
Nejdůležitější změny pro občany pro rok 2015 
Zavedení druhé snížené sazby DPH 

Zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 procent na léky, knihy a nenahraditelnou 
dětskou výživu od 1. ledna 2015. 
 
Daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě 

Nově jsou zavedeny slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti. Sleva na druhé 
dítě činí 15 804 Kč, na třetí je to 17 004 Kč. Pořadí dětí pro uplatnění zvýšených slev i 

rozdělení slev na jednotlivé děti mezi rodiče je ponecháno na volbě rodičů. 

 
Snížení limitu pro placení v hotovosti od 1. 12. 2014 

Touto změnou dochází ke snížení limitu pro placení v hotovosti ze stávajících 350 000 Kč  

na 270 000 Kč. Změna vychází ze zákona č. 261/2014 Sb., kterým se s účinností od 1. 12. 2014 

novelizuje zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Nově budou muset být platby 

nad 270 000 Kč provedeny bezhotovostně prostřednictvím regulovaných osob. To odpovídá 

trendu v řadě evropských zemí, kde se limity pro placení v hotovosti rovněž průběžně snižují. 

 
Znovuzavedení vracení zelené nafty od 1. 10. 2014 

Novela zákona o spotřebních daních zahrnuje vracení spotřební daně z minerálních olejů 

osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu. 

 
Uplatnění výdajových paušálů pro podnikatele 

Od roku 2015 je zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 

80% paušálu. Limit bude odpovídat tržbám ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů ze zemědělské 

činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství tak bude možné při použití 

paušálů uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 Kč a u příjmů z ostatního živnostenského 

podnikání maximálně 1 200 000 Kč.  

 
Sleva na dani za umístění dítěte ve školce 

Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce 

nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě, tzn. „školkovné“. Za rok 

2014 si rodiče budou moci uplatnit slevu do výše 8 500 Kč, a v roce 2015 do výše 9 200 Kč. 
Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů po skončení kalendářního roku buď u zaměstnavatele, 

nebo v daňovém přiznání. 

 
Podnikové školky 

Zaměstnavatel bude mít možnost snížit daňový základ o náklady související se zřízením a 

provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku. Jedná se například o nájemné za prostory, 



energie, úklid apod. Budou-li výdaje na straně zaměstnavatele zahrnuty do daňových výdajů a 

služba péče o dítě bude poskytována zaměstnancům bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu, pak 

se u zaměstnance bude jednat o zdanitelný příjem. 

 
Vrácení slevy na dani pracujícím důchodcům 

Vrací se základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč pracujícím starobním důchodcům i 

důchodcům s příjmem z pronájmu. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na dobu trvání 

výdělečné činnosti v daném kalendářním roce. 

 
Nová zjednodušení pro zaměstnavatele 

Správce daně bude nově zodpovědný za vybrání dluhu, který vznikne v důsledku chyby 

zaměstnavatele způsobené nedostatečnými informacemi ze strany zaměstnanců. Dříve musel 

dlužné částky od zaměstnanců vymáhat zaměstnavatel. Tento postup se uplatní u současných i 

minulých zaměstnanců, zaměstnavatel jen předá správci daně potřebné doklady. 

 

Ke zjednodušení u zaměstnavatele dochází také v oblasti veřejného pojistného sjednocením 

pravidel pro okamžik vzniku účasti na sociálním i zdravotním pojištění u prací konaných na 

základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. 

 

Pro účely výpočtu zdravotního pojištění se bude při čerpání neplaceného volna nebo při 

neomluvené absenci zaměstnance se od roku 2015 používat minimální mzda. 

 
Nové povinnosti pro zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je nově povinen vyžadovat potvrzení o poskytování daňového zvýhodnění v 

případě zaměstnanců, kteří vyživují děti ve společné domácnosti a žádají o daňové zvýhodnění 

na děti. 

 

Mzdová účtárna musí evidovat na mzdových listech další údaje nutné pro mezinárodní výměnu 

dat. 

 

Nově bude správce daně akceptovat podání, u nichž zákon stanoví povinnou elektronickou 

formu, i pokud budou podána jinak než elektronicky. Za nesplnění elektronické formy podání 

novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2 000 Kč. 

