
zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá
na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skuteč-
nost, od níž se lhůta nebo doba počítá (není-li takový den v posledním měsíci, připadne
konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce).

má-li se správně odvodit doba vlastnictví, je třeba přesně určit, kdy došlo k nabytí
a pozbytí věci.

V obecných případech (§ 1099 NOZ) lze vlastnictví k věci určené jednotlivě nabýt už
samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti. nOz však zároveň říká, že zákon může
stanovit jiný okamžik.

speciálním případem nabytí vlastnictví je u nemovitých věcí zapsaných ve veřejném
seznamu (např. v příkladu zmíněném katastru nemovitostí), kdy se nabývá věc do
vlastnictví zápisem do takového seznamu.

Občanský zákoník vyjmenovává další časté či méně časté způsoby nabývání vlast-
nictví (např. vydržení – § 1089 až 1098 NOZ anebo nabytí vlastnického práva od ne-
oprávněného – § 1109 až 1113 NOZ).

některá ustanovení zdp mají speciální úpravu po případy společného jmění man-
želů. to je definováno v části nOz vymezující manželské majetkové právo (§ 708 NOZ,
[¶1010]) a charakteristickým rysem je to, že může vzniknout jen mezi manžely. spe-
ciální úpravy zdp u jednotlivých dílčích základů daně stanoví, jak se zdaňují příjmy
z majetku, který je ve společném jmění manželů [¶1462], [¶1478] a [¶1590].

1.4 Poplatník a plátce daně z příjmů 
fyzických osob

pokud mají fyzické osoby na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle
zdržují, mají daňovou povinnost v České republice neomezenou, tj. vztahuje se:
– jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky,
– tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
tito poplatníci jsou označováni jako rezidenti v České republice.

k osvobození příjmů při prodeji nemovité věci, pokud v nich prodávající neměl určitý
čas před prodejem bydliště [§ 4 odst. 1 písm. a) ZDP, [¶1042]], se váže test pěti let od na-
bytí vlastnictví [§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP, [¶1044]]. pokud vlastnil prodávající nemovitou
věc od 1. 7. 2010, běh pětileté lhůty podle občanského práva končí 1. 7. 2015.

PřÍKLAD

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob mohou být pouze fyzické osoby,
nikoliv právnické osoby. jejich základní rozdělení je podle toho, zda jsou či
nejsou daňovými rezidenty v České republice.

Bydlištěm na území České republiky se pro účely zdp rozumí místo, kde
má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale
se v tomto bytě zdržovat.

O b e c n é  p r i n c i p y  da n ě  z  p ř í j m ů  f y z i c k ý c h  O s O b 1022–1026

7

1022
§ 2 odst. 1 ZDP

§ 2 odst. 2 ZDP

1024

1026
§ 2 odst. 4 ZDP
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je třeba si uvědomit, že i zde v případě vložení věci do obchodního majetku platí při prodeji
pětiletý časový test na osvobození od vyřazení takového majetku z obchodního majetku.
blíže v [¶1044].

– úroky ze státních dluhopisů vydaných v souvislosti s rehabilitačním řízením
o nápravách křivd a

– příplatek (příspěvek) k důchodu podle z. č. 357/2005 sb. a nařízení vlády
č. 622/2004 sb.

4. Osvobozen je i příjem získaný ve formě dávky a služby:
– z nemocenského pojištění (z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění),
– z důchodového pojištění (z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění),
– z pojistné smlouvy o pojištění důchodu, tj. plnění z ii. pilíře důchodové reformy

(z. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření),
– peněžní pomoci obětem trestné činnosti (z. č. 209/1997 Sb.),
– sociálního zabezpečení,
– plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti (podle ZZ), jako je např.

podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, a
– veřejného zdravotního pojištění (z. č. 48/1997 Sb.).

Osvobození se týká rovněž plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

V případech, kdy důchodce má ještě určité příjmy, může o osvobození důchodu přijít
úplně. Osvobození podle předchozího se totiž netýká pravidelně vyplácených důcho-
dů a penzí v situaci, kdy má důchodce:
– příjmy podle § 6 zdp, tj. ze závislé činnosti [¶1264], kromě příjmů osvobozených

a těch, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně [¶1340],
– dílčí základ daně ze samostatné činnosti podle § 7 zdp, tj. z podnikání [¶1146]

a jiné samostatné výdělečné činnosti [¶1148] a
– dílčí základ daně z nájmu (§ 9 ZDP [¶1470])
ve sledovaném roce v úhrnu nad 840 000 kč. toto omezení se nepoužívalo pro roky
2013 a 2014, ale pro rok 2015 již platí.

