
prohlášení slevy druh poměru ZSP základ daně zaokrouhlení daň 15 %

ANO ANO PS, DPP, DPČ 34 % zaměstnavatel
11 % zaměstnanec

HM+34 % z HM Na 100 ↑ ZÁLOHA

NE NE PS
DPP ˃ 10.000
DPČ ˃  2.500,-

34 % zaměstnavatel
11 % zaměstnanec

HM+34 % z HM Na 100 ↑ ZÁLOHA

NE NE DPP ≤ 10.000,-
DPČ ≤ 2.500,-

Neodvádí se HM Na koruny ↓ SRÁŽKA

ODVEDENÉ ZÁLOHY 
= součet odvedených 
záloh během zdaňovacího 
období

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ POPLATNÍKA 

MĚSÍČNÍ ZDANĚNÍ POPLATNÍKA ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

Je určeno pro ty zaměstnance, 
kteří nemají povinnost podat 

daňové přiznání

Podstatou je zjistit skutečnou 
daňovou povinnost  (DAŇ) za 

zdaňovací období

Porovnávají se tyto skutečnosti
ZD=roční příjem zaměstnance + SZP 

odvedené  zaměstnavatelem
UZD= ZD zaokrouhlený na 100 ↓ 

SKUTEČNÁ DAŇ
= (UZD x sazba daně) – roční výše slev na dani

MOŽNÉ VÝSLEDKY
ODVEDENÉ ZÁLOHY= SKUTEČNÁ DAŇ     v pořádku
ODVEDENÉ ZÁLOHY ˃ SKUTEČNÁ DAŇ    přeplatek na dani
ODVEDENÉ ZÁLOHY ˂ SKUTEČNÁ DAŇ    nedoplatek na dani

Vyplatí zaměstnavatel 
nejpozději v březnové 

výplatě 

Účetní chyba 
zaměstnavatele, po 

zaměstnanci se nevymáhá

Zpracováno v rámci projektu IVA 2018FVHE/2380/55

Pro základ daně se vžil 
pojem  SUPERHRUBÁ MZDA

Slevy na dani může uplatňovat jen 
zaměstnance s podepsaným prohlášením)

Bez správného 
zaokrouhlení nebude 
výsledná daň správně 

Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze 
závislé činnosti může podepsat 
zaměstnanec pouze u jednoho 

zaměstnavatele.

Kdo má povinnost podat 
daňové přiznání?

Zaměstnanec, který má v jednom měsíci 
souběžně více než jednoho zaměstnavatele

Zaměstnanec, který má jednoho zaměstnavatele, ale 
zároveň má jiné příjmy, např. z podnikání nebo 
pronájmu nemovitosti více jak 6.000,-Kč /rok

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Zdravotní a sociální pojištění se 
u těchto pracovních vztahů 

neodvádí

Srážka je zvláštní 
sazbou daně, i když je 

také 15 %

Do kdy se musí 
daňové přiznání 

podat a kam?

Do 31.3 následující rok (pokud toto 
datum spadá na den pracovního 

klidu, tak posledním dnem je první 
pracovní den po tomto termínu.

Daňové přiznání se podává na 
příslušný Finanční úřad; lze i 

elektronicky.