 
Životní pojištění 
Z důvodu zneužívání daňové podpory příspěvků na životní pojištění nebudou daňová zvýhodnění 

poskytována u těch smluv, které umožní výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících 

trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku.  



Oznamovací povinnost pro osvobozené příjmy 

Účinnější kontrolu skutečných příjmů umožní nově stanovená povinnost fyzických osob oznámit 

správci daně každý jednotlivý příjem osvobozený od daně z příjmů, pokud je vyšší než 5 mil. Kč. 

Toto oznámení se bude podávat nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Sankce za 

nesplnění této povinnosti může dosáhnout až 10 – 15 % neoznámeného osvobozeného příjmu. 

Uplatnění ztráty z podnikání u osob s vyššími příjmy 

Nově je možno zohlednit při kalkulaci základu pro solidární zvýšení daně ztrátu, pokud byla 

dosažena ze samostatné činnosti. 

Pokud nebude překročen za kalendářní rok „strop“ (maximální vyměřovací základ) pro výpočet 

sociálního pojištění, nebude nutno podávat samostatné přiznání k dani z příjmů jen z toho 

důvodu, že v jednotlivém měsíci nebo měsících došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně. 

Investiční fondy 

K určitému zpřísnění podmínek dojde u zcela účelově zakládaných fondů, které využívaly nižší 

úroveň zdanění u investičních fondů oproti běžným podnikatelským subjektům. Definice a 

podmínky jsou nastaveny tak, aby bylo omezeno legální obcházení daňových povinností.  

Zavedení individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky 

Ministerstvo financí vrací do zákona možnost prominutí vybraných sankcí, konkrétně penále, 

úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, pokud tyto vzniknou po 1. lednu 2015. 

Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může 

prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Při rozhodování o prominuté částce posoudí 

zejména míru součinnosti daňového subjektu či existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení 

s úhradou daně. Žádost o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 

Kč. 

Podání, která je nově nutné činit elektronicky 

Od 1. ledna 2015 dojde k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - datovou 

schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Povinnost elektronického podání nově 

vzniká, pokud se jedná o tzv. formulářové podání – přihlášku k registraci, oznámení o změně 
registračních údajů, daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, 
následné hlášení a dodatečné vyúčtování, a současně podání činí osoba, která má 
zpřístupněnu datovou schránku (popř. ji má zpřístupněnu její zástupce). 
Zavedení úroku z daňového odpočtu 

Úrok z daňového odpočtu je kompenzací nepřiměřeně dlouhého zadržování daňového odpočtu 

správcem daně v důsledku dlouho trvajícího postupu k odstranění pochybností. 

Úrok vzniká v případě, že délka trvání postupu k odstranění pochybností překročí 5 měsíců od 

jeho zahájení. 

Jednání právnické osoby při správě daní 
Zjednodušuje se jednání právnické osoby, pro jejíž jednání je podle soukromoprávní úpravy 

vyžadováno společné jednání více členů statutárního orgánu. Nově platí, že při správě daní v 



téže věci může jménem právnické osoby jednat pouze jedna fyzická osoba. Jednat jménem 

právnické osoby může tedy jakýkoliv člen statutárního orgánu. 

Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH 

Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro 

členské státy EU (část ustanovení má účinnost již od 1. 10. 2014). 

Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění a zvláštní režim jednoho správního místa u 

telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky 

poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. 

 

Výplaty vlastního kapitálu 

Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku (vrácení emisního ážia, příplatků mimo 

základní kapitál a obdobná plnění) bude podléhat srážkové dani obdobně jako vypořádací podíl 

nebo podíl na likvidačním zůstatku. 

Výplaty z rezervního fondu 

Výplaty rezervního fondu tvořeného ze zisku budou podléhat stejnému daňovému režimu jako 

snižování základního kapitálu, tzn. hledí na ně jako na podíly na zisku osvobozené od srážkové 

daně v případě splnění standardních podmínek vztahu mateřská a dceřiná společnost. 

Vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál 
Vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo obdobná plnění budou posuzována 

shodně jako např. vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku. Bude tedy zdaněn rozdíl 

mezi výplatou a nabývací cenou, a to srážkovou daní ve výši 15 %, resp. 35 %. 

