
Prohlášení k dani ze závislé činnosti od roku 2018 – vzor č. 26 

Minulý týden jsme Vás v informaci z 19.10.2017 informovali o novinkách ve zdanění mezd. Protože 

hned vzápětí byl zveřejněn nový vzor tiskopisu „prohlášení k dani“ pro rok 2018 a také zcela nový 

tiskopis pro roční zúčtování daně za rok 2018, informujeme Vás nyní o těchto novinkách – v podstatě 

ovšem nejde o nic převratného a změny (ponecháme-li stranou možnost elektronicky učiněného 

prohlášení) spočívají v „roztržení“ dosud užívaného formuláře na 2 samostatné listy a v možnosti 

použít jeden „papír“ pouze pro jeden rok. 

Tiskopis „prohlášení k dani“ vzor č. 26 a tiskopis „ročního zúčtování“ vzor č. 1 jsou, spolu 

s komentářem finanční správy, dostupné ZDE. 

Z přednášky DPH 2017/2018 – Problémy běžné praxe, která proběhla minulý pátek, jsme pro Vás 

připravili zvukový záznam. Tuto přednášku s aktualizovaným obsahem zopakujeme na jaře 

(pravděpodobně v dubnu), a to nejen v Praze, ale i v Brně. 

Prohlášení k dani 
Pro zdaňovací období roku 2018 byl zveřejněn nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – jedná se o vzor 26 tiskopisu MFin 25 5457. 

Oproti dosavadní praxi došlo především k těmto změnám: 

• součástí tiskopisu již není žádost o provedení ročního zúčtování daně (v podstatě jde tedy o prvý 
list dosud používaného tiskopisu) 

• tiskopis je použitelný pouze na jedno zdaňovací období (bude jej tedy nutné každoročně 

vyplňovat celý včetně identifikace zaměstnavatele i zaměstnance). 

Pro zdaňovací období roku 2018 je nadále plně využitelný dosavadní tiskopis vzor č. 25 či 24 (v 

případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24 nedoporučuje). 

Nové tiskopisy „prohlášení k dani“ budou k dispozici na finančních úřadech v průběhu prosince, 

tiskopisy vzoru č. 25 již dále tiskem vydávány nebudou – budou však nadále dostupné ve webové 

databázi finanční správy a bude tedy možné si je vytisknout.  

Roční zúčtování daně 
Pro zdaňovací období roku 2018 byl zveřejněn také zcela nový tiskopis Žádosti o roční zúčtování 

záloh a daňového zvýhodnění – tento tiskopis však zatím nebude vydán tiskem, protože má být 

poprvé použit až pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2018, tedy na počátku roku 2019. 

Žádost o roční zúčtování daně je zcela nový tiskopis 25 5457B, vzor č. 1 – jedná se v podstatě o 

odtržený druhý list z dosavadních formulářů „prohlášení k dani“. Stejně jako u tiskopisu „prohlášení 

k dani“ vzoru č. 26 bude tiskopis „ročního zúčtování“ určen pouze na jedno zdaňovací období. Nic 

ovšem nebude bránit požádat o roční zúčtování daně za rok 2018 (na začátku roku 2019) na tiskopisu 

„prohlášení k dani“ vzor č. 25 či 24. 

Elektronická forma 
Důvodem pro vydání nových tiskopisů je skutečnost, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018, 

nejsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci omezováni v tom smyslu, že by bylo nutné „prohlášení 

k dani“ či žádost o roční zúčtování daně provádět pouze v písemné formě. Prohlášení k dani může 

zaměstnanec provést např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom 

osoba odpovědná za zdanění mezd na tiskopisu zaznamená. 

Kromě nových tiskopisů byla zveřejněna také pdf verze „prohlášení k dani“ vzor č. 26 v interaktivní 

podobě, ve které lze příslušné údaje vyplnit v počítači. Zveřejněna byla také struktura .xml formuláře 
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„prohlášení k dani“, .xml struktura „ročního zúčtování“ bude zveřejněna až v průběhu roku 2018. 

Interaktivní formulář i .xml formuláře „prohlášení k dani“ jsou dostupné na stejném místě jako nové 

tiskopisy, tj. ZDE. 

Nabídka přednášek a komentářů 
Novinkám v daních z příjmů je věnována přednáška DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018, kterou 

pořádáme v Praze 6.11.2017 a 8.12.2017 a v Brně 14.11.2017. Novinkám ve zdanění mezd (např. 

včetně daňových dopadů výplat plnění z penzijních produktů) bude věnována přednáška ZDANĚNÍ 

MEZD - ZMĚNY 2017/2018, kterou pořádáme v Brně 4.12.2017, v Praze 8.1.2018 a v Plzni 22.1.2018. 

Z dalších přednášek: 

• ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018. Praha 27.11.2017, 19.12.2017 a 15.1.2018. Plzeň 11.12.2017.     

Zlín 12.1.2018. Brno 18.1.2018. 

• OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018. Praha 15.12.2017 a 27.2.2018. Zlín 12.2.2017.                    

Brno 14.2.2017. 

Z nabídky zvukových nahrávek a komentářů: 

• DPH 2017/2018 - PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE – zvukový záznam z přednášky pořádané 20.10.2017 

• ROZDĚLOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář pro roky 2017/2018 s příklady a 

vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka 

• „Daňový balíček 2017 – přehled změn DPH“- přehled změn zákona o DPH a doplňkové materiály 

(např. úplné znění měněných ustanovení zákona o DPH + uspořádaná důvodová zpráva) za 99 Kč 

+ dph. Obsahuje i výklad slovenské FS k upltnění DPH u združenia bez právnej subjektivity podle 

slovenského zákona o DPH od 1.1.1014. 

• „ DPH u dodání zboží v EU u řetězových dodávek“ - zásada přiřazení této jediné přepravy 

k jednomu konkrétnímu obchodu z řady navazujících obchodů. Judikatura Soudního dvora EU 

k této problematice včetně rozsudku ve věci Toridas z července 2017. Příklady 
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