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DAŇOVÝ KALENDÁŘ 

Březen 

12.3. 
Spotřební daň: splatnost daně za leden 2018  
(mimo spotřební daň z lihu) 

15.3. 

Daň z příjmů: čtvrtletní záloha na daň 

Daň z příjmů: podání oznámení platebního zprostředko-
vatele 

20.3. 

Pojistné: splatnost zálohy na pojistné na důchodové 
pojištění a pojistné na nemocenské pojištění OSVČ za 
únor 2018 (splatnost od 1. do 20. dne) 

20.3. 

Daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Daň z příjmů: elektronické podání vyúčtování daně z 
příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 

9. března 2018 
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Newsletter Daně Probyznys.iHNed.cz vydává Economia, a.s.,  
ve spolupráci s auditorskou a poradenskou firmou  

www.fucik.cz 
 

„Informace obsažené v této publikaci mají obecnou povahu. 
Nedoporučujeme podnikat na základě těchto informací jakékoliv 
konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace.  
 

Společnost Fučík & partneři, s.r.o., a její zaměstnanci a spolupra-
covníci neposkytují žádné záruky (výslovné ani učiněné mlčky) 
týkající se úplnosti a přesnosti informací obsažených v této publi-
kaci. Společnost Fučík & partneři, s.r.o., její zaměstnanci a její 
spolupracovníci neodpovídají za jakékoliv následky způsobené 
případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na 
informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím 
učiněným na základě informací v této publikaci.  
 

Jakékoliv Vaše kroky učiněné na základě této publikace doporuču-
jeme vždy odborně konzultovat. V případě Vašeho zájmu Vám 
rádi odbornou konzultaci nabídneme.“ 

ÚVODNÍ SLOVO 

Už zase vidím růžově!  

 

Vyplnit růžový daňový formulář je pro mě každý rok nepředstavitelná dřina. Nevím, kam napsat 

jaké číslo, kam nic nepsat, kam co odnést, kam co poslat. Plahočím se jak schlíplá koroptev ke své 

daňové poradkyni a mumlám u dveří cosi o tom, že mám depku z růžového papíru, který jí 

třesoucí se rukou podávám.  

To zvládneme, utěšuje mě pokaždé, když s oroseným čelem usedám na židli proti ní a vytahuji 

jeden doklad za druhým. Letos mě dostala svým velkým optimismem do kolen. Ani neotočila 

hlavu od počítače, kde vyplňovala kolonky mého daňového přiznání a přitom švitořila: A to víš, že 

v římské říši se platily daně třikrát za rok? V lednu, v květnu a v září? No vidíš, nevíš! Lidi platili 

daň skoro ze všeho, z pozemků, z lodí, z otroků, z koní a z příjmů. Buď ráda, že nemáš otroky, 

lodě ani koně a že platíš jenom jednou za rok. 

Při pomyšlení, že bych růžové papíry měla vyplňovat třikrát za rok, se mi ještě přitížilo a trochu 

mě to její povídání uklidnilo.  

Když si tak vzpomenu, že ještě před pár lety jsem obíhala každý březen finanční úřad, zdravotní 

pojišťovnu a sociálku. Dneska stačí všechno poslat elektronicky. Při vzpomínce, jak jsem tehdy 

stála na berňáku dlouhou frontu jak na banány za totáče, a v ruce držela růžový formulář a deset 

příloh k tomu, a to všechno ve dvou stejnopisech, tak mi přejede po zádech mráz. Stála jsem ve 

frontě mezi živnostníky, kteří telefonovali, spěchali, psali, svačili a hlídali, aby je nikdo 

nepředbíhal a ještě se stačili hádat s těmi, kteří „drželi místo“ dalším kolegům. Sledovala jsem to 

s ledovým okem a jenom myslela na to, co si mám u okénka nechat potvrdit, jaké dokumenty 

dodat, co kam odnést, a kdy a kde zavírají podatelnu. Hlavně ať na mě nikdo nemluví, jinak 

všechno zapomenu a celý kolotoč začne znovu! 

Lámala jsem rekordy při obíhání úřadů a sama sebe předbíhala. Tomu je konec.  

Elektronicky, doma, v teple a s mojí daňovou poradkyní to jde skvěle. A pouze jednou za rok! 

Radím vám, zařiďte si to taky tak.  

V klidu si přečtěte naše aktuální číslo a text Šárky Veselé o Daních z příjmu, 

Změnách ve zdaňování fyzických osob, nebo rozhovor s kadeřníkem, který 

bojuje za vlasy krásnější.  

A nehoňte se, nechte daně na svých daňových poradcích, je to jejich práce. 

Nebudete se potit ani vy ani oni. Užívejte si krásné březnové dny! 

M e r c e d e s  W i m m e r o v á  

m e r c e d e s . w i m m e r o v a @ f u c i k . c z  

OBSAH ČÍSLA 

Snažíme se pro Vás vybírat nejen oblíbená 

témata, ale i taková, která vychází od našich 

klientů, případně z aktuálních změn a  

novinek. Tutorial najdete zde. 

KRÁTCE 
Nová česko-tuniská smlouva o  

sociálním zabezpečení 

Dne 12. února 2018 byla ve Sbírce meziná-

rodních smluv zveřejněna nová česko-
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tuniská smlouva o sociálním zabezpečení.  

 

Smlouva upravuje nejen oblast sociálního 

zabezpečení, ale také otázky zdravotního po-

jištění a poskytování zdravotní péče.  

Smlouva je platná již od 1. prosince 2017, od 

tohoto data je tak možné zpětně uplatnit náro-

ky plynoucí ze smlouvy. Smlouva upravuje 

například následující životní situace: 

 

1) Zaměstnané osoby a OSVČ budou dle 

základního pravidla podléhat systému 

sociálního a zdravotního pojištění toho 

státu, kde je činnost vykonávána. 

2) Zaměstnanec, který je vyslán na území 

druhého smluvního státu, aby tam pro 

svého zaměstnavatele provedl určenou 

práci, nadále podléhá právním předpi-

sům prvního smluvního státu za předpo-

kladu, že očekávané trvání této práce 

nepřekračuje 36 měsíců, a že zaměstna-

nec není vyslán, aby nahradil jinou oso-

bu, která dovršila dobu svého vyslání. 