5. Osvobozeny jsou příjmy z plnění z pojištění osob, vč. některých plnění poskyto-
vaných v iii. pilíři penzijní reformy. jde o:

– osvobození penzí vyplácených z penzijního připojištění se státním příspěv-
kem, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití 
s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo
dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich 
pobírání,

– osvobození invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem
na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro
penzi podle zákona č. 427/2011 sb., o doplňkovém penzijním spoření,

VýjImKA

Osvobození příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů (penzí), resp. úhrnu
těchto příjmů je omezeno částkou ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu
příslušného kalendářního roku (tj. v roce 2015 do 331 200 kč ročně). do této částky se
však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle z. č. 357/2005 sb.
a nařízení vlády č. 622/2004 sb. neosvobozený příjem je zdaňován jako ostatní příjem
[§ 10 odst. 1 písm. e) ZDP [¶1546]].

O b e c n é  p r i n c i p y  da n ě  z  p ř í j m ů  f y z i c k ý c h  O s O b 1057

15

§ 4 odst. 1
písm. h) ZDP

§ 4 odst. 3 ZDP

§ 4 odst. 1
písm. l) ZDP

1057
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O b e c n é  p r i n c i p y  da n ě  z  p ř í j m ů  f y z i c k ý c h  O s O b 1110–1112

35

daň se určí podle § 16 zdp [¶1110] daň = 0

anO ne

je daň po případném zvýšení o solidární
zvýšení daně > 0 ?

i po snížení je daň s případným zvýšením
o solidární zvýšení daně > 0

snížení o zálohy na daň zaplacené v tu-
zemsku [¶2350]; maximálně však snížení
do 0 vratitelným přeplatkem

možnost snížení o slevy na dani či daň placenou v zahraničí

vyplacení případného přeplatku na zálo-
hách na daň

vyplacení daňového bonusu na vyživova-
né děti v urči tých případech (§ 35c a § 35d
ZDP [¶2322])

vypočte se solidární zvýšení
daně podle § 16a zdp [¶1114]

příjem ze závislé činnosti (§ 6 ZDP [¶1272]) +
dílčí základ daně (příp. minus ztráta) ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP [¶1150])

> 48násobek průměrné mzdy?

anO ne

ne

anO

pomocí nástrojů
investičních pobí-
dek (§ 35a a § 35b
ZDP [¶2284])

o slevy na dani na po-
platníka, jeho invalidi-
tu nebo studium, na
umístění dítěte anebo
na manželku (§ 35ba
ZDP [¶2308] a násl.)

o daňové zvýhodně-
ní formou slevy na
dani na vyživované
děti (§ 35c a § 35d ZDP
[¶2318])

o daň zaplacenou
v zahraničí [¶2328]

4.2 Daňové sazby

Výsledná daň se zaokrouhlí na celé kč nahoru.

V letech 2013 až 2015 musí fyzické osoby s příjmy ze závislé činnosti nebo z podni-
kání otestovat, zdali se jich netýká solidární zvýšení daně. 

Daň fyzické osoby se určí ze základu daně sníženého:
– o nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP [¶2184] a [¶2222]),
– o odčitatelné položky od základu daně (§ 34 ZDP [¶2204]) a případné da-

ňové ztráty minulých let [¶2238],
zaokrouhleného na celá sta kč dolů. daň je jednotná ve výši 15 %.

1110
§ 16 ZDP

1112
§ 146 odst. 1 DŘ

§ 16a ZDP
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měsíční částka nepeněžního příjmu musí přitom dosahovat alespoň výše 1 000 kč.
zákon ošetřuje i další případy:

– poskytne-li zaměstnavatel takto zaměstnanci v průběhu kalendářního měsíce po-
stupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé
účely, vychází se z nejvyšší vstupní ceny,

– poskytne-li zaměstnavatel takto zaměstnanci v průběhu kalendářního měsíce více
motorových vozidel současně, uvažuje pro výpočet úhrn vstupních cen daných
motorových vozidel.

pro dodaňování tohoto nepeněžního příjmu je rozhodné, že zaměstnanec může vo-
zidlo v daném měsíci použít i pro soukromé účely, a nikoliv to, zda bylo vozidlo za-
městnancem v daném měsíci skutečně soukromě použito. je proto vhodné případ,
kdy by zaměstnanec vozidlo v některém měsíci k soukromým účelům nepoužíval,
řešit dodatkem ke smlouvě (dohodě) o používání vozidla, v němž se pro daný měsíc
soukromé použití vyloučí.

i když se nepeněžní příjem zdaněný u zaměstnance může zdát vysoký, je třeba si
uvědomit i výhodu spočívající v tom, že zaměstnanec hradí pouze spotřebované po-
honné hmoty, vše ostatní (opravy, pojištění apod.) hradí zaměstnavatel. 

