
PROCENTUÁLNÍ VÝDAJE V DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2017 A DALŠÍ NOVINKY 
Tato informace upozorňuje na důležitou novinku, kterou v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob za uplynulý rok musí zohlednit OSVČ či pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů 

(procentuální výdaje). Touto problematikou (a dalšími aktuálními problémy jako je třeba dopad 

přechodu z procentuálních na skutečné výdaje, uplatnění DPH u sdružení / společností bez právní 

subjektivity nebo rozdílný pohled daní z příjmů a DPH na zdanění pronájmu, obchodního majetku 

atd.) se bude podrobněji zabývat přednáška OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018, kterou pořádáme ve 

Zlíně 12.2., v Brně 14.2. a v Praze 27.2.2018 a na kterou si Vás dovolujeme pozvat.  

Na závěr stručně informujeme o některých důležitých závěrech Finanční správy k příspěvkům 

projednaným na konci ledna koordinačním výborem a o některých dalších novinkách. Také 

upozorňujeme na nové zvukové nahrávky ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018 a ZDANĚNÍ MEZD – ZMĚNY 

2017/2018 a na nově vypsané přednášky SPOLEČNÍK A JEDNATEL SRO 2018 a DPH 2018 – problémy 

běžné praxe včetně evidence tržeb (tato přednáška navazuje na přednášku resp. zvukovou nahrávku 

z října 2017 DPH 2017/2018 – problémy běžné praxe), které jsme pro Vás připravili na duben a 

květen.    

Novinka v uplatnění procentuálních výdajů u fyzických osob v daňovém přiznání 2017 

Fyzické osoby velice často uplatňují procentuální výdaje – v případě OSVČ se jedná o výdaje dle § 7 

odst. 7 a v případě pronajímatelů dle § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů. 

Důležitou novinkou tiskopisu daňového přiznání za rok 2017 je nová kolonka „Uplatňuji nižší limit u 

výdajů stanovených procentem z příjmů“, kterou nalezneme v příloze č. 1 (týká se OSVČ) resp. 

v příloze č. 2 (týká se pronajímatelů). Uvedená kolonka je reakcí na to, že v daňovém přiznání roku 

2017 lze uplatnit: 

• procentuální výdaje do limitů, které platily pro rok 2016 (max. 1.600 tis. Kč pro výdaje 

uplatňované ve výši 80 % příjmů, max. 1.200 tis. Kč pro výdaje 60 % příjmů, max. 800 tis. Kč pro 

výdaje 40 % příjmů a max. 600 tis. Kč pro výdaje 30 % příjmů) – v tomto případě se však uplatní § 

35ca zákona o daních z příjmů ve znění pro rok 2016 (pro rok 2018 je toto ustanovení již 

zrušeno): 

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 resp. manželku s vlastními příjmy 
nepřesahujícími 68 tis. Kč za rok 2017), 
b) uplatnit daňové zvýhodnění (daňové zvýhodnění na dítě resp. děti). 

nebo 

• procentuální výdaje do limitů, které platí pro rok 2018 – v přílohách 1 resp. 2 daňového přiznání 

označeno jako nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů (max. 800 tis. Kč pro výdaje 

uplatňované ve výši 80 % příjmů, max. 600 tis. Kč pro výdaje 60 % příjmů, max. 400 tis. Kč pro 

výdaje 40 % příjmů a max. 300 tis. Kč pro výdaje 30 % příjmů) – v tomto případě se § 35ca zákona 

o daních z příjmů ve znění pro rok 2016 neuplatní. 

Z praktického hlediska je tedy důležité, zda fyzická osoba uplatňující výdaje procentem z příjmů 

uplatňuje slevu na manžela/manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě/děti – pokud ani jednu 

z položek neuplatňuje, omezení v § 35ca zákona o daních z příjmů ve znění pro rok 2016 se jí nijak 

netýká a proto není důvod v příloze 1 resp. 2 daňového přiznání označovat, že uplatňuje nižší limit u 

výdajů stanovených procentem z příjmů, a to ani v případě, kdy by uplatněné výdaje tyto nižší limity 

nepřesáhly. Naopak označení uplatnění nižšího limitu procentuálních výdajů by mohlo fyzické osobě 
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neuplatňující slevu na manžela/manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě/děti uškodit – např. pokud 

její příjmy z živnosti neřemeslné přesahují za rok 2017 částku 1 mil. Kč, uznal by ji správce daně za rok 

2017 výdaje pravděpodobně jen ve výši 600 tis. Kč. 

