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 ■ Zdanění fyzických osob – obecně

 ● Osvobození důchodů a jim podobných příjmů

Právní úprava:

 ● §  4 odst.  1 písm.  h) ZDP osvobozuje mimo jiné i  příjem fyzických osob získaný ve  formě dávek a  služeb z  nemocenského 

pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného 

druhu, od  roku 2013 navíc i  plnění z  pojistné smlouvy o  pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření. 

Výše osvobození viz následující tabulka. Osvobození je vázáno na 36násobek minimální mzdy, která je platná k 1. 1. daného 

kalendářního roku. I když se ustanovení v roce 2019 nezměnilo, v důsledku změny minimální mzdy se hranice opět zvýšila. Výše 

osvobození viz následující tabulka.

2009–2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osvobození  288 000 Kč . Osvobození  306 000 Kč . Osvobození  331 200 Kč . Osvobození  356 400 Kč . Osvobození  396 000 Kč . Osvobození  439 200 Kč . Osvobození  480 600 Kč .

 ● § 4 odst. 3 ZDP od roku 2011 až do Nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15 z 28. 6. 2016 vylučoval aplikaci osvobození pravidelně 

vyplácených důchodů a penzí podle písm. h) v případě, kdy součet:

– příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou 

podle zvláštní sazby daně),

– dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a

– dílčího základu daně z nájmu podle § 9 ZDP,

 přesáhne u poplatníka ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.

 ● čl. II bod 8 zákonného opatření č. 344/2013 Sb. uváděl, že se ustanovení § 4 odst. 3 ZDP nepoužije v letech 2013 až 2015, ale podle 

čl. II bod 2 zákona č. 267/2014 Sb. se toto nepoužije pro rok 2015. Jelikož zmíněný Nález Ústavního soudu považuje ustanovení 

za neaplikovatelné pro celý rok 2016 (k roku 2015 se Ústavní soud nevyjadřoval), použije se postup zachycený v následující tabulce:

2011–2012 2013–2014 2015 2016–2019

Osvobození důchodů se použije, jen pokud 

nepřesáhnou příjmy podle § 4 odst. 3 ZDP 

v daném roce částku  840 000 Kč .

Osvobození důchodů se použije 

 bez ohledu na výši příjmů  osoby 

pobírající důchod.

Osvobození důchodů se použije, jen pokud 

nepřesáhnou příjmy podle § 4 odst. 3 ZDP 

v daném roce částku  840 000 Kč .

Osvobození důchodů se použije 

 bez ohledu na výši příjmů  osoby 

pobírající důchod.

Komentář:

Do limitu osvobozených důchodů se nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů 

(např. podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunis-

tickým režimem, podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa), neboť 

se jedná o osvobozený příjem podle § 4 odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP (ve znění od roku 2014). 

Částka důchodu, který by nebyl osvobozen, se považuje za ostatní příjem podle § 10 ZDP.

Členění hesel:
– právní úprava

– slovní popis ustanovení v přehledných tabulkách

– stručný komentář, je-li to nezbytně nutné

– příklad

–  popř. odkaz na související problematiku či hesla v publikaci

S námi se snadno 
zorientujete 
ve změnách 

jednotlivých let!

Každé heslo (případ) je ve 2 či 

více sloupcích podle toho, zda 

v mapovaných obdobích byla 

jedna, dvě nebo více změn. 

Změnou můžeme chápat 

i vypuštění daného ustanovení.
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 ■ Režim přenesení daňové povinnosti

 ● Režim přenesení daňové povinnosti – základní ustanovení

Právní úprava: 

 ● § 92a ZDPH – Základní ustanovení

Do 31. 3. 2019 Od 1. 4. 2019

V režimu přenesení daňové povinnosti je 

plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění 

s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, 

povinen přiznat daň ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění 

v režimu přenesení daňové povinnosti 

uskutečněno, je povinen doplnit výši daně 

v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. 

Za správnost vypočtené daně odpovídá 

plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Princip obsažený v základním ustanovení pro režim přenesení daňové povinnosti zůstává zachován. Plátce, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, je tedy povinen ke dni uskutečnění zdanitelného plnění přiznat daň, 

jejíž výši je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Nově je do základního ustanovení doplněno, že režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění (případně přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění) příjemce tohoto plnění nejedná jako 

osoba povinná k dani (tzn. jedná jako osoba nepovinná k dani, např. subjekt veřejné správy). 

Nově je do základního ustanovení také doplněno, že mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, a tento 

režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Daná 

úprava řeší aplikaci daného ustanovení pro situace, kdy v praxi činí problém zařadit zboží či službu do kódu celního sazebníku 

nebo klasifi kace produkce Českého statistického úřadu (CZ-CPA). Využití právní fi kce však není možné, pokud se zdanitelné plnění 

zjevně odchyluje od plnění, která do režimu přenesení daňové povinnosti spadají. 

Komentář:

Pravidlo, dle kterého se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije, pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (případně 

přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění) příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani, vložené 

do základního ustanovení s účinností od 1. 4. 2019, bylo doposud v praxi aplikováno v důsledku Informace GFŘ k režimu přenesení 

daňové povinnosti ve stavebnictví ze dne 9. 11. 2011.

Odkaz na související problematiku: 

 ● Režim přenesení daňové povinnosti při dodání nemovité věci

 ● Režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH

 ● Režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 ZDPH

 ● Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací

 ● Režim přenesení daňové povinnosti – mechanismus rychlé reakce
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