zaměstnavatel, který je plátcem dph, si z takových nákupů může uplatnit i dph na
vstupu (za splnění obecných podmínek zdph), musí však zohlednit soukromé jízdy
zaměstnance. postup přitom není jednoduchý a vyžaduje mnohdy i individuální 
posouzení:

– je-li dané vozidlo pořízeno jako dlouhodobý majetek (tj. pořizovací cena nad 
40 000 kč), řeší se soukromé používání snížením nároku na odpočet prostřed-
nictvím poměrného koeficientu (§ 75 ZDPH), a to v roce pořízení vozu a v násle-
dujících čtyřech letech po pořízení automobilu. Využívá se pro to algoritmus úpra-
vy odpočtu (§ 78 až 78c ZDPH), přičemž poměr pro krácení odpočtu lze odvodit
z počtu ujetých kilometrů služebně a soukromě v daném roce. po uplynutí pěti let
už korekci odpočtu dph z pořizovací ceny neřešíme.

– předchozí se neaplikuje na automobil zařazený do majetku do 31. 3. 2011, neboť
příslušná úprava byla do zdph doplněna až s účinností od 1. 4. 2011. U automo-
bilu zařazeného do 31. 3. 2011 měl zaměstnavatel dvě možnosti, jak postupovat:
– bylo možné uplatnit plný odpočet dph na vstupu, ale pak je chápáno každé

použití vozidla pro soukromé účely jako zdanitelné plnění a zaměstnavatel
musí z takového plnění odvést dph na výstupu. základem daně je přitom výše
celkových nákladů vynaložených na toto plnění ke dni uskutečnění zdanitel-
ného plnění [v návaznosti na § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH].

– alternativou bylo uplatnit při pořízení automobilu nárok na odpočet jen čás-
tečně, do výše předpokládaného nesoukromého použití. pokud však později
bylo vozidlo soukromě používáno více, zákon už neřešil možnosti nápravy.

UPOZORNěNÍ

Častou chybou bývá přidanění 1 % zaměstnanci i v případech, kdy je vozidlo
poskytnuto pouze pro soukromé účely, tj. není použito pro služební účely. 
V takovém případě dané ustanovení nelze uplatnit a nepeněžní příjem se musí
řešit jinak – zákon hovoří o ceně určené podle ZOM nebo ceně, kterou za-
městnavatel účtuje jiným osobám.

da ň  z  p ř í j m ů  z a m ě s t n a n c ů 1270

71
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d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b Zdp (tj. využívaného k výrobě elek-
třiny ze slunečního záření) nebude nižší než zůstatková cena stanovená podle
§ 30b Zdp ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu,
po kterou byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem po-
platník, který u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, sta-
noví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele
nedošlo.

pro praktický život je třeba si pamatovat pravidlo, že v případě odkupu předmětu
nájmu nesmí být případná kupní cena nižší než daňová zůstatková cena, resp. aktu-
ální cena obvyklá, jinak bude nájemné zpětně posouzeno jako nedaňové s využitím
ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 Zdp. podobné omezení platí také pro finanční
leasing (§ 21d ZDP).

odkoupení majetku po ukončení nájmu

soukromý zemědělec hospodařil na pronajatých pozemcích a také platil nájemné za
budovu kravína, ve všech případech se jednalo o nájem, nájemce platil nájemné řádně
a včas podle nájemních smluv. protože se zemědělci vylepšila finanční situace, dohodl
se s pronajímatelem na odkoupení najatých nemovitostí:
– pozemek a za 200 000 kč,
– pozemek b za 400 000 kč,
– kravín C za 600 000 kč.

přitom u pozemku b byla sjednána s uvedenou cenou smlouva o jeho budoucí koupi
s odkladem na ukončení smlouvy o finančním pronájmu sila na něm umístěného.

při rovnoměrném odpisování kravína ze vstupní (kupní) ceny u pronajímatele by jeho
daňová zůstatková cena ke dni prodeje činila 500 000 kč. protože je kupní cena 
(600 000 kč) vyšší než uvedená zůstatková cena, je potvrzena daňová účinnost 
nájemného za kravín tak, jak bylo u nájemce daňově účinné v předešlých zdaňovacích
obdobích trvání nájemního vztahu.

Cenu obvyklou zjištěnou podle Zom ke dni nabytí pozemku a (zápis do katastru ne-
movitostí) stanovil znalec na 250 000 kč. pokud by nájemce akceptoval sjednanou
kupní cenu 200 000 kč, tedy cenu nižší než zjištěnou, pak by se nájemné u něj zpětně
stalo daňově neúčinným, pročež by musel v roce nesplnění daňových podmínek zvýšit
základ daně o veškeré v minulosti zaplacené nájemné. s využitím ustanovení § 23
odst. 3 písm. a) bod 3 Zdp by došlo ke zvýšení základu daně v roce, kdy k odkupu
došlo, a nepodávala by se dodatečná daňová přiznání na jednotlivé roky placení ná-
jemného. protože tato povinnost je značně nepopulární, lze zemědělci doporučit raději
navýšení kupní ceny alespoň na úroveň ceny zjištěné (250 000 kč), kdy nájemné z mi-
nulých období zůstává daňově účinné.

