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1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem
uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky
k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného
daňového přiznání, hlášení a vyúčtování činit počínaje 1. lednem 2015 pouze datovou
zprávou, tj. elektronicky.
Příslušné podání zasílané datovou zprávou musí být ve správcem daně stanoveném formátu a
struktuře. Datová zpráva může být podána prostřednictvím datové schránky nebo
prostřednictvím aplikace EPO (https://adisepo.mfcr.cz) s uznávaným elektronickým podpisem
či s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
(velice pravděpodobně tedy nebude možné zasílat podání ve formátu pdf).
Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu
finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši
2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně
ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.
Tato povinnost se vztahuje např. na následující podání:
 přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od roku 2007 včetně
 přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období a za
části zdaňovacích období od roku 2010 včetně; s výjimkou Vyúčtování daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti dle § 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 přiznání k dani silniční za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 přiznání k dani z nemovitých věcí / přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období
od roku 2011 včetně
 přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období od roku 2009 včetně

2. PLATBA NA BANKOVNÍ ÚČTY FINANČNÍCH ÚŘADŮ
V návaznosti na zákon o Finanční správě České republiky a vznik 14 finančních úřadů
(namísto zrušených 199 původních finančních úřadů) byly již k 1. lednu 2013 novým
finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty a byly zrušeny
veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů. Nicméně Česká národní banka
od 1. ledna 2013 po dobu dvou let automaticky převáděla platby chybně zaplacené na již
zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů.
Toto už od 1. ledna 2015 Česká národní banka dělat nebude a platby zaplacené na již zrušené
bankovní účty budou vraceny zpět na bankovní účty poplatníků. Proto doporučujeme prověřit,
zda u všech plateb daní a odvodů jsou v informačních systémech nastavena správná čísla
bankovních účtů současných finančních úřadů. V opačném případě hrozí vznik nedoplatků na
daních a související negativní postihy (úroky z prodlení, zařazení mezi nespolehlivé plátce).
Čísla bankovních účtů lze nalézt na internetu Finanční správy ČR.
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3. INDIVIDUÁLNÍ

PROMINUTÍ PENÁLE, ÚROKŮ Z PRODLENÍ A ÚROKŮ Z
POSEČKANÉ ČÁSTKY DANĚ

Správce daně je počínaje 1. lednem 2015 oprávněn na žádost v individuálních případech
prominout daňovým subjektům příslušenství daně, tj. penále, úroky z prodlení a úroky z
posečkané částky daně.
Prominout penále (částka ve výši 20 % z doměřené daně, sníženého daňového odpočtu atd.)
bude možné jen v případech, kdy bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem
vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.
Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude možné pouze v
případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015, tj. lze žádat o prominutí úroku i ve vztahu
k daňovým povinnostem vzniklým před 1. lednem 2015, ale pouze za období počínaje 1.
lednem 2015.

4. NOVÁ

SLEVA NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Do zákona o daních z příjmů se doplňuje nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče
o děti předškolního věku. Slevu za umístění dítěte lze poprvé uplatnit za zdaňovací období
2014, a to jak v rámci daňového přiznání, tak u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování
záloh. Jedná se o roční slevu na dani až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo
stravného) v zařízení péče o děti předškolního věku (jedná se např. i o firemní či soukromou
školku, soukromé jesle atd.), pokud tyto náklady nebyly uplatněny jako daňově uznatelné
náklady poplatníka. Za zdaňovací období lze uplatnit maximálně částku odpovídající
minimální mzdě, tj. za rok 2014 nejvýše 8 500 Kč.

5. DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI
Od 1. ledna 2015 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti
vyživované poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti následovně:
 první dítě 13 404 Kč ročně /měsíčně 1 117 Kč
 druhé dítě 15 804 Kč ročně/měsíčně 1 317 Kč
 třetí a každé další dítě 17 004 Kč ročně/ měsíčně 1 417 Kč
V případě, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, vyplní pro zdaňovací
období 2015 nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti – vzor č. 24.