Zaměstnavatel a jeho dceřiná společnost 

nebo pobočka by měli pro tyto účely být 

považováni za jednoho a téhož zaměst-

navatele. 

3) OSVČ, která obvykle vykonává činnost 

na území jednoho smluvního státu, může 

být nadále pojištěna v tomto státě, pokud 

trvání její činnost ve druhém smluvním 

státě nepřekročí 24 měsíců. 

4) Pojištěnci cestující do druhého státu 

budou mít nárok na poskytnutí neodklad-

né péče na účet své pojišťovny. 

5) Vyslaní pracovníci do druhého státu 

budou mít nárok na péči v plném rozsa-

hu na účet své zdravotní pojišťovny. 

6) Důchodci, kteří se odstěhovali do druhé-

ho státu, budou mít nárok na plnou péči 

na účet pojišťovny státu vyplácejícího 

důchod. 

7) Pojišťovna po předchozím souhlasu 

uhradí svým pojištěncům plánovanou 

péči ve druhém státě. 

 

Povinnosti spojené s datovými 

schránkami 

Vzhledem k tomu, že máme nyní období podá-

vání daňových přiznání, rádi bychom Vám 

připomněli povinnost spojenou s datovými 

schránkami. Jedná se o povinnost komunikace 

s finančním úřadem výhradně prostřednictvím 

datové schránky. Tato povinnost se týká všech 

subjektů, které mají datovou schránku zpří-

stupněnou, nově např. statutárních auditorů, 

kterým byla datová schránka zřízena 

v průběhu roku 2017. 

V této souvislosti vydala Finanční správa také 

upřesňující informaci, kdy poplatníci, kteří 

podají přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

a/nebo přiznání k dani z nemovitých věcí ji-

nak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povin-

ROZHOVOR S MICHALEM ZAPOMĚLEM 

Kdy jste se poprvé dotkl vlasů?  

Já jsem už od školky miloval vlasy. Paní učitelka měla dlouhé vlasy a nosila zapletený drdol. Když 

si ho občas rozpustila a dovolila mi si hrát s jejími vlasy, to byl pro mě vrchol blaha.  Nedá se to 

pořádně popsat, to je jako když se dotýkáte něčeho, co vás naprosto fascinuje, dělá vám to blahý 

pocit a víte, že kvůli tomu žijete. No jistě, hrál jsem si také s kostkami, miloval jsem stavebnici 

Merkur, fascinoval mě vesmír, ale moje vášeň byla vždy do vlasů.  

Jak jste se dostal k povolání kadeřníka?  

To byla dlouhá a krkolomná cesta. Když jsem byl malý, měl jsem umělecké sklony. Hrál jsem na 

piano a zpíval ve sboru a přemýšlel jsem o studiu na konzervatoři. Žil jsem na vesnici a tam je to 

trochu jiné. Tatínek zastával názor, že vystuduji řemeslo, protože jen tak ze mě vyroste správný 

chlap. Poslechl jsem a vystudoval chemicko-potravinářskou průmyslovku. Od začátku jsem věděl, 

že v oboru pracovat nebudu. Po průmyslovce jsem si udělal rozdílové zkoušky na kadeřníka. 

V oboru kadeřníka jde o jednu jedinou věc, a to je talent. Talent máte od pánaboha, můžete ho 

zlepšovat, můžete mít lepší techniku, můžete se toho spoustu naučit. Ale cítění a vnímání, to je dar 

a ten se nedá naučit. Myslím, že ten dar k vnímání, k estetičnu a krásným věcem jsem dostal jako 

dítě. A to souvisí se vším, s interiéry, s oblékáním, s vlasy, s bydlením. Rad si kolem sebe vytvá-

řím téměř pohádkovou říši. 

Bylo v oboru kadeřník hodně kluků? 

Já jsem byl snad jediný kluk v Plzni, který byl 

v té době kadeřník. V té době to bylo spíš 

povolání výhradně pro holky. A najednou se 

mezi nimi objevil kluk, Michal Zapoměl. Po 

revoluci jsem si pronajal křeslo v jednom 

salonu a tam jsem tři měsíce pracoval. Potom 

jsem si založil první vlastní salon ve sklep-

ních prostorách. Jmenoval se Modré kadeřnic-

tví a opravdu bylo celé modré. Od té doby už 

uplynulo 20 let!!! 

Jak vnímali rodiče, že jste se nevěnoval oboru, který vám vybrali?  

Víte, život na vesnici byl v době mého dětství hodně odlišný od života ve městě.  A být jiný na 

vesnici, to už bylo samo o sobě „průšvih“. My jsme ještě navíc měli černou nálepku, protože část 

rodiny žila v zahraničí. Dvě sestry mojí maminky emigrovaly do Kanady. Byli jsme sledovaní, 

nikdy jsme nemohli nikam vyjet. Já jsem byl vděčný za převrat, za všechno, co se tady stalo, pro-

tože se mě to dotklo. Dnešní generace nemá možnost posoudit tu dobu před a po, já si myslím, že 

dneska lidem chybí vděčnost za to, jak se mají, jak dobře se mají a stále zapomínáme a mrmláme. 

To, že jsem se stal kadeřníkem, nesl těžce hlavně můj tatínek, ale dnes je to jinak, a je na mne 

pyšný. 

Jak jste se dostal do Prahy?  

Asi před deseti lety jsem koupil v Praze v Soukenické ulici salon Portrait od Kateřiny Kornové.  

Nebylo to jenom vítězství, ale také sonda do lidských charakterů. Tím, že jsem se přesunul i do 

Prahy, jsem paradoxně přišel o mnoho přátel. Dnes vím, že i složité a těžké momenty jsou v životě 

důležité a posunují nás dopředu.   

Jak si vybíráte kolegy?  

Srdcem! To musíte cítit a vnímat, jestli je to dobrý člověk a jestli se vám s ním bude dobře spolu-

pracovat. Je to hodně těžké. V současné době mám volná čtyři kadeřnická místa a nemůžu sehnat 

lidi.  Dneska nikdo nechce pracovat s někým a vytvářet tým, každý je individualista a radši si udělá 

vlastní no name malý salon, a bude neznámý kadeřník, než aby pracoval v týmu, který ho rozvíjí a 

podporuje.  

Jsou lepší kadeřníci ženy nebo muži?  