Podíly na zisku 

Podíly na zisku obchodních korporací mohou nově získat i osoby, které nevlastní podíl na této 

korporaci. U zaměstnanců se výplata podílu na zisku považuje za příjem ze závislé činnosti, 

ostatním fyzickým osobám bude tento podíl zdaněn srážkovou daní. Právnické osoby zdaňují 

podíl na zisku v rámci obecného základu daně.  

Zpřesnění úpravy finančního leasingu 

Od roku 2014 se na finanční leasing nevztahují ustavení zákona o daních z příjmů týkající se 

nájmu, a proto byla upřesněna související ustanovení tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek v 

případě pořizování majetku na finanční leasing. Novela proto doplňuje možnost uživatele 
majetku pořizovaného formou finančního leasingu odpisovat jím provedené technické 
zhodnocení. Dále se upřesňuje, že prokazování výdajů na pohonné hmoty u zahraniční 
pracovní cesty u dopravy silničním motorovým vozidlem se týká také vozidel 
pořizovaných formou finančního leasingu. Všechna tato doplnění se mohou uplatnit již za 
rok 2014. 
Opravné položky k pohledávkám 

Zákon o rezervách upravuje nově možnost vytvořit daňově účinné opravné položky k 

neuhrazeným pohledávkám ve výši 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky již po uplynutí 30 



měsíců od její splatnosti (dnes je tato doba stanovena na 36 měsíců). 

Obdobně se na 30 měsíců zkracuje období, po jehož uplynutí je třeba dodanit neuhrazené 

závazky. 

Nově lze také tvořit daňově účinné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám účtovaným 

rozvahově v důsledku opravy chyb minulých období.  

Uplatnění odčitatelných položek při daňové kontrole 

Položky odčitatelné od základu daně bude možné bez omezení uplatnit prostřednictvím 

dodatečného daňového přiznání i v rámci daňové kontroly. Těmito položkami jsou ztráta 

vyměřená za minulá zdaňovací období, odpočet na vývoj a výzkum, odpočet na odborné 

vzdělávání nebo dary. 

 

 „Malý“ podnikatelé 

Do letoška mohli podnikatelé s méně než 26 zaměstnanci hradit nemocenské pojištění s vyšší 

sazbou 3,3 % a následně odečíst od plateb pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky 

zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců. Od roku 2015 se tato 

možnost ruší. 

Přefakturace 

Nově je přeformulováno ustanovení, podle kterého lze pro daňové účely uznat i nedaňový výdaj, 

pokud je krytý přímo souvisejícím výnosem. Důvodem změny je stav, kdy postupem času došlo k 

využívání této možnosti v situacích, které neodpovídaly původnímu smyslu a cíli a sváděly k 

formalistickým konstrukcím.  

Realizace programu pro obce, u kterých byl zaznamenán značný nárůst obyvatel 

Cílem programu je zajistit investice do základních škol. V současné době probíhá realizace 25 

projektů. Program bude pokračovat v letech 2015 a 2016. 

Zvýšení výkupní ceny pozemků 

Zvýšení výkupní ceny se týká těch pozemků, které budou vykupovány z veřejných rozpočtů pro 

stavby silnic nižších tříd a které nepodléhají režimu zákona č. 416/2009 Sb. Změna vychází z 

výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

Stávající vlastníci dostanou při výkupu pozemku zaplaceno v úrovni ceny zjištěné, která bude u 

pozemků pro silnice I. třídy vyšší o 30,- Kč/m2 a u pozemků pro silnice III. třídy o 10,- Kč/m2 

vyšší. 

Nabídky stáží a práce pro studenty a absolventy vysokých škol 
Oddělení Mezinárodních arbitráží a ochrany zahraničních investic přibližuje svoji činnost 

veřejnosti zejména prostřednictvím nabídky stáží pro studenty a nabídky práce pro absolventy 

VŠ. Ti mohou aktivně participovat na činnosti oddělení a získat cenné zkušenosti z oblasti 

fungování veřejné správy pro svůj další profesní rozvoj. 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva financí České republiky. 
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