6. ZMĚNA

PODMÍNEK PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ U FYZICKÝCH OSOB
PLATÍCÍCH SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ

Daňové přiznání za zdaňovací období 2014 není povinen podat poplatník, u kterého byly
zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2014 zvýšena o solidární zvýšení daně podle
§ 38ha zákona, avšak jeho daň za celý kalendářní rok 2014 se nezvyšuje o solidární zvýšení
daně podle § 16a zákona, tj. jeho celkový roční zdanitelný příjem za kalendářní rok 2014
nepřesáhl částku 1 245 216 Kč. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh.
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7. ZMĚNA SAZBY STRAVNÉHO A ZÁKLADNÍ NÁHRADY ZA POUŽÍVÁNÍ SILNIČNÍCH
MOTOROVÝCH VOZIDEL

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 328/2014 o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1
zákoníku práce nejméně ve výši
 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1
zákoníku práce ve výši
 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Se zvýšením stravného na pracovní cestě se tak zvyšuje též částka daňově odčitatelné hodnoty
stravenek poskytovaných zaměstnancům.

8.

ZDANĚNÍ

PŘÍSPĚVKŮ

ZAMĚSTNAVATELE

NA

ŽIVOTNÍ

POJIŠTĚNÍ

ZAMĚSTNANCŮ

Počínaje 1. lednem 2015 je daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění umožněno
pouze těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání
smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění
podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění této podmínky nebude
příspěvek zaměstnavatele od daně osvobozen.
Pokud k výběru přesto dojde před rokem, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let nebo před
skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy, stávají se příspěvky od
zaměstnavatele poskytnuté ve zdaňovacím období, kdy k výběru došlo, a příspěvky od
zaměstnavatele osvobozené od zdanění v uplynulých 10 letech (nejdříve však v roce 2015)
zdanitelným příjmem zaměstnance. Obdobné omezení odčitatelnosti pojistného je zavedeno
pro poplatníky, kteří si o hrazené pojistné snižovali svůj daňový základ v daňovém přiznání
(nikoli prostřednictvím zaměstnavatele).
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9. ZMĚNA

V POSTAVENÍ PLÁTCE DANĚ U ZAMĚSTNANCŮ PRONAJATÝCH
PROSTŘEDNICTVÍM ZAHRANIČNÍ AGENTURY PRÁCE

Český ekonomický zaměstnavatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů, tj. uživatel
pronajatých pracovníků, v situaci, kdy jsou mu pronajati pracovníci zahraniční agenturou
práce se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě EU nebo státě tvořícím Evropský
hospodářský prostor, která má na území České republiky organizační složku, jejímž
předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona
upravujícího zaměstnanost, již nebude od 1. ledna 2015 v postavení plátce daně ve vztahu k
těmto pronajatým zaměstnancům.
Povinnosti plátce daně v těchto případech od tohoto data plní organizační složka (stálá
provozovna) zahraniční agentury práce, která je formálně právním zaměstnavatelem
pronajímaných zaměstnanců.
Pokud nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, zdaňují se příjmy pronajatých
zaměstnanců jako doposud, tzn. u ekonomického zaměstnavatele.

10. ROZŠÍŘENÍ

REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE
ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ (REVERSE-CHARGE)

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží
nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Toto nařízení
specifikuje zdanitelná plnění, u kterých se povinnost přiznat DPH přenáší na příjemce tohoto
plnění, jestliže je to plátce daně. Vzhledem k rozsahu zde neuvádíme výčet všech těchto
zdanitelných plnění.
Dle předpokladů je u veškerého zboží (mobilní telefony, notebooky atd.), které by mohlo
podléhat tomuto režimu, nastavena minimální hranice 100 000 Kč (základ daně veškerého
předmětného dodávaného zboží) pro uplatnění tohoto režimu.
S výjimkou povolenek na emise skleníkových plynů a cukrové řepy nabývá nařízení účinnosti
1. dubna 2015. Ve Sbírce zákonů je chybně uvedeno datum 1. ledna 2015 pro veškeré zboží s
výjimkou cukrové řepy; tato chyba však byla odstraněna tiskovou opravou publikovanou
v částce 3/2015 Sbírky zákonů.

______________________________________________________________________________________________________________
Výše uvedené údaje mají pouze informativní povahu a uplatnění výše uvedených informací bude v konkrétních situacích ovlivněno
okolnostmi případu. Společnost STANĚK, TOMÍČEK & PARTNERS S.R.O. nepřejímá žádnou odpovědnost za případné chyby či nepřesnosti,
ani neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z jednání učiněných na základě informací uvedených v tomto dokumentu. Při řešení
konkrétních obchodních a jiných případů doporučujeme vždy individuální konzultaci. Údaje obsažené v tomto dokumentu obsahují
informace uveřejněné Parlamentem České republiky, Vládou České republiky a ústředními správními úřady.
Kontaktní osoba:

Milan Tomíček

tomicek@stanek-tomicek.com

David Staněk

stanek@stanek-tomicek.com
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