
Srážková daň u zaměstnanců od roku 2018 

V informaci z 23.10.2017 jsme Vás informovali o novém vzoru tiskopisu „prohlášení k dani“ pro rok 

2018 a tiskopisu pro roční zúčtování daně za rok 2018. Tato informace se věnuje zejména sdělení 

finanční správy k novým pravidlům pro uplatnění srážkové daně z příjmů zaměstnanců od roku 2018. 

Podrobně se aktuálním daňovým problémům zaměstnanců (včetně např. využívání služebního 

automobilu i pro soukromé účely zaměstnance z pohledu daní z příjmů a DPH) bude věnovat 

přednáška Zdanění mezd – změny 2017/2018, kterou pořádáme v Brně 4.12.2017, v Praze 8.1.2018 a 

v Plzni 22.1.2018. 

Bodově tato informace upozorňuje i na další novinky. 

Srážková daň u zaměstnanců od roku 2018 
Jednou z důležitých změn v daních z příjmů pro rok 2018 jsou nová pravidla pro uplatnění srážkové 

daně z příjmů ze závislé činnosti. Z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce se bude srážková 

daň uplatňovat podle dosavadních pravidel. Novinkou je, že se srážková daň použije i u jiných příjmů 

ze závislé činnosti (např. u příjmů z dohod o pracovní činnosti), pokud nebude mít zaměstnanec u 

příslušného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a pokud nebude překročena hranice příjmu 

2,5 tis. Kč měsíčně. 

Pokud úhrn příjmů ze závislé činnosti plynoucích z jiných titulů, než je dohoda o provedení práce, 

přesáhne hranici 2,5 tis. Kč, bude se i v roce 2018 uplatňovat zálohová daň. 

Formulace nového znění § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů není jednoznačná v situaci souběhu 
příjmu z dohody o provedení práce a dalších příjmů ze závislé činnosti, protože je sporné, zda do 
limitu 2,5 tis. Kč uvedeného v § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 
1.7.2017 započítávat: 

• všechny příjmy ze závislé činnosti kromě příjmů z dohod o provedení práce 

• všechny příjmy ze závislé činnosti včetně příjmů s výjimkou příjmů z dohod o provedení práce 

Finanční správa se ve svém vyjádření ze dne 3.11.2017 (dostupno ZDE) vyjádřila tak, že do limitu 2,5 

tis. Kč se příjmy z dohod o provedení práce nezapočítávají. Tento výklad demonstruje na příkladech č. 

1 a 2: 

Příklad I. 

Budou-li poplatníkovi plynout od téhož plátce daně např. příjmy z DPP nepřesahující v úhrnu za 
kalendářní měsíc částku 10 000 Kč /příjem pod písm. a) cit. ustanovení/ a souběžně příjem z dohody 
o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) nepřesahující částku 2 500 Kč za kalendářní měsíc /příjem pod 
písm. b) cit. ustanovení/ 

• pak v uvedeném případě dojde ke vzniku dvou samostatných základů daně (z příjmů z DPP a z 

příjmů z DPČ), ze kterých se srazí daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Příklad II. 

Bude-li poplatníkovi plynout od téhož plátce daně např. příjem z DPP ve výši 15 000 Kč za kalendářní 
měsíc a souběžně příjem z DPČ ve výši 2 000 Kč za kalendářní měsíc /příjem pod písm. b) cit. 
ustanovení/ 

• pak v uvedeném případě dojde ke vzniku základu pro výpočet zálohy na daň a samostatného 

základu daně (tj. dvou různých základů daně), přičemž příjem z DPP bude zdaněn zálohou na daň 

podle § 38h zákona a příjem z DPČ daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. 
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Další novinky 

• dnes 13.11.2017 vychází ve Sbírce zákonů nový zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. a 

doprovodný zákon č. 371/2017 Sb. Doprovodný zákon nahrazuje k 1.1.2018 stávající obecnou 

úpravu § 101d odst. 1 zákona o DPH, které ukládá plátci povinnost uvést v kontrolním hlášení 

„předepsané údaje potřebné pro správu daně“ a kterou k datu 31.12.2017 zrušil Ústavní soud 

rozhodnutím vyhlášeným pod č. 40/2017 Sb., podrobnější úpravou. Dále doprovodný zákon 

novelizuje s účinností od 13.1.2017 úpravu finančních činností osvobozených od daně dle § 54 

zákona o DPH. 

