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Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání?

Někteří zaměstnanci mívají vedle svého hlavního 
příjmu ze zaměstnání i další příjmy, které 
ač nejsou klasickým zaměstnáním, podléhají 
stejnému režimu zdanění. Jde například 
o placené funkce v zastupitelstvu obcí, společenství 
vlastníků jednotek, odměny členů volební komise, 
členů dozorčích rad.

Pokud tyto další příjmy nebyly zdaněny 
srážkovou daní, znamená takovéto další 
zaměstnání povinnost podat daňové přiznání.

 Solidární zvýšení daně

Pokud za rok 2018 přesáhne příjem ze závislé 
činnosti (hrubá mzda) částku 1 438 992 Kč, 
podléhá příjem nad tuto hranici dodatečnému 
7% zdanění a zároveň má zaměstnanec povinnost 
podat daňové přiznání.

Více zaměstnavatelů souběžně

Kdo má současně více zaměstnání, musí také 
podávat daňové přiznání.

Nejen podnikatelé, ale v některých případech i zaměstnanci, mají povinnost podávat přiznání k dani 
z příjmů. Za nepodání nebo pozdní podání daňového přiznání přitom hrozí sankce od finančního úřadu.

Nejčastější situace, kdy si musí zaměstnanec sám podávat daňové přiznání, jsme shrnuli v následujícím textu.
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Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář
rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpověnost. 

Kancelář Praha
Haštalská 6, Praha 1
T: +420 224 800 411
praha@auditor.eu

Kancelář Pelhřimov
Masarykovo nám. 30, Pelhřimov

T: +420 565 502 502
pelhrimov@auditor.eu

Kancelář Brno
Palác JALTA

Dominikánské nám. 656/2, Brno
T: +420 542 422 601
brno@auditor.eu

AUDITOR je auditorskou 
a daňově poradenskou 
společností s mezinárodním 
zaměřením. Již 28 let poskytuje 
v České Republice služby 
auditu, daňového poradenství, 
personální a mzdové agendy, 
finančního účetnictví 
a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím sesterských 
poboček na Slovensku 
a v Rakousku (zde pod jménem
Stöger & Partner nabízíme 
komplexní služby ekono-
mického poradenství. Členství
v celosvětové síti UHY  
International, která sdružuje 
nezávislé poradenské společnosti
z více než 80 zemí světa, 
umožňuje efektivně řešit globální 
poradenské askpekty.

Velmi rádi Vám pomůžeme 
posoudit povinnost podat 
daňové přiznání i samotné 
podání připravit.

 Další příjmy 

Povinnost podat daňové 
přiznání přináší i některé 
další příjmy mimo zaměstnání 
přesahující roční částku 6 tisíc 
Kč. Kromě příjmů z pronájmu 
může jít například o příjmy
z  kapitálového majetku.

Škála příjmů, které se do 
tohoto limitu počítají, či 
nepočítají (protože jsou od 
daně osvobozené nebo zdaněné 
srážkou), je velice široká. 

ING. MARTIN KOHLÍK 
Daňový poradce
T: +420 224 800 449
martin.kohlik@auditor.eu


