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Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017 

Jak jsme vás již informovali v minulém newsletteru, prvním červencem 2017 nabyl účinnosti zákon č. 

170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček 2017/2018).  

Posledně jsme se zaměřili na osoby právnické, dnes se podíváme na některé změny, které tato novela 

přináší v oblasti daně z příjmů fyzických osob: 

Změny od roku 2017 

1. Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě 

Daňové zvýhodnění se od roku 2017 zvyšuje na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč ročně na 

částku 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na částku 24 204 Kč. 

Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění ovlivní výpočet mezd za červenec. Zvýšení je účinné zpětně 

od 1. ledna 2017, tj. dojde k vyrovnání nároku na zbývající část v rámci ročního zúčtování záloh a 

daňového zvýhodnění popř. v rámci daňového přiznání.  

 

2. Omezení výdajových paušálů – v roce 2017 volitelné 

Od roku 2018 dojde ke snížení limitu pro uplatnění výdajových paušálů pro všechny podnikatele a 

pronajímatele, kteří neuplatňují výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 Nově bude tato hranice snížena na 1 milion korun příjmů. Například u volné živnosti tak bude možné 

uplatnit jako paušální výdaj maximálně 600 000 Kč (tj. 60 % z 1 milionu korun).  Toto snížení 

vykompenzuje opětovná možnost uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku.  

Pro rok 2017 dávají přechodná ustanovení zákona možnost volby. Podnikatelé a pronajímatelé 

uplatňující výdajový paušál si tak budou moci vybrat ze dvou možností: 

 použít vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016, avšak bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na 
děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů, nebo 

 uplatnit výdajový paušál s nižším limitem účinným od roku 2018 a současně uplatit uvedené daňové 
úlevy. 

3. Daň stanovená paušální částkou 

Daň stanovená paušální částkou bude aplikována při splnění všech zákonných podmínek od roku 2017 i 

u poplatníků, kteří mají vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o 

daních z příjmů, a dále u poplatníků – podnikajících fyzických osob, kteří mají zaměstnance.  
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Změny od roku 2018 

1. Slevy na dani na invaliditu a na průkaz ZTP/P 

Slevy na dani na invaliditu a na průkaz ZTP/P bude možné uplatnit od okamžiku, od kdy byl přiznán 

invalidní důchod pro invaliditu příslušného stupně (doposud byl rozhodujícím okamžikem počátek výplaty 

invalidního důchodu). Stejně se bude postupovat u zvýšené slevy na manžela a zvýšeného daňového 

zvýhodnění na děti. 

2. Zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu 

Zpřísní se podmínky pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti, neboť se do limitu příjmů pro 

získání daňového bonusu (tj. šestinásobku minimální mzdy) nebudou započítávat příjmy z kapitálového 

majetku a příjmy z nájmu. Na vyplacení daňového bonusu budou mít nově nárok pouze poplatníci 

s příjmy ze závislé činnosti nebo s příjmy ze samostatné činnosti. 

3. Zaměstnání malého rozsahu 

U zaměstnání malého rozsahu s příjmy do 2 500 Kč se stanoví obdobný daňový režim, který platí pro 

dohody o provedení práce dle § 6 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 

%, pokud nebude podepsáno prohlášení poplatníky.  Úmyslem je odbourání administrativní náročnosti 

související s povinností podat daňové přiznání poplatníkem. 

4. Knihy jako zaměstnanecký benefit 

Příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, pokud reklama v nich obsažená 

nepřesahuje 50 % plochy, může být dalším ze zaměstnaneckých benefitů, na straně zaměstnanců 

osvobozených od daně z příjmů, za předpokladu, že je zaměstnavatel poskytuje ze zisku po zdanění 

nebo na vrub svých daňově neúčinných nákladů a že jde o nepeněžní plnění.  

5. Daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku 

Každá vyplacená záloha na výplatu podílu na zisku bude považována za samostatný příjem podléhající 

srážkové dani podle zvláštní sazby daně, rovněž jako doplatek na základě vyúčtování celkového plnění. 

6. Žádost o vrácení vratitelného přeplatku 

Zažádat o vrácení vratitelného přeplatku na dani z příjmů fyzických osob bude možné již v lednu, 

současně s podáním daňového přiznání. 

 

  

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn v 

legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto 

změny nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná 

změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Pavlína Orlová  

Senior Tax Consultant 

E-mail: Pavlina.Orlova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v Bosně a 

Hercegovině, Černé Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, 

Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a na Ukrajině. V dalších evropských zemích a celosvětově 

působíme ve spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

 

Kateřina Hrůzová  

Senior Tax Consultant 

E-mail: Katerina.Hruzova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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