Cenu obvyklou zjištěnou podle Zom ke dni sjednání dohody o budoucí koupi pozemku b
stanovil znalec na 350 000 kč. kupní cena (400 000 kč) je nyní vyšší, takže dodatečná
neuznatelnost nájemného placeného zemědělcem za tento pozemek nehrozí. k od-
koupení pozemku sice dojde až po ukončení finančního leasingu na stavby sil na něm
umístěné, ale v té době aktuální cena zjištěná už nebude mít daňově relevantní význam.
datum sjednání smlouvy budoucí na koupi pozemku b však bude třeba správci daně
prokázat.

PřÍKLAD

n á j e m  a  v ý p Ů j Č k a  m a j e t k U 2835
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Příloha 1 Formuláře týkající se daně z příjmů

1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti

Použití formuláře

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
označený 25 5457 MFin 5457 použije poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti,
tedy zaměstnanec, aby svému zaměstnavateli učinil prohlášení:

a) o skutečnostech umožňujících aplikovat základní slevu na dani na poplatníka,
jeho invaliditu nebo studium (§ 35ba ZDP [¶2308], [¶2310], [¶2312]) pro účely srážení
záloh na daň (§ 38h odst. 2 ZDP [¶1352]) a uplatnění měsíčního daňového bonusu
(§ 35d odst. 2 ZDP [¶2324]) v průběhu zdaňovacího období (kalendářního roku).
Zaměstnanec, pokud požaduje zohlednění těchto slev na dani a daňového zvý-
hodnění, musí prohlášení vyplnit v části I. a II. a podepsat:
– do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a
– každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období.
Skutečnosti zaměstnancem sdělené v prohlášení je třeba doložit (§ 38l ZDP [¶1418]).
Zaměstnanec je také povinen hlásit případné změny (§ 38k odst. 8 ZDP) zaměstna-
vateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala;

b) o skutečnostech rozhodných pro výpočet daně v rámci ročního zúčtování záloh a da-
ňových bonusů [¶1370]. Pokud zaměstnanec nechce od zaměstnavatele zúčtování
provést nebo ze zákonných důvodů tak zaměstnavatel nemůže učinit (např. zaměst-
nanec je povinen podat si přiznání sám), prohlášení v části III. nepodpisuje. Pokud
by měl zaměstnavatel zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za daný rok provést,
je třeba prohlášení vyplnit v části III. a podepsat do 15. února následujícího roku.
V této III. části pak zaměstnanec uvede informace o nezdanitelných částkách zá-
kladu daně (§ 15 ZDP [¶2184] a [¶2222]) a další informace rozhodné pro zpracování
zúčtování (např. příjem z předchozích zaměstnání v daném roce). Údaje o nezdani-
telných částech je třeba doložit (§ 38l ZDP [¶1394]), stejně tak jako příjmy z předcho-
zích zaměstnání (na to obdrží od předchozího zaměstnavatele potvrzení [¶2884]).

Formulář zůstává u zaměstnavatele pro případnou kontrolu ze strany správce daně.
Je koncipován tak, že lze použít až pro tři kalendářní roky. Nicméně neustálé změny
v ZDP způsobují, že MF téměř každoročně vydává nový vzor. Nejinak tomu je i v ro -
ce 2015, kdy se použije prohlášení vzor č. 24, které se liší od toho předešlého, ze-
jména v případě zaznamenávání informací o dětech poplatníka v souvislosti s výší
daňového zvýhodnění odstupňovanou od roku 2015 podle počtu dětí. Formulář je
zveřejněn i v anglické mutaci (25 5457/aj MFin 5457/aj), který však slouží pouze jako
vzor pro vyplnění, neboť prohlášení musí být učiněno v úředním jazyce pro jednání
se správcem daně (kterým je podle § 76 Dř český jazyk).

Příklad vyplnění formuláře

V příkladu uvádíme vyplnění formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti zaměstnancem panem lakotou, který posloužil ve třech 
případech:

a) k podepsání prohlášení pro uplatnění měsíčních slev na dani v roce 2015 (resp.
v měsících 7–12/2015), podepsána část I. a II. část levý sloupec, podepsáno
9. 7. 2015,

b) k podepsání prohlášení pro roční zúčtování za rok 2015, podepsána III. část levý
sloupec, podepsáno 11. 2. 2016,
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