
 
 
 
 
 
Daňové poradenství … komplexní daňový, účetní, ekonomický a právní servis 
 
 

 

Daňová kancelář | Luděk Vavrda | Hellerova 6 | 586 01 Jihlava | IČ: 45726132 | vavrda@ucet-servis.cz | www.ucet-servis.cz | 602 725 287 
 
Právní informace: Tento materiál je poskytován jako interní obecná informace a není určen k dalšímu veřejnému šíření. Informuje o změnách v právních 
předpisech, ale neobsahuje úplný výčet těchto změn. V případě jakýchkoliv dotazů mě, prosím, kontaktujte. Za jednání nebo rozhodnutí učiněná na 
základě tohoto materiálu nenese jeho autor žádnou odpovědnost.  

Strana 1 / 1 

Daňový a účetní bulletin 03/2016 
Vybrané změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2016 

  

Daň z příjmu 
 
Povinnost oznámení osvobozených příjmů nad 5 milionů pro FO (§ 38v) 
 
Od 2015, poprvé aplikováno v roce 2016. Každá fyzická osoba, která přijme jednotlivý osvobozený příjem nad 5.000.000 Kč je 
povinna oznámit tuto skutečnost ve lhůtě pro podání daňového přiznání správci daně. Nejčastěji se může jednat o příjem 
z prodeje  obchodních podílů, cenných papírů, dary, dědictví atd., více naleznete v Informaci finanční správy. Dle Sdělení 
GFŘ k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob se povinnost oznámit osvobozený příjem nevztahuje na příjem, o 
němž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce. Správci 
daně přístupnou evidencí je katastr nemovitostí České republiky a není tedy nutné oznamovat např. osvobozené příjmy 
z prodejů nemovitostí. 
 
V případě příjmu nabytého děděním vzniká oznamovací povinnost za to zdaňovací období, kdy bylo ukončeno dědické řízení, 
tedy až na základě rozdělení pozůstalosti zůstavitele. 
 
Plyne-li osvobozený příjem do společného jmění manželů, stačí, aby oznámení vůči správci daně učinil jeden z nich. 
 
Pro hlášení je možné použít nepovinný tiskopis, zveřejněný finanční správou zde. 
 
Sankce, byť nebyly zkráceny příjmy státního rozpočtu - (§ 38w - % z neoznámeného příjmu):  

 
0,1% pokud splnil poplatník povinnost dodatečně bez výzvy 
10% pokud splnil poplatník povinnost dodatečně s výzvou 
15% pokud poplatník danou povinnost nesplnil v náhradní lhůtě 

 
Sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení – ŠKOLKOVNÉ (§ 35bb/6) 
 
Za 2015 stejně jako za 2014: V rámci podpory rodin s dětmi lze jako slevu na dani uplatnit skutečné výdaje za umístění dítěte v 

zařízení péče o děti předškolního věku a obdobných zařízeních (dle Informace GFŘ pro rok 2014 se jedná o poměrně 
širokou oblast zahrnující mateřské školy podle školského zákona (včetně např. i firemní či soukromé školky, dále pak o jiná 
obdobná zařízení jako jsou např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku), 
max. však do výše minimální mzdy, která pro rok 2015 činí 9.200 Kč.  

 
Od 2016 zpřísnění: Dochází ke značnému zúžení okruhu zařízení, která mohou slevu „poskytovat“. Nově se předškolním 
zařízením rozumí POUZE: 

 
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí, 
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a 
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter  takto     
poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 
          1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 
          2. mateřskou školou podle školského zákona 

 
přičemž dle § 2 zákona č. 247/2014 Sb. službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost 
provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu 
ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné 
školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost 
dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických 
návyků dítěte. 
 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/ostatni
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/sdeleni-k-oznameni-o-osvobozenych-prijmech-fyzickych-osob-2015.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/sdeleni-k-oznameni-o-osvobozenych-prijmech-fyzickych-osob-2015.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/sdeleni-k-oznameni-o-osvobozenych-prijmech-fyzickych-osob-2015.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5252_1.pdf?201511271457
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/sleva-za-umisteni-ditete-za-rok-2014-5646
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Nepůjde již tedy uplatňovat „školkovné“ např. od neregistrované firemní či soukromé školky, dále pak od jiných obdobných 
zařízení jako jsou např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum, pokud nebudou zapsané v seznamu poskytovatelů jako 
dětská skupina. Stejně tak nepůjde uplatnit slevu na děti do 1 roku (jesle). 

 
Roční výše slevy pro rok 2016: 9.900 Kč 

 
Cenné papíry u mikro účetních jednotek (§ 24/2/zy) 
Novelou zákona o účetnictví nemusí (a nemohou) od roku 2016 tyto jednotky přeceňovat cenné papíry na reálnou 
hodnotu. Přitom právě na přecenění byla dosud v § 24/2/w navázána možnost daňově uplatnit ztrátu z prodeje 
cenných papírů. Aby nedošlo k znevýhodnění mikro účetních jednotek byla jim možnost daňově uplatnit ztrátu 
z prodeje cenných papírů zachována v tomto ustanovení. 

 
Zdanění bezúplatných příjmů díky změně účtování 
 
Na základě vyhlášky č. 250/2015 Sb. se od 1.1.2016 přijaté dary mají účtovat do výnosů (provozních nebo 
finančních) a nikoliv do vlastního kapitálu. Tím odpadne v případě účetních jednotek povinnost dodaňovat přijaté 
dary ve formě hmotného majetku prostřednictvím daňového přiznání dle § 23/3/a/16 tak, jako dosud. Analogicky 
v případě využití darovaného majetku na podnikání nebude využit § 23/3/c/8 základ daně snížen a náklady budou 
ovlivněny prostřednictvím odpisů majetku. 

 

Ostatní změny 
 
Daň z nabytí nemovitostí bude platit vždy kupující (platnost asi od 1.4.2016) 
 
Plánován absolutní přesun ve změně daňového poplatníka, zákon ještě není schválen) 

 

 
S přáním pěkného dne        

      
 


