
Přiznání k daním z příjmů za rok 2017 

V informaci z 13.11.2017 jsme Vás informovali o sdělení finanční správy k novým pravidlům pro 

uplatnění srážkové daně z příjmů zaměstnanců od roku 2018 a stručně o některých dalších 

novinkách. Tato informace upozorňuje na zveřejnění tiskopisů daňových přiznání za rok 2017. 

Novinkou tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je, že za rok 2017 si OSVČ anebo 

pronajímatel uplatňující výdaje procentem z příjmů může zvolit maximální limit těchto výdajů (např. 

OSVČ s příjmy z neřemeslné živnosti si může pro 60% výdaje limit podle předchozí právní úpravy 

1.200.000 Kč anebo limit podle úpravy účinné od 1.7.2017, tj. v poloviční výši 600.000 Kč); této 

problematice bude věnována pozornost např. na přednášce OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018, 

kterou pořádáme v Praze 15.12.2017 a 27.2.2018, ve Zlíně 12.2.2017 a v Brně 14.2.2017. 

Na závěr tato informace heslovitě upozorňuje i na poslední legislativní novinky. 

Přiznání k DPPO 2017 
Finanční správa zveřejnila formulář a příslušné přílohy k daňovému přiznání za rok 2017 - formuláře v 

pdf podobě jsou dostupné ZDE. Formuláře v .xml struktuře by měly být zveřejněny v průběhu 

prosince a od ledna by mělo být umožněno podávat toto přiznání z aplikace EPO. 

Formulář daňového přiznání nadále vyžaduje podávání přílohy E - "Přehled transakcí se spojenými 

osobami", a to v případech, kdy právnická osoba splní alespoň jedno z těchto kritérií: 

a) aktiva celkem více než 40 mil. Kč, 

nebo 

b) roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, nebo 

c) průměrný přepočtený počet zaměstnanců více než 50,  

za předpokladu, že: 

1) uskutečnila transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí - v tomto případě přílohu vyplní 

pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám, 

nebo 

2) vykázala na ř. 200 daňovou ztrátu, a současně uskutečnila transakci se spojenou osobou, a to 

zahraniční a/nebo tuzemskou. V tomto případě přílohu vyplní 

ve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo 

3) je příjemcem investiční pobídky formou slevy na dani a současně uskutečnila transakci se spojenou 

osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. V tomto případě přílohu vyplníve vztahu ke všem 

spojeným osobám. 

Oproti minulým letům příloha E obsahuje podrobnější členění údajů - např. v tabulce B budou nově 

samostatně vykazovány údaje o nájmu, v tabulce C údaje o finančních a bankovních zárukách 

(samostatně o poskytnutých a samostatně o přijatých). 

Přiznání k DPFO 2017 
Tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou dostupné ZDE, jedná se o: 

• formulář přiznání k DPFO 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24 

• pokyny k vyplnění daňového přiznání 25 5405/1 MFin 5405/1 - vzor č. 25 

• příloha č. 1 pro výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních 

z příjmů – 25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 13 

• příloha č. 2 pro výpočet dílčího základu daně z nájmu dle § 9 a z ostatních příjmů dle § 10 zákona 

o daních z příjmů – 25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 13 

• příloha č. 3 pro výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí - 25 5405/P3 MFin 5405/P3 - vzor č. 

13. 
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Stejně jako pro rok 2016 bude i pro rok 2017 vydán zjednodušený tiskopis 25 5405/D MFin 5405/D – 

vzor č. 2 pro poplatníky, mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky 

(včetně daňových nerezidentů České republiky). 

Koncepčně se tiskopis nijak neodlišuje od tiskopisu za předchozí roky. Ve vysvětlivkách je reagováno 
na aktuální parametry a legislativní změny, které jsou rozhodné pro zdaňovací období roku 2017: 

• na řádku 48 lze uplatnit odpočet na penzijní připojištění resp. na doplňkové penzijní spoření až 

do výše 24.000 Kč (v minulých letech byla maximální částka odpočtu poloviční, tj. 12.000 Kč). 

Zároveň je zde reagováno na změnu výpočtu tohoto odpočtu – ten se nemusí automaticky rovnat 

úhrnu plateb poplatníka sníženému o částku 12.000 Kč, ale stanoví se jako úhrn plateb, ke kterým 

nenáleží státní příspěvek. Částka odpočtu je zřejmá z potvrzení vystaveného příslušnou institucí 

penzijního pojištění a pouze se porovná s nov limitem 24.000 Kč. 

• na řádku 49 lze uplatnit odpočet na soukromé životní pojištění ve výši plateb uhrazených v roce 

2017 na toto pojištění, a to až do výše 24.000 Kč (v minulých letech byla maximální částka 

odpočtu poloviční, tj. 12.000 Kč). 

• solidární zvýšení daně na řádku 59 se uplatňuje ve výši 7 % z částky (úhrn příjmů ze závislé 

činnosti dle § 6 + zisk ze samostatné činnosti dle § 7) překračujících 1.355.136 Kč (za rok 2016 se 

jednalo o částku 1.296.288 Kč). 

• tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení dle  § 35bb) se uplatňuje na řádku 

69a ve výši až 11.000 Kč na jedno dítě (za rok 2016 se jednalo o částku 9.900 Kč). 