Pokud fyzická osoba uplatňující výdaje procentem z příjmů uplatňuje slevu na manžela/manželku 

resp. daňové zvýhodnění na dítě/děti a mohla by uvedené položky uplatnit v souladu se zrušeným § 

35ca zákona o daních z příjmů - např. se může jednat o fyzickou osobu která má kombinaci příjmů ze 

zaměstnání (§ 6) a příjmů ze živnosti (§ 7) nebo o fyzickou  osobu s kombinací příjmů ze zaměstnání 

(§ 6) a  z pronájmu (§ 9) a dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6, tj. superhrubá mzda, by se 

rovnal nebo by byl vyšší než dílčí základ daně podle § 7 resp. 9 – také nebude v příloze č. 1 resp. 2 

označovat, že uplatňuje nižší limit procentuálních výdajů. 

Příklad 1: 

Hrubá mzda zaměstnance za rok 2017 činila 360 tis. Kč, spolu s odvody pojistného zaměstnavatelem 

tak superhrubá mzda (dílčí základ daně podle § 6) za rok 2017 činí 482.400 Kč. Zaměstnanec je 

současně ještě OSVČ a dosáhl ze živnosti neřemeslné za rok 2017 příjem 1.100.000 Kč. Lze v tomto 

případě uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů až do vyššího limitu 1.200 tis. Kč a přitom uplatnit slevu 

na manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě? 

 Při uplatnění výdajů ve výši 60 % příjmů (660.000 Kč) dílčí základ daně podle § 7 činí 440.000 Kč 

(1.100.000 – 660.000), což nepřesahuje 50 % celkového základu daně - ten činí 922.400 Kč (482.000 + 

440.000). V tomto případě tedy lze uplatnit slevu na manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě i 

v souladu se zrušeným § 35ca zákona o daních z příjmů. V příloze 1 tedy lze uplatnit procentuální 

výdaje ve výši 660.000 Kč (uplatní se vyšší limit max. 1.200 tis. Kč a nikoli nižší limit 600 tis. Kč), tj. 

neoznačit uplatnění nižšího limitu a současně uplatnit slevu na manželku resp. daňové zvýhodnění na 

dítě.  

Příklad 2: 

Hrubá mzda zaměstnance za rok 2017 činila 360 tis. Kč, spolu s odvody pojistného zaměstnavatelem 

tak superhrubá mzda (dílčí základ daně podle § 6) za rok 2017 činí 482.400 Kč. Zaměstnanec současně 

dosáhl za rok 2017 příjmu z pronájmu podle § 9 ve výši 1.100.000 Kč. Lze v tomto případě uplatnit 

výdaje ve výši 30 % příjmů až do vyššího limitu 600 tis. Kč a přitom uplatnit slevu na manželku resp. 

daňové zvýhodnění na dítě? 

 Při uplatnění výdajů ve výši 30 % příjmů (330.000 Kč) dílčí základ daně podle § 7 činí 770.000 Kč 

(1.100.000 – 330.000), což přesahuje 50 % celkového základu daně - ten činí 1.252.400 Kč (482.000 + 

770.000). V tomto případě by tedy uplatnění slevy na manželku resp. daňové zvýhodnění na 

odporovalo zrušenému § 35ca zákona o daních z příjmů. V tomto případě jsou dvě možnosti: 

• v příloze č. 2 označit uplatnění nižšího limitu procentuálních výdajů a uplatnit tak výdaje ve výši 

nižšího limitu max. 300 tis. Kč + uplatnit slevu na manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě 

• v příloze č. 2 neoznačit uplatnění nižšího limitu procentuálních výdajů a uplatnit tak výdaje ve výši 

vyššího limitu max. 600 tis. Kč (v daném případě tedy ve výši 330.000 Kč) + neuplatnit slevu na 

manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě 

Pokud by však příjem z pronájmu nečinil 1.100.000 Kč, ale např. 500 tis. Kč (procentuální výdaj 150 tis. 

Kč a dílčí základ daně podle § 9 by potom byl 350 tis. Kč a celkový základ daně by činil 482.000 + 

350.000 Kč,tj. 832.400 Kč), bylo by možné uplatnění slevy na manželku resp. daňového zvýhodnění na 

dítě i bez označení uplatnění nižšího limitu procentuálních výdajů (dílčí základ daně podle § 9 ve výši 

350 tis. Kč nepřesahuje 50 % celkového základu daně).  

 



Pokud má fyzická osoba např. pouze příjmy z podnikání, lze v souladu se zněním zákona o daních 

z příjmů pro období roku 2017 uplatnit současně procentuální výdaje a slevu na manželku resp. 

daňové zvýhodnění na dítě pouze s označením uplatnění nižšího limitu procentuálních výdajů. 

Příklad 3: 

OSVČ dosáhl za rok 2017 příjmu z živnosti neřemeslné ve výši 1.100.000 Kč. Může tato OSVČ 

současně uplatnit za rok 2017 slevu na manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě a procentuální 

výdaje? 