Je to tak asi na stejno. Muži byli kdysi vnímaní jinak. Já sám jsem měl na začátku hodně těžký 

post, abych dokázal, že jsem dobrý kadeřník, protože to bylo něco jiného. Dneska ženy říkají, že 
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Michal Zapoměl 

Jsem bojovník za vlasy krásnější! 

 

Několikanásobný majitel titulu Kadeřník roku 12 „kadeřnických Oscarů“.  

Od malička ho fascinovaly vlasy, ve školce si hrál s vlasy paní učitelky . 

Dětství prožil na vesnici, hrál na piano, zpíval ve sboru. 

Má vlastní vzdělávací akademii pro kadeřníky. 

Žije střídavě v Praze, Plzni a v Barceloně. 

(Pokračování ze stránky 1) 



 

 

nost (vlastní datovou schránku), budou nově 

nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou 

chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční 

správa aktualizovala Seznam podání, na něž se 

hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna 

jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána 

elektronicky. 

U podání, která na Seznamu nejsou uvedena, 

obdrží poplatník nejprve od správce daně 

výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve 

v případě, pokud by svou chybu nenapravil, 

hrozí mu pokuta. Naopak za nedodržení po-

vinné elektronické formy u podání uvedených 

na Seznamu bude nadále automaticky uložena 

pokuta ve výši 2 000 Kč (při opakovaném 

nesplnění povinné elektronické formy a ztěžo-

vání správy daní se může pokuta vyšplhat až 

50 000 Kč). 

Zrušení superhrubé mzdy a pro-

gresivní zdanění? 

Součástí návrhu zákona, kterým se mění ně-

které zákony v oblasti daní od roku 2019, 

v souvislosti s implementací směrnice proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax 

Avoidance Directive, tzv. ATAD), jsou také 

změny v oblasti zdanění fyzických osob. 

Jednou z nejvýznamnějších změn v této oblas-

ti je návrh na zrušení superhrubé mzdy a soli-

dárního zvýšení daně. Ministerstvo financí 

nově navrhuje zavedení více sazeb daně 

z příjmů fyzických osob, a to ve výši 19 % a 

23 % (původně bylo navrhnuto 24 %) při za-

chování 15% srážkové daně u vybraných kapi-

tálových příjmů. 

Konkrétně u příjmů ze zaměstnání by namísto 

výpočtu ze superhrubé mzdy a 15% sazby 

daně (plus případná solidární přirážka) měl 

být zdaňován pouze hrubý příjem, a to ve 

dvou pásmech – do 1 500 000 Kč sazbou 19 

% a částka nad 1 500 000 Kč sazbou 23 %. 

Návrh zákona je nyní v připomínkovém řízení. 

O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

Zdaňujete správně příjem získa-

ný prostřednictvím Airbnb? 

V případě nájmu bytu či pokoje přes Airbnb 

se dle informace od Finanční správy jedná o 

poskytnutí ubytovací služby (tj. samostatná 

činnost podle § 7 zákona o daních z příjmů), 

nikoliv nájem dle § 9. Současně se dle poskyt-

nutého vyjádření Finanční správy jedná o 

uskutečňování ekonomické činnosti také pro 

jdou raději k muži – kadeřníkovi. Znám mnoho talentovaných žen a talentovaných mužů.  

Měl jste v někom oporu v začátku?  

Neměl jsem finanční oporu, nikdy jsme nebyli žádná bohatá rodina, tatínek byl traktorista, mamin-

ka byla zahradnice. Moje první investice do salonu byla 10 tisíc korun. Půjčila mi je moje kama-

rádka. A deset tisíc korun, to byly před dvaceti lety velké peníze! Ona stála u zrodu mé kariéry, 

aniž by si to uvědomila.  

Co tomu říkají vaši rodiče?  

Já doufám, že jsou pyšní, i když to s tatínkem trvalo delší dobu. Já oba svoje rodiče velmi miluji, 

ale vztahy jsou složitá věc. Asi před dvěma lety mi tatínek řekl v autě, že je na mě nesmírně pyš-

ný. Byla to jediná věta, ale zároveň satisfakce za všechny ty roky a nepotřebuji nikdy nic víc. Ma-

minka prožívá moje vzestupy i pády.  

Zažil jste nějaký pád?  

Samozřejmě. Nemůžu říct, že mě lidé podrazili, ale spíš se dívali jiným směrem. Stalo se to, že 

moje kolegyně se rozhodla, že si založí vlastní salon a za mými zády se sešla se všemi lidmi, a ač 

se mnou ti lidé chtěli spolupracovat, tak ze dne na den se rozhodli až na jednoho člověka (Tomáš 

z Plzně, jsem na něho strašně pyšný), se ke mně všichni otočili zády. Ale já jsem za to dneska 

vděčný. Mě to moc posunulo, ale ve chvíli, kdy jste na ulici a nemáte nic, tak je to těžké.  

Co říkáte EET a odložené vlny kadeřníků?  

Každý se toho hrozně bojí. Já si říkám, že to šlo bez EET, půjde to i s EET. Je důležité to respek-

tovat a je dobré, když to budou dělat všichni. Myslím, že by to neměli lidé bojkotovat. Mě se to 

nedotklo coby kadeřnictví, ale mám u salonu kavárnu, kde mám EET. Zatím mám dobré zkuše-

nosti. Nezatěžuje mě to.  

Kdo vám zpracovává daně?  

Já se v ekonomických věcech nevyznám a pře-

mýšlet ekonomicky je pro mě velmi náročné. 

Jsem především kreativec. Vedle sebe jsem měl 

vždycky člověka, který byl ekonomicky vzděla-

ný a dlouhé roky se o nás staral. Dneska mám 

daňovou poradkyni a potom finanční poradkyni. 

Mám na to lidi, kterým důvěřuji. Je to můj fi-

nanční poradce a daňový poradce. Myslím si, že 

každý má zastávat to svoje místo. 

Já mám ke každému člověku, který u mě pracu-

je, vztah a na každém člověku mi záleží. Jsem 

pedant, perfekcionista, jsem náročný člověk vůči sobě i lidem kolem sebe. Někdo řekl:  Nejsem 

náročný, spokojím se jenom s tím nejlepším.  

Kdo jsou vaši zákazníci?  