• na řádku 72 daňové zvýhodnění na dítě se uplatňuje ve výši:  

➢ 13.404 Kč na prvé dítě (stejně jako za rok 2016) 

➢ 19.404 Kč na druhé dítě (za rok 2016 se jednalo o částku 17.004 Kč) 

➢ 24.204 Kč na třetí a každé další dítě (za rok 2016 se jednalo o částku 20.604 Kč) 

Stejně jako za rok 2016 lze i za rok 2017 uplatnit na řádku 69b slevu na evidenci tržeb ve výši až 5.000 

Kč. Tato sleva se za rok 2017 týká těch, kterým v tomto roce poprvé vznikla povinnost zaevidovat 

tržbu a tuto povinnost splnili. Pokud někomu vznikla povinnost zaevidovat tržbu již v roce 2016, 

nemůže slevu uplatnit za rok 2017. Za rok 2017 nemůže uplatnit slevu ani ten, který eviduje v tomto 

roce tržby dobrovolně a povinnost mu vznikne až v roce 2018. 

Do příloh č. 1 a č. 2 se promítla novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 170/2017 Sb., která: 

• snížila maximální částky výdajů, které lze uplatnit procentem z příjmů, na polovinu 

a současně 

• zrušila omezení dle § 35ca: 

Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího 

základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje 

tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže 

a) snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) (sleva na manžela/manželku), 

b) uplatnit daňové zvýhodnění (daňové zvýhodnění na dítě). 

Protože podle přechodného ustanovení si může poplatník zvolit, zda obě změny současně použije až 

za rok 2018 nebo již pro rok 2017, přibyla v uvedených přílohách rubrika „Uplatňuji nižší limit u 

výdajů stanovených procentem z příjmů“. Při zvolení nižšího limitu se pro rok 2017 § 35ca zrušený 

novelou č. 170/2017 Sb. neuplatní, při zvolení dosavadního limitu se § 35ca uplatní. 

Vzhledem ke snížení maxim procentuálních výdajů (povinně od roku 2018) na polovinu bude řada 

fyzických osob přecházet od příštího roku na uplatnění výdajů v prokázané výši. V této souvislosti je 



nyní aktuální otázka neuhrazených pohledávek k 31.12.2017 – pokud totiž pohledávka bude 

uhrazena až v roce 2018, bude zdaněna v plné výši. 

Příklad 
OSVČ s příjmy z živnosti neřemeslné uplatňuje za rok 2017 výdaje ve výši 60 % z příjmů. OSVČ za svoji 
činnost vystavila v roce 2017 mimo jiné fakturu XY na částku 100 tis. Kč (u plátce DPH v úrovni bez 
DPH). Jak bude příjem 100 tis. Kč zdaněn, jestliže: 
a) k úhradě dojde do konce roku 2017 
b) k úhradě dojde až v roce 2018? 

Pokud příjmy z živnosti neřemeslné u dané osoby za rok 2017 nepřesahují částku 2 mil. Kč, tak u 
varianty a) bude v daňovém přiznání roku 2017 zdaněn příjem 100 tis. Kč snížený o procentuální 
výdaje 60 tis. Kč; tj. do dílčího základu daně ze samostatné činnosti za rok 2017 se uvedený příjem 
promítne částkou 40 tis. Kč. 
Pokud za rok 2018 uvedená osoba uplatní výdaje ve skutečné výši, tak podá dodateční daňové 
přiznání za rok 2017 a zvýší dílčí základ daně ze samostatné činnosti za rok 2017 formou úpravy 
základu daně podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3. o 100 tis. Kč. 

 
 

Legislativní novinky 

• dne 14.11.2017 nabylo účinnosti prováděcí nařízení č. 376/2017 Sb., které z evidence tržeb 

vyjímá osoby úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé a dále vyjímá pro období 14. až 24. 

prosince tržby z prodeje sladkovodních ryb. Další informace k tomuto prováděcímu nařízení jsou 

dostupné ZDE. 

• Vyhláškou č. 401/2017 Sb. byly vyhlášeny sazby zahraničního stravného pro rok 2018 – např. 

stejně jako pro rok 2017 pro Německo, Rakousko, Itálii a Francii ve výši 45€ a pro Slovensko a 

Polsko ve výši 35€. Kompletní přehled zahraničního stravného je uveden ve vyhlášce č. 401/2017 

Sb., která je dostupná ZDE. Tuzemské stravné (včetně předpokládaného zvýšení sazby základní 

náhrady za 1 km jízdy) bude zveřejněno až v závěru roku. 

• Vyhláškou č. 403/2017 Sb. je od 1.1.2018 poměrně rozsáhle novelizována vyhláška č. 298/2014 

Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 

zemědělských pozemků - ke změně ocenění zemědělské půdy (z této ceny se vychází např. u polí, 

luk a zahrad při stanovení základu daně z nemovitých věcí) dochází přibližně u 150 katastrálních 

území, a to směrem nahoru i směrem dolů. Vyhláška s jednotlivými cenami pro katastrální území, 

u kterých dochází ke změně je dostupná ZDE. 

• Na zveřejnění ve Sbírce zákonů čeká např. nařízení vlády č. 407/2017 Sb., kterým se pro účely 

příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných 

s nájemným. Od těchto údajů se podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. odvíjejí nezabavitelné 

částky. 

• Na zveřejnění ve Sbírce zákonů čeká poměrně rozsáhlá novelizace prováděcí vyhlášky k zákon o 

účetnictví pro podnikatele č. 500/2002 Sb., která nabude účinnosti 1.1.2018. Změnám 

v účetnictví pro rok 2018 touto prováděcí vyhláškou bude věnována pozornost na přednášce 

DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018, kterou pořádáme v Praze 8.12.2017.  
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Nabídka přednášek a komentářů 

• DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018. Praha 8.12.2017. 

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

14.2.2017. 

• ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018. Praha 19.12.2017 (termín je již obsazen) a 15.1.2018. Plzeň 

11.12.2017 (termín je již obsazen) . Zlín 12.1.2018. Brno 18.1.2018. 

• ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018. Praha 8.1.2018. Plzeň 22.1.2018. 

 
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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