Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako 

stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o 

podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 

2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního 

sazebníku kapitoly 24 

http://www.zetrozet.biz/index.php?load=kontrolni_hlaseni20160101&rozbal=o88


 osvobozuje výhry z účtenkové loterie od daní z příjmů. Dále zavádí slevu na dani 

z příjmů fyzických osob, které v daném období poprvé zaeviduje tržbu dle zákona o 

evidenci tržeb, ve výši až 5 tis. Kč. Předpokladem pro uplatnění slevy je dostatečný 

dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 (alespoň cca 199 tis. Kč pro plné 

využití této slevy, při dílčím základu daně nepřekračujícím cca 166 tis. Kč sleva 

nenáleží) 

 Senát 20.4.2016 schválil rozsáhlou novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a to 

s účinností 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů (podpis prezidenta a vyhlášení ve 

Sbírce zákonů lze očekávat v průběhu května) 

 v Poslanecké sněmovně pokračuje projednávání nového celního zákona a doprovodného 

změnového zákona (součástí i změny zákona o DPH včetně drobného zmírnění sankcí 

vztahujících se ke kontrolnímu hlášení), které mají nabýt účinnosti k datu vyhlášení ve 

Sbírce zákonů. Poslanecká sněmovna by zákony mohla schválit počátkem května a 

účinnosti by mohly nabýt v průběhu června.  

 v Poslanecké sněmovně jsou schvalovány koncepční změny v dani z nabytí nemovitých 

věcí, které nás s největší pravděpodobností čekají cca od 1.9.2016. Příslušnou novelu 

zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí by mohla Poslanecká sněmovna ve 

třetím čtení schválit počátkem května. 

 během letošního roku by mohla být schválena a nabýt účinnosti celá řada důležitých 

předpisů (např. zákon o prokazování původu majetku, zákon o centrální evidenci účtů) a 

pomalu bude nutné se připravovat na změny od 1.1.2017 – např. novela zákona o 

účetnictví (čeká na schválení vládou), rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů a zákona 

o DPH od 1.1.2017 (v nejbližší době by měly být předloženy do vlády) a pochopitelně i 

změny plynoucí z předpisů EU (např. vysvětlivky Evropské komise, které se od 1.1.2017 

použijí pro vymezení služeb souvisejících s nemovitostí; tyto vysvětlivky např. podrobně 

vymezují součást nemovitosti a toto vymezení by mohlo najít i širší praktické uplatnění 

pro účetní a daňové vymezení součásti majetku apod.). 

 

Nabídka zvukových záznamů přednášek 

Závěrem si dovolujeme upozornit na zvukové nahrávky přenášek, např.: 

  „Daňové novinky 2016“ 

  „Kontrolní hlášení a další nové povinnosti“ 

 „Daně z příjmů a účetnictví 2016“ 
 

VSTUP NA SEZNAM ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ PŘEDNÁŠEK 

 

Krásné dny přejí 

 

 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         25.4.2016 
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