Nerad používám slovo zákazníci. Jsou to moji klienti. Máme klientky, které si na nás nastřádají a 

chodí jednou za půl roku. Potom jsou klientky, které chodí v rozmezí 4 – 6 týdnů. Chodí k nám 

známé osobnosti, herečky, zpěvačky, političky, lékařky, či prodavačky, ekonomky, úřednice, 

zkrátka ženy ze všech oborů, které chtějí vypadat krásně. Samozřejmě nezapomínáme ani na pán-

skou klientelu.  

Kdybych k vám chtěla zajít, kolik peněz si musím připravit?  

Pohybujeme se ve střední kategorii kadeřníků. 80% kadeřníků má podobné ceníky jako my. 

V základu je to v rozmezí tří až pěti tisíc korun za střih a za barvu, podle toho, co klient požaduje.   

Kdo je náročnější?  

Žena je mnohem složitější a ovlivňuje ji mnoho faktorů. Věci mění a ze dne na den může být 

všechno jinak. I z hodiny na hodinu. (úsměv) 

Ještě vezmete do ruky hřeben a stoupnete si ke klientovi?  

Pořád! Bez toho bych asi být nemohl. Problém je v tom, že všichni klienti chtějí v první řadě ke 

mně. Já se snažím, aby viděli, jak skvělé a talentované mám kolegy, které jsem si vyhýčkal, vy-

piplal. Já si tu práci chci užívat, chci pracovat ne proto, že musím, ale že chci.  

Kdo pečuje o vaše vlasy?  

Každý kadeřník by nejradši sundal hlavu a ostříhal si ji sám. Mě stříhají moji kolegové! Důvěřuji 

jim. Dokud si nebudu jistý, že můžu jít ke každému ze svých kadeřníků, tak to není dobré.  

Díváte se často do zrcadla?  

Samozřejmě, každý den. A svým kadeřníkům zdůrazňuji: Vy musíte být tím vzorem a prezentací 

svojí práce. Mám rád, když jsou dámy nalíčené, když je vidět, že se o sebe starají, ať už 

v jakémkoli věku. Třeba moje babička byla dáma každým coulem. Nosila Channel kostýmky a 
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účely zákona o DPH. 

Jako poplatník s příjmy ze samostatné činnosti 

máte povinnost se na finančním úřadě regis-

trovat k dani z příjmů fyzických osob a ve 

většině případů také podat související daňové 

přiznání. Poskytovatel ubytovacích služeb, 

který vlastní živnostenské oprávnění, může 

v daňovém přiznání uplatnit výdajový paušál 

ve výši 60 %. V případě, že poskytovatel služ-

by příslušné živnostenské oprávnění nevlastní 

(dle informace v rozporu se zákonem), může 

uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 

40 %.  

Podřazení těchto příjmů pod samostatnou 

činnost dle § 7 zákona o daních z příjmů má 

dále dopad také do povinnosti odvádět z něj 

pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění.  

U poskytovatelů, kteří nejsou dosud registro-

váni jako plátci DPH, vstupuje toto plnění do 

výpočtu zákonného obratu pro povinnou regis-

traci k DPH. Pokud je poskytovatel ubytování 

již plátce DPH, zahrnuje poskytnuté ubytovací 

služby mezi standardní zdanitelná plnění uvá-

děná v daňovém přiznání k DPH. 

Je-li společností Airbnb (neusazenou 

v tuzemsku) poskytována elektronická služba 

(např. servisní poplatek za použití online plat-

formy), pak musí její příjemci uhradit DPH 

z této služby v tuzemsku. Pokud ještě nejsou 

registrováni jako plátci DPH, jsou povinni se 

registrovat z důvodu přijetí této služby jako 

tzv. identifikovaná osoba. 

V souvislosti s poskytováním ubytovacích 

služeb Vám mohou vznikat také další povin-

nosti, mj.: 

 Registrace u cizinecké policie a hláše-

ní pobytu cizinců v případě poskytnutí 

ubytovací služby cizincům 

 Úhrada místního poplatku 

 Povinnosti v oblasti EET 

Strop na sociální zabezpečení a 

přeplatek na pojistném 

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na 

sociální zabezpečení (částka ve výši 48násob-

ku průměrné mzdy) pro rok 2017 činil 

1 355 136 Kč.  

(Pokračování na stránce 5) 

byla to dáma. A voněla Channelem 5. To je pro mě nostalgická vůně. Ona mě naučila, jak vnímat 

krásu a estetično.  

Co považujete za svůj největší úspěch?  

To, že už nedychtím po úspěchu. To je obrovské vítězství. Mně se tak dobře spí! Mám spoustu 

věcí, které chci udělat. Svoje ambice jsem neztratil a mám stále sny!  A mně se sny plní! 

Co považujete v životě za nejdůležitější?  

Zdraví! Když mi bylo třicet, tak jsem ze dne na den ochrnul. Čistil jsem si zuby, najednou jsem 

upadl  na zem a necítil jsem nohy. Prognóza byla hrozná. Zůstalo mi nefunkční tělo, měl jsem 

problémy, panické záchvaty. Potom jsem prožil něco neskutečného a vím, že to bude znít bizard-

ně. Kdyby mi někdo říkal, že existují zázraky, tak bych mu možná řekl, že je blázen. Odjel jsem 

do Lurd a od té doby nemám žádný problém. Všechno zmizelo. Byli tam lidi na vozíčkách, byli na 

tom hodně špatně. Tam zjistíte, že každý něco znamená a každý je výjimečný. To se musí zažít. 

Můj žebříček hodnot se převrátil naruby. 

Komu předáte své know how? 

Když se něco naučíte, tak si to nechcete nechat sám pro sebe. Mám svoji vlastní akademii, kde 

školím kadeřníky. Dneska bych mohl mít luxusní salon na Pařížské ulici, krásné peníze a být bez 

starostí. Pro mě je daleko víc naplňující, že mám salon, skvělé kolegy, že tu mám atmosféru, ka-

várnu, akademii, a že to posouvám dál. Jsem navíc velký požitkář. Narodil jsem se ve znamení 

býka, kdy začíná pražské jaro. Miluji všechny požitky, smysly, hudbu, jídlo, pití… pro mě je po-

žitkářství součástí života a mnohem víc se to užívám, když můžu s někým.  

Díváte se rád do budoucnosti?  

Jsem věřící člověk. Jednou v životě jsem byl u kartářky. Byl jsem u cikánky, která mi předpovědě-

la slávu, úspěšnost, a doslova řekla, že budu mít „prdel furt v luftě“.  A měla prav-

du. Každých čtrnáct dní sedím v letadle, protože částečně žiju ve Španělsku. Teh-

dy jsem žil v Brně a v Plzni a dneska v Praze. Nahlížet do budoucnosti nechci. 