V tomto případě uplatnění procentuálních výdajů odporuje zrušenému § 35ca zákona o daních 

z příjmů. V tomto případě jsou dvě možnosti: 

• v příloze č. 1 označit uplatnění nižšího limitu procentuálních výdajů a uplatnit tak výdaje ve výši 

nižšího limitu max. 600 tis. Kč + uplatnit slevu na manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě 

• v příloze č. 2 neoznačit uplatnění nižšího limitu procentuálních výdajů a uplatnit tak výdaje ve výši 

vyššího limitu max. 1.200 tis. Kč (v daném případě tedy ve výši 660.000 Kč) + neuplatnit slevu na 

manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě 

Pro úplnost je namístě uvést, že zrušeným § 35ca zákona o daních z příjmů (pro rok 2017 však ještě 

částečně použitelným) se bude zabývat Ústavní soud ve věci projednávané jako Pl. ÚS 15/17. Pokud 

by Ústavní soud rozhodl o protiústavnosti uvedeného opatření (do termínu pro podání daňového 

přiznání za rok 2017 však Ústavní soud o této věci pravděpodobně nerozhodne), tak by pochopitelně 

bylo možné uplatnit za rok 2017 vyšší limit procentuálních výdajů bez omezení. 

K možnosti volby při uplatnění procentuálních výdajů se také vyjádřila Finanční správa v krátké 

informaci z 10.1.2018.  

Stručně k některým dalším otázkám 

Závěrem krátké upozornění k některým aktuálním otázkám: 

• 24.1.2018 bylo projednáno několik důležitých příspěvků na Koordinačním výboru – příslušný 
zápis je dostupný ZDE.  Finanční správa se např. vyjádřila takto: 
➢ u příspěvku „510/15.11.17 Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u 

nedoložených mank a škod“, že uvedené snížení nároku na odpočet daně bude považovat za 
náklad daňově neuznatelný, 

➢ u příspěvku „515/24.01.18 Problematika příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy“, že tento 
příspěvek lze uskutečnit např. formou poukázky, kterou lze vyměnit za tištěné knihy, úhradou 
faktury za knihy vybrané zaměstnancem nebo (v souladu se zdravým selským rozumem) 
předáním knihy zaměstnanci. Zároveň je však Finanční správa názoru, že nelze příspěvek 
uskutečnit následným proplacením paragonu. 

➢ u příspěvku „516/24.01.18 Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení 
provedeného nájemcem ve znění novely ZDP - zákona č. 170/2017 Sb.“ připustila možnost 
uplatnění daňových odpisů i v tomto případě 

• otcovskou, novou nemocenskou dávku, lze sice čerpat na dítě narozené od 21.12.2017, avšak 
nejdříve od 1.2.2018. Jestliže se tedy dítě narodilo např. 15.1.2017, lze na otcovskou nastoupit 
nejpozději 6 týdnů od 15.1.2017, nejdříve na ni však bylo možné nastoupit 1.2.2018 – viz např. 
informace ČSSZ. 

• 1.2.2018 nabyla účinnosti tzv. technická novela zákona o nemocenském pojištění – viz např.  
aktualita ČSSZ. 

• MF připravilo daňový balíček 2019 sestávající především z poměrně rozsáhlých novelizací zákona 
o daních z příjmů (zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických 
osob 19 % resp. 24 % od základu pro výpočet daně přesahujícího 1,5 mil. Kč) a zákona o DPH 
(např. reakce na legislativní změny předpisů EU od 1.1.2019). 
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Nabídka přednášek a komentářů 
Přednášky: 

• OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018. Praha 27.2.2018. Zlín 12.2.2018. Brno 14.2.2018. 

• SPOLEČNÍK A JEDNATEL SRO 2018. Praha 16.4.2018 

• DPH 2018 – problémy běžné praxe včetně evidence tržeb. Plzeň 11.4.2018, Brno 14.5.2018 a 
Praha 28.5.2018 

Z nabídky zvukových nahrávek a komentářů: 

• ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018 - zvukový záznam přednášky pořádané 22.1.2018. Z této 
nahrávky si můžete poslechnout krátkou ukázku, která vysvětluje rozdíl mezi zdaněním 15% 
srážkovou daní příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem resp. 
doplňkové penzijní spoření, ke kterému dochází nejen při předčasném ukončení smlouvy, ale i při 
výplatě jednorázového vyrovnání při řádném ukončení smlouvy, a výplatou 3leté penze (touto 
formou lze zůstatek na příslušném penzijním účtu uskutečnit během 2 let) při které jsou 
příspěvky zaměstnavatele osvobozeny od daně a jsou tak vyplacené v plné výši. 

• ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018 – zvukový záznam z přednášky pořádané 18.1.2018 

• DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018 – zvukový záznam z přednášky pořádané 8.12.2017 

• 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 uplatnění 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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