• vláda dne 6.11.2017 vláda schválila prováděcí nařízení, které z evidence tržeb vyjímá osoby úplně 

a prakticky nevidomé a hluchoslepé, a to s účinností od data vyhlášení prováděcího nařízení ve 

Sbírce zákonů. Prováděcí nařízení z evidence tržeb dále vyjímá pro období 14. až 24. prosince 

tržby z prodeje sladkovodních ryb, a to v provozovnách, ve kterých poplynou pouze uvedené 

tržby (zatím pro období vánoc 2017, 2018 a 2019); pokud v provozovně budou přijímány i tržby z 

prodeje jiného zboží, budou podléhat evidenci tržeb i tržby z prodeje sladkovodních ryb. 

Prováděcí nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, ke kterému dojde zítra – 

nařízení bude vyhlášeno pod č. 376/2017 Sb. Další informace k tomuto prováděcímu nařízení jsou 

dostupné ZDE. 

• dne 4.10.2017 Evropská komise předložila Radě EU návrh novelizace směrnice 2006/112/EU 

(směrnice o společném systému DPH), pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel 

v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi 

členskými státy. Použití navrženo od 1.1.2019. Pokud bude tato novelizace schválena, tak se 

zjednodušená pravidla pro EU obchody použijí jen u „certifikovaných osob“, tedy jakýchsi 

„spolehlivých plátců“ (jednou z podmínek certifikace osob má být např. prokázání finanční 

solventnosti). Protože návrh novelizace směrnice řeší i otázku přiřazení přepravy u řetězových 

dodávek, je součástí materiálu DPH U DODÁNÍ ZBOŽÍ V EU U ŘETĚZOVÝCH DODÁVEK (návrh 

novelizace směrnice je dostupný i pro ty, kteří si materiál zakoupili dříve). 

• finanční správa se ve Sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z 

příjmů při cesi nájemní smlouvy z 6.11.2017 vyjádřila, že při cesi nájemní smlouvy nemůže nový 

nájemcem pokračovat v odpisování ani na základě § 28 odst. 7, který byl do zákona o daních 

z příjmů od 1.7.2017 nově vložen 

• k oznamovací povinnosti nadnárodních entit s obratem nad 750 mil. eur se vyjádřilo MF ČR 

v informaci dostupné ZDE a tisková mluvčí GFŘ v upozornění dostupném ZDE. Jde o to, že členové 

těchto entit (může se jednat o subjekty s malým vlastním obratem) měli povinnost podat do 

konce října ohlášení dle § 13zn zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, 

po jeho novelizaci zákonem č. 305/2017 Sb. 

• Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp.zn. 10 Afs 78/2016 ze dne 26.10.2017 (Sloupárna 

Majdalena, s. r. o.) ve věci zdanění vypořádacího podílu vypláceného dědici po zemřelém 

společníkovi s.r.o. potvrdil, že je nutno rozlišit případ, kdy je předmětem dědictví vypořádací 

podíl, od případu, kdy se dědí podíl a vypořádací podíl je vyplácen z důvodu ukončení účasti 

dědice na společnosti. Daná problematika bude vysvětlena na přednášce Daně z příjmů – změny 

2017/2018, kterou pořádáme v Brně již zítra 14.11. a dále v Praze 8.12.2017. 
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Nabídka přednášek a komentářů 
Novinkám v daních z příjmů je věnována přednáška DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018, kterou 

pořádáme v Praze 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. Návrh novelizace 

směrnice 2006/112/EU, o společném systému DPH, od 1.1.2019. 
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