Myslím si, že málo žijeme přítomností. Hodně se ohlížíme do minulosti, málo 

žijeme přítomností a hodně koukáme do budoucnosti.  

 
M e r c e d e s  W i m m e r o v á  

m e r c e d e s . w i m m e r o v a @ f u c i k . c z  

DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Změny ve zdaňování fyzických osob za rok 2017 
V souvislosti s blížícím se termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsme 

pro vás připravili článek s přehledem nejdůležitějších změn v této oblasti. 

Paušální výdaje 

U fyzických osob je velmi častá možnost využití výdajů paušálních namísto skutečně vynalože-

ných výdajů. Tyto paušály jsou ohraničeny maximální možnou částkou, která se v roce 2017 sníži-

la na polovinu. Přehled výše daných paušálů je uveden v tabulce níže.  

Současně se snížením maximální částky paušálního výdaje si však poplatník může za rok 2017 

uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti (pokud splní zákonné podmínky). Za rok 

2016 poplatník, který uplatňoval výdaje procentem z příjmů (a související dílčí základ daně byl 

vyšší než 50 % celkového základu daně), tuto slevu a daňové zvýhodnění uplatnit nemohl. 
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Pokud v kalendářním roce úhrn vyměřovacích 

základů zaměstnance přesáhne maximální 

vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto 

roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, 

neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce 

pojistné z částky, která přesáhne tento maxi-

mální vyměřovací základ. Tzn., že v roce 

2017 z částky přesahující 1 355 136 Kč neměl 

zaměstnavatel odvést pojistné ani za zaměst-

nance (6,5 % z vyměřovacího základu), ani za 

zaměstnavatele (25 %). 

Jestliže je zaměstnanec v daném roce zaměst-

nán u více zaměstnavatelů a jeho úhrn vymě-

řovacích základů překročí maximální vyměřo-

vací základ, považuje se pojistné zaplacené 

zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích 

základů ze všech zaměstnání, který přesáhl 

1 355 136 Kč v roce 2017, za přeplatek na 

pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném si 

zaměstnanec může písemně požádat. Pro dopl-

nění uvádíme, že dotčeným zaměstnavatelům 

se částka jimi zaplaceného pojistného nevrací. 

Vzhledem ke vzrůstající průměrné mzdě se 

pro rok 2018 maximální vyměřovací základ 

zvýšil na 1 438 992 Kč. 

DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Čas na přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob opět tady 
Jako každý rok i letos se již blíží termíny pro 

každoroční podání přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob. Rádi bychom Vás proto upo-

zornili na nejdůležitější termíny nejen pro 

jednotlivá podání, ale i pro placení daní. Kro-

mě povinnosti podat přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob, mají též určité fyzické osoby 

povinnost podat přehledy o příjmech na zdra-

votní pojišťovnu a správu sociálního zabezpe-

čení. Níže tak uvádíme také termíny souvisejí-

cí s těmito podáními.  

Podání daňového přiznání 

I jako zaměstnanec můžete mít povinnost 

podat přiznání k dani z příjmů (bez možnosti 

požádat Vašeho zaměstnavatele o roční zúčto-

vání daně). Může se jednat například o násle-

dující situace: 

 

 máte příjmy z podnikání, z nájmu, 

z kapitálového majetku, či ostatní 

příjmy převyšující 6 000 Kč, 

 pracovali jste současně pro dva a více 

zaměstnavatelů, 

 Vaše příjmy ze zaměstnání překročily 

částku 1 355 136 Kč (v roce 2016 byl 

limit 1 296 288 Kč) a podléhají tak 

solidárnímu zvýšení daně, 

 předčasně jste ukončili smlouvu o 

soukromém životním pojištění nebo 

došlo k výplatě příjmu z tohoto pojiš-

tění, které nebylo pojistným plněním, 

a máte tak povinnost dodanit dříve 

(Pokračování ze stránky 4) 

Vzhledem k nabytí účinnosti novely zákona v průběhu roku, je na základě přechodných ustanove-

né poplatníkovi ponechána volba, zda v roce 2017 uplatní vyšší horní hranici paušálu (2 000 000 

Kč) s nemožností uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě či si uplatní sice 

nižší hranici paušálních výdajů (1 000 000 Kč), ovšem má možnost výše uvedené daňové úlevy 

uplatnit. 

Která varianta je u poplatníků, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti (případně nájmu) vyšší než 

1 000 000 Kč, výhodnější, je nutné individuálně propočítat.  

Zjednodušený příklad: 

Pan Novák je zaměstnaný a zároveň pronajímá byty. Hrubá mzda pana Nováka je v tomto případě 

500 000 Kč. Příjmy z nájmu má pan Novák v hodnotě 1 500 000 Kč. Pan Novák má dvě děti, na 

které má možnost si uplatnit daňové zvýhodnění, a jeho manželka nemá žádné příjmy. 

*Původní výpočet je 450 000 Kč, ale maximum je 300 000 Kč 

**Maximum je 600 000 Kč 

Změny ve slevách na dani a odpočtech 

 Při splnění zákonem stanovených podmínek si daňový subjekt může odečíst od základu 

daně částku příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření do úhrnné výše 24 000 Kč za rok a do 

stejné výše také příspěvky na soukromé životní pojištění. 

 Pokud poplatník v roce 2017 daroval bezúplatně krev, může si od svého základu daně 

odečíst nově částku 3 000 Kč (v minulém roce byl bezúplatný odběr krve oceněn částkou 

2 000 Kč). Nově je též možnost odečíst od základu daně částku 20 000 Kč za bezúplatný 

odběr krvetvorných buněk.  

 Další změna se týká daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Hodnota daňového zvý-

hodnění se pro rok 2017 zvýšila u druhého a třetího dítěte. Pro rok 2017 jsou částky pro 

uplatnění daňového zvýhodnění následující: 

 první dítě 13 404 Kč, 

 druhé dítě 19  404 Kč, 

 Třetí a další dítě  24 204 Kč. 

 Výše maximální slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení se 

v návaznosti na zvýšení minimální mzdy z 9 900 Kč pro rok 2016 zvýšila 

na 11 000 Kč v roce 2017.  

