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Základní sleva na dani i pro důchodce 

Poplatníci pobírající starobní důchod mohou od srpna 2014 znovu uplatňovat základní slevu na dani dle § 35ba 
odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález 
Ústavního soudu ÚS 31/13.  Ve sbírce zákonů to bylo vydáno dne 4. 8. 2014 v částce 66 pod číslem 162. 

 

Podmínkou pro správný výpočet jsou tyto verze: 

         KEO4 Mzdy 1.0.76 a vyšší 

         KEO Mzdy 8.05 a vyšší 

 

Záloha na daň 

Je nutné zkontrolovat podepsané (růžové) Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob. Mohou nastat dvě 
možnosti: 

Situace 1 

V části I., bod 1. poplatník uplatňuje pro zdaňovací období 2014 základní slevu, pak bez dalších opatření 
plátce daně (zaměstnavatel) zohlední základní slevu na dani na poplatníka ve výpočtu mzdy a to poprvé 
v měsíci, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů (srpen 2014). 

Jak postupovat v programu 
 

KEO4 Mzdy:  Není třeba nijak řešit. Pokud má zaměstnanec zadáno, že pobírá důchod  

k 1.1.2014 a má zaškrtnuto na osobní kartě Prohlášení k dani, automaticky bude mít ve výplatě za měsíc 

srpen odpočet na dani v částce 2070 Kč. 

 

KEO Mzdy:  Zkontrolujte, že zaměstnanec (starobní důchodce) má zadáno, že pobírá důchod 

k 1.1.2014 a má v osobní kartě nastaveno Podepsáno daňové prohlášení „A“.  V případě, že má 

nastavené „N“, stiskněte klávesu F8 a zvolte Změny v důchodovém zabezpečení. Platnost ode dne 

vyplňte 1. 8. 2014 a Podepsáno daňové prohlášení nastavte “A“. 

Dále nastavte slevu na poplatníka takto: 2. Pořízení aktuálního období, 8. Slevy na dani. Zde by se měla 

objevit sleva u  daného zaměstnance. Zkontrolujte  ještě, že ve sloupečku Ano je vyplněno „ A“, aby se 

sleva na dani uplatňovala. 

 

Situace 2 

V části I., bod 1. poplatník neuplatňuje pro zdaňovací období 2014 základní slevu, pak na žádost 
poplatníka v části II, v tabulce Změn, vyznačí datum změny, jež je rozhodné pro plátce daně 
(zaměstnavatel), který tuto základní slevu zohlední při výpočtu zálohy na daň a to poprvé v měsíci, 
v němž nález Ústavního soudu byl vyhlášen ve Sbírce zákonů (srpen 2014). 
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Jak postupovat v programu 
 

KEO4 Mzdy:  V osobní kartě na záložce Základní údaje zaškrtnete Prohlášení k dani. A to 

v měsíci, kdy poplatník podepsal změnu. 

KEO Mzdy:  Je nutné zadat, že tento zaměstnanec bude od 1. 8. 2014 uplatňovat odpočet na 
poplatníka a to v nabídce: 2, 1, výběr zaměstnance, F8, 1, 2, F8 v Podepsáno daňové 

prohlášení změnit uplatnění z „N“ na „A“.   

Dále nastavte slevu na poplatníka takto: 2. Pořízení aktuálního období, 8. Slevy na dani. Zde by se měla 
objevit sleva u  daného zaměstnance. Zkontrolujte zde ještě, že ve sloupečku Ano je vyplněno „ A“, aby 
se sleva na dani uplatňovala. 

 

Roční zúčtování daně 

Základní slevu na dani z příjmu může zaměstnanec a nově i starobní důchodce uplatnit za celý rok 2014, 
neuplatněné slevy na dani za již uplynulé měsíce uplatní v ročním zúčtovaní záloh na daň za rok 2014 a to buď 
prostřednictvím zaměstnavatele, nebo ji může uplatnit v daňovém přiznání.  

Základní slevu na dani z příjmu nelze u starobních důchodců uplatnit za rok 2013. 

Jak postupovat v programu 
 

KEO4 Mzdy:  V ročním zúčtování daní je nutné správným způsobem nastavit slevy takto: na osobní 

kartě, na záložce Ostatní v nabídce „Daňové vyrovnání – podklady“, oddíl Nárok na slevy na dani. Pomocí nabídky 

v horní liště „Příprava měsíčních slev“. U slevy na poplatníka budeme muset upravit měsíce uplatňovaných slev, 

aby se zohlednily i ty měsíce, kdy byl evidován jako starobní důchodce a neuplatňoval základní slevu na 

poplatníka.  

 

KEO Mzdy: V ročním zúčtování daní je nutné správným způsobem nastavit slevy takto:  v nabídce 6. 
Archív, 2. Za více měsíců, 9. Roční zúčtování daně, 2. Doplnění dat, 2. Prohlížení a Opravy, pomocí Shift 

F10 doplnit správnou částku ve výši uplatňované slevy na poplatníka. 
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