 

Zdaňování cizinců 
Nejen občané České republiky (dále jen “ČR”), ale také cizinci, kteří se do ČR přestěhovali, 

pracují zde nebo podnikají, mají s největší pravděpodobností povinnost zde platit daně ze 

svých příjmů. Otázkou však zůstává, z jakých příjmů. Rozsah zdanění příjmů totiž závisí na 

tzv. daňovém rezidentství.    
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Š á r k a  V e s e l á  

s a r k a . v e s e l a @ f u c i k . c z  



 

 

osvobozené příspěvky Vašeho zaměst-

navatele.  

Zákonná lhůta pro podání daňového při-

znání je do 3 měsíců po uplynutí zdaňo-

vacího období. Konkrétně lhůta pro podá-

ní přiznání k dani z příjmu fyzických 

osob za rok 2017 uplyne 3. dubna 2018. 

Protože na 1. dubna připadá neděle a na 
na 2. dubna státní svátek, termín je posunut na 

nejbližší pracovní den, tedy 3. dubna.  

Pokud Vaše daňové přiznání zpracovává da-

ňový poradce, pak se lhůta prodlužuje do 2. 

července 2018. Aby byla lhůta prodloužena, 

je nutné, aby byla příslušná plná moc uplatně-

na u správce daně nejpozději do 3. dubna 

2018. Obdobně je také možné správce daně 

požádat o prodloužení lhůty pro podání daňo-

vého přiznání až o 3 měsíce. Tato žádost však 

vyžaduje uvedení důvodu pro prodloužení, 

podléhá schválení ze strany finančního úřadu 

a je zpoplatněna. Obdobně jako plnou moc je 

nutné ji podat před uplynutím zákonné lhůty. 

Pokud mezi Vašimi příjmy jsou též příjmy, 

které jsou předmětem daně v zahraničí, pak 

může být lhůta na základě žádosti prodloužena 

dokonce o 10 měsíců. Toto prodloužení musí 

být opět schváleno správcem daně a je zpo-

platněno. Maximální lhůta pro podání daňové-

ho přiznání by tak byla 1. listopadu 2018. 

Platba daně 

Lhůta pro placení daně je stejná jako lhůta pro 

podání daňového přiznání. Konkrétně, pokud 

fyzické osobě nezpracovává přiznání daňový 

poradce a lhůta nebyla ani jinak prodloužena, 

je daň splatná nejpozději 3. dubna 2018. 

Pakliže Vaše přiznání zpracovává daňový 

poradce, je lhůta pro placení daně z příjmu 

fyzických osob 2. července 2018. V této sou-

vislosti upozorňujeme, že v případě veškerých 

bezhotovostních převodů (např. platby z ban-

kovního účtu) je lhůta zachována, pokud 

v uvedený den dojde k připsání platby na účet 

správce daně. 

Sankce 

Pokud daňové přiznání nepodáte včas, přede-

píše Vám správce daně s nejvyšší pravděpo-

dobností pokutu za opožděné tvrzení daně. 

Tato pokuta se předepíše, pokud je zpoždění 

delší než 5 pracovních dnů. Vypočte se jako 

0,05 % stanovené daně za každý den prodlení. 

Nejvýše však 5 % stanovené daně a maximál-

ně 300 000 Kč. V případě pozdní úhrady daně, 

(Pokračování ze stránky 5) 

Kdo je daňovým rezidentem? 

Daňové rezidentství je nejprve třeba posoudit z pohledu lokální daňové legislativy. V souladu 

s českou právní úpravou jste považováni za českého daňového rezidenta, pokud: 

a) máte v ČR bydliště (stálý byt ve smyslu místa, kde se hodláte trvale zdržovat) a/nebo 

b) se v ČR obvykle zdržujete, tj. strávíte v ČR v kalendářním roce alespoň 183 dnů (zohledňuje 

se každý započatý den pobytu). 

Pokud jste v ČR pobývali méně než 183 dní, avšak měli jste zde po část roku bydliště, můžete být 

považováni za daňového rezidenta také pouze po část zdaňovacího období, a to za dobu, kdy napl-

níte kritérium stálého bytu dle bodu a). 

V praxi však mohou nastat případy, kdy je osoba považována za daňového rezidenta ještě v jiné 

zemi (např. v zemi, jejímž je státním příslušníkem) na základě jejího vnitrostátního práva. Pokud 

je osoba považována za daňového rezidenta ve více zemích, určí se její konečné daňové rezident-

ství na základě příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění  

(pokud byla uzavřena).  

Většina smluv o zamezení dvojího zdanění určuje konečné daňové rezidentství podle následujících 

kritérií:  

a) Jedinec je považován za daňového rezidenta v zemi, kde má k dispozici stálý byt. Pokud jej 

má v obou zemích, měl by být považován za daňového rezidenta v zemi, k níž má užší osobní a 

hospodářské vztahy, tedy tam, kde má svoje "středisko životních zájmů". 

b) V případě, že středisko jeho životních zájmů nemůže být určeno, nebo jestliže nemá stálý byt 

v žádném státě, má se za to, že je rezidentem v tom státě, ve kterém se obvykle zdržuje. 

c) Jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou státech nebo v žádném z nich, má se za to, že je 

rezidentem v tom státě, jehož je státním příslušníkem. 

d) Jestliže je státním příslušníkem obou států nebo žádného z nich, příslušné orgány států musí 

tuto otázku vyřešit vzájemnou dohodou. 

Zde bychom chtěli upozornit, že posouzení daňového rezidentství každé osoby je třeba řešit indi-

viduálně dle konkrétní mezinárodní smlouvy, která se může v některých výše uvedených podmín-

kách lišit. 

Rozsah zdanění 

Daňový rezident zdaňuje v ČR své celosvětové příjmy (i příjmy dosažené mimo ČR), a to bez 

ohledu na stát jejich zdroje. Český daňový rezident má tak povinnost zdanit v ČR například i pa-

sivní příjmy, kterých zde nedosáhl, např. dividendy vyplácené zahraniční společností, úroky 

z bankovního účtu v zahraničí či příjem z nájmu zahraniční nemovitosti. 

Případnému dvojímu zdanění příjmů českých daňových rezidentů se zamezuje v souladu s přísluš-

nou smlouvou, a to prostřednictvím zápočtu zahraniční daně nebo vynětím zahraničního příjmu ze 

zdanění. V případě neexistence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění může být daň zaplacená v 

zahraničí za splnění určitých podmínek uplatněna jako daňový výdaj. 

Daňové povinnosti českého daňového nerezidenta jsou oproti tomu omezeny jen na příjmy získa-

né ze zdrojů na území ČR, tj. např. ze zde vykonávaného zaměstnání nebo z příjmů za funkci sta-

tutárního orgánu v české společnosti. Co se rozumí „příjmem ze zdrojů na území ČR“, je stanove-

no rozdílně dle daného typu příjmu. Příjmy českého daňového nerezidenta budou s velkou pravdě-

podobností podléhat dani i v zemi, kde je tento poplatníkem rezidentem. Pro případné vyloučení 

dvojího zdanění se v zemi rezidentství opět použije příslušná smlouva o zamezení dvojího zdaně-

ní, je-li k dispozici. 

Zdanění příjmů z nájmu  

V rámci následujících (zjednodušených) příkladů bychom chtěli naznačit rozdílné zdanění příjmů 

z nájmu nemovité věci umístěných v ČR, Německu a na Slovensku. Ve všech příkladech je jako 

jediný příjem poplatníka uvažován příjem z nájmu, a to ve výši 1 800 000 Kč a pro určení základu 

daně v ČR uplatnění paušálních výdajů ve výši 30 % z příjmů. Jako sleva na dani je zohledněna 

pouze sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. 

1) Jediným příjmem poplatníka podléhajícím dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 

2017 je příjem z nájmu bytové jednotky v ČR: 

D a ň o v ý  r e z i d e n t  Č R / D a ň o v ý  n e re z i d e n t  Č R  
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správce daně předepíše úrok z prodlení. Úrok 

z prodlení správce daně předepíše, pokud 

prodleva v placení je delší jak 5 pracovních 

dní. Výše úroku odpovídá REPO sazbě vyhla-

šované ČNB (platné pro první den příslušného 

kalendářního pololetí), zvýšené o 14 % bodů. 

Za první pololetí roku 2018 je tak úrok 

z prodlení stanoven ve výši 14,5 % 

Posečkání 

V určitých případech může správce daně po-

volit posečkání daně, případně rozložení její 

úhrady na splátky. Pokud daňový subjekt chce 

správce daně požádat o tuto úlevu, je nutné 

podat žádost o povolení posečkání. Tato žá-

dost je zpoplatněna.  

Pokud správce daně vyhoví žádosti daňového 

subjektu, pak správce daně nevyměří daňové-

mu subjektu úrok z prodlení ve výši 14 % + 

repo sazba platná pro první den kalendářního 

pololetí, ale vypočte úrok z posečkané částky 

ve výši 7 % + repo sazba.  

V odůvodněných případech je pak možné 

požádat správce daně také o prominutí či čás-

tečné prominutí úroků z prodlení nebo 

z posečkané částky. 

Problematika následků porušení povinností při 

správě daní (důsledky pozdních podání a po-

rušení lhůt) je mnohem složitější a přesahuje 

obsah tohoto článku. V případě jakýchkoliv 

dotazů jsme Vám rádi k dispozici. 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 

Přehledy o příjmech a výdajích mají osoby 

samostatně výdělečně činné povinnost podat 

dva. Jeden své zdravotní pojišťovně a druhý 

České správě sociálního zabezpečení.  

Termín pro podání přehledu na správu sociál-

ního zabezpečení je 2. května 2018. Přehled 

na zdravotní pojišťovnu je pak nutné podat 

nejpozději 3. května 2018. 

I zde dochází k prodloužení lhůty pro podání 

v případě, že daňové přiznání zpracovává 

daňový poradce. Tuto skutečnost je nutné 

doložit (oznámit) zdravotní pojišťovně a sprá-

vě sociálního zabezpečení do 30. dubna 2018. 

V takovém případě je pak lhůta pro podání 

přehledu na správu sociálního zabezpečení do 

1. srpna 2018. Zdravotní pojišťovně je třeba 

přehled doložit do 2. srpna 2018. 

I osoby samostatně výdělečně činné, kte-

ré nemají povinnost podat daňové přiznání, 

musí své zdravotní pojišťovně a správě sociál-

ního zabezpečení podat přehled o příjmech a 

výdajích, a to do 9. dubna 2018 na zdravotní 

pojišťovnu a do 31. července 2018 na správu 

sociálního zabezpečení. 

Úhrada doplatku na pojistném 

Lhůta pro úhradu případného doplatku pojist-

ného za rok 2017 je do 8 dnů po dni, ve kte-

rém byl, případně měl být podán přehled o 

příjmech a výdajích. Při nedodržení uvedené 

lhůty plyne penále ve výši 0,05 % dlužné část-

ky pojistného za každý den prodlení. 

Zde je nutné zmínit, že již od roku 2016 jsou 

(Pokračování ze stránky 6) 

2) Jediným příjmem daňového rezidenta podléhajícím dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací 

období 2017 je příjem z nájmu bytové jednotky umístěné v Německu. V souladu s příslušnou 

smlouvou o zamezení dvojímu zdanění má být příjem z nájmu nemovité věci umístěné v Německu 

plynoucí českému daňovému rezidentovi zdaněn v Německu.  

Český daňový rezident má povinnost příjem uvést ve svém daňovém přiznání v ČR, kde tento 

příjem dle příslušných ustanovení dané smlouvy může následně vyjmout ze zdanění.  

D a ň o v ý  r e z i d e n t  Č R   

Daňový nerezident ČR tento příjem v rámci českého daňového přiznání neuvádí, jelikož příjmy 

z nájmu nemovité věci umístěné v Německu nepochází ze zdrojů na území ČR. 

3) Jediným příjmem daňového rezidenta podléhajícím dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací 

období 2017 je příjem z nájmu bytové jednotky umístěné na Slovensku. V souladu s příslušnou 

smlouvou o zamezení dvojímu zdanění má být příjem z nájmu nemovité věci umístěné na Sloven-

sku plynoucí českému daňovému rezidentovi zdaněn na Slovensku.  

Na Slovensku byla z tohoto příjmu zaplacená daň z příjmů po přepočtu ve výši 150 000 CZK (tato 

částka je uvedena pouze jako příklad a neodpovídá skutečné daňové povinnosti určené dle sloven-

ských právních předpisů). V souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění může být 

daň zaplacená z příjmů z nájmu nemovité věci umístěné na Slovensku plynoucí českému daňové-

mu rezidentovi započtena vůči jeho české daňové povinnosti. 

D a ň o v ý  r e z i d e n t  Č R  

Daňový nerezident ČR tento příjem v rámci českého daňového přiznání neuvádí, jelikož příjmy 

z nájmu nemovité věci umístěné na Slovensku nepochází ze zdrojů na území ČR. 

Zdanění členů statutárních orgánů  

Zajímavé je také rozdílné zdanění členů statutárních orgánů českých společností (např. předseda 

představenstva, jednatel). Zde je daňové rezidentství dané osoby zcela rozhodující již pro měsíční 

odvody na daň dané společnosti. Daňoví rezidenti jsou zdaňováni obdobně jako zaměstnanci, tj. 

jejich odměna podléhá zálohám na daň z příjmů ze závislé činnosti. Příjem členů statutárních orgá-

nů – daňových nerezidentů ale podléhá srážkové dani. Pro ilustraci přikládáme zjednodušenou 

kalkulaci pro rok 2017: 

J e d n a t e l  -  d a ň o v ý  r e z i d e n t  Č R  
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bankovní účty všech zdravotních pojišťoven i 

správ sociálního zabezpečení vedeny u ČNB. 

Na původní bankovní účty tak nedoporučuje-

me platby pojistného zasílat, i když zatím 

dochází zpravidla k jejich přeposílání na aktu-

ální účty u ČNB. 

Elektronicky, či poštou? 

V případě, že máte zpřístupněnu datovou 

schránku, máte povinnost daňové přiznání 

podat elektronicky. V případě, že tak neučiní-

te, hrozí vám pokuta až do výše 50 000 Kč.  

Pokud datovou schránku nemáte, můžete da-

ňové přiznání podat na předepsaném tiskopise 

v papírové podobě, osobně nebo poštou, či 

prostřednictvím portálu Finanční správy s 

uznávaným elektronickým podpisem.   

Přehled o příjmech a výdajích na správu soci-

álního zabezpečení je možné podat na přísluš-

nou OSSZ na papírovém tiskopisu, prostřed-

nictvím portálu ČSSZ elektronicky (jestliže 

vlastníte uznávaný elektronický podpis), do 

určené datové schránky ČSSZ (jestliže jste 

držitelem datové schránky), případně na  

e-podatelnu nebo do datové schránky přísluš-

né OSSZ, jestliže vlastníte elektronický pod-

pis anebo jste držitelem datové schránky. 

Vyplněný a podepsaný papírový formulář 

přehledu pro zdravotní pojišťovnu můžete 

podat na pobočce, nebo poslat poštou.  

Vyplněný tiskopis můžete také ode-

slat prostřednictvím datové schránky, případně 

jiným způsobem elektronicky, který Vám 

Vaše zdravotní pojišťovna umožňuje.  

Oznámení o osvobozených příjmech 

V neposlední řadě bychom Vás rádi upozornili 

na oznamovací povinnost, kterou mají fyzické 

osoby od roku 2015. Oznamovací povinnost 

se týká příjmů osvobozených od daně z pří-

jmů, které v dané transakce přesáhly částku 

5 000 000 Kč. Mezi osvobozené příjmy lze 

řadit například příjmy z prodeje cenných papí-

rů, z dědictví, dar apod.  

Oznamovací povinnost ovšem nevzniká 

v případě od daně osvobozeného prodeje ne-

movitých věcí, které jsou zapisované do ka-

tastru nemovitostí v ČR.  

Pro toto oznámení nebyl stanoven předepsaný 

tiskopis. Na stránce finanční správy je ale 

k dispozici doporučený vzor.  

Nejzazší termín pro odevzdání oznámení  

o osvobozených příjmech je stejný jako termín 

pro podání daňového přiznání, tedy 3. dubna 

2018. 

V případě nepodání oznámení hrozí sankce. 

Tato sankce může činit až 15 % z částky neo-

známeného příjmu, pokud poplatník tuto po-

vinnost nesplní, a to ani dodatečně na základě 

výzvy ze strany správce daně. 

Š á r k a  V e s e l á  

s a r k a . v e s e l a @ f u c i k . c z  

(Pokračování ze stránky 7) 

J e d n a t e l  -  d a ň o v ý  n e re z i d e n t  Č R   

Pozn.: V kalkulaci nejsou uvažovány žádné slevy na dani. Dále není zohledněn případ, kdy je 

jednatel účasten zahraničního systému sociálního a zdravotního pojištění. 

 

V dané situaci by jednatel – 

daňový rezident měl povinnost si 

za rok 2017 podat přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob, 

jelikož jeho příjem přesáhl hrani-

ci pro solidární zvýšení daně.  

V daňovém přiznání by si ná-

sledně mohl uplatnit slevu na 

poplatníka, případně jiné slevy či 

odpočty při splnění zákonných 

podmínek. Jednatel – daňový 

nerezident tuto povinnost nemá, 

jelikož odvedená srážková daň 

by byla považována za konečnou 

(pokud neobdržel žádné jiné 

příjmy zdanitelné v ČR).  

Jednatel – daňový nerezident se však může za určitých okolností rozhodnout daňové přiznání po-

dat. V takovém případě by si v daňovém přiznání mohl uplatnit slevu na poplatní-

ka, případně jiné slevy či odpočty při splnění zákonných podmínek.  

V rámci daňového přiznání by ale jeho příjem podléhal již solidárnímu zvýšení 

daně. Daňovou situaci členů statutárních orgánů – daňových nerezidentů a výhod-

nost jednotlivých variant je tak vždy třeba řešit individuálně. 

V případě, že Vás toto téma zaujalo, popř. řešíte 

některý z problémů nastíněných výše a máte zájem 

o konzultaci, určitě se na nás obraťte.  

 
Fučík & partneři  
se stali členy  
Komory pověřenců  

Roman Rábek, předseda 

Výboru Komory pověřen-

ců pro ochranu osobních 

údajů z.s. informoval jed-

natele naší firmy, že výbor 

Komory rozhodl  

4. března 2018  
v rámci hlasování per 

rollam, v souladu s čl. 3 

platných Stanov Komory o 

přijetí společnosti Fučík & 

partneři za člena Komory.  
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