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Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů  

fyzických osob 

 
Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v tzv. papírové podobě je 1. dubna 2022 

a drtivá většina veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu. V následujícím 

souhrnu proto Finanční správa upozorňuje na pochybení, která se u daňových přiznání opakují, a na 

části, které poplatníci zapomínají vyplnit nebo podepsat.   

 

Uplatňování slev na dani 

Poplatníci by měli věnovat zvýšenou pozornost při vyplňování nároku na odčitatelné položky od základu 

daně a slevy na dani, zda na ně mají ze zákona nárok a případně v jaké výši. 

 V nesprávně výši bývá uplatňováno například školkovné, poplatníci si tuto slevu uplatňují  

v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší.  

 U slevy na vyživované dítě dochází k uplatnění dítěte/dětí oběma rodiči.  

 Chybně se uplatňují i slevy na manželku nebo manžela, a to z důvodu nezahrnutí některých 

příjmů do vlastního příjmu manželky nebo manžela, např. nemocenských dávek, podpory  

v nezaměstnanosti nebo mateřské.  

 U nezdanitelných částí základu daně dochází k jejich nárokování, i když ze zákona nárok 

nevzniká, například úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení si uplatňuje i ten, kdo není 

vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale např. k rekreaci 

nebo nájmu. 

 

Vracení přeplatku na dani z příjmů 

Součástí formuláře daňového přiznání je i  žádost o vrácení přeplatku. Pokud je výsledkem daňového 

přiznání přeplatek, měl by se podávající ujistit, že přiznání bylo podepsáno a vyplněno nejenom  

v prohlášení o uvedených údajích, ale také v části žádosti o vrácení přeplatku na samotném konci 

přiznání.  

 Jedná se o dvě podání, tj. daňové přiznání a žádost o vrácení přeplatku a obě tato podání musí 

být podepsána. 

 Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání (do 30 dnů, tj. po 1. 

dubnu), a to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu.  



 
 
 

 Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění 

pochybností), ani případů kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.  

 

Covidové podpory 

Lidé se často ptají, zda jsou finanční podpory zdaňovány a jestli jsou započítávány do vlastního příjmu 

manžela nebo manželky. Finanční správa proto připravila základní shrnutí v přehledné tabulce. Podrobné 

informace o zdanění těchto podpor jsou pak dostupné na webu Finanční správy. 

 

Obdržený příjem 
Jedná se o příjem 

zdanitelný 
Započítává se do vlastního 
příjmu manžela/manželky 

Jednorázový příspěvek důchodcům Ne Ne 

Kompenzační bonus Ne Ano 

Ošetřovné pro OSVČ Ne Ano 

Provozní dotace v souvislosti s COVID - 19 Ano Ano 

Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano 

 

Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky (např. prostřednictvím portálu MOJE daně) je o měsíc 

delší a posledním dnem pro elektronické podání je pondělí 2. května 2022. Pokud daňové přiznání 

nebylo podáno do 1. dubna 2022 a za daňový subjekt jej podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta 

pro jeho podání delší, a to do pátku 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které 

mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

 

V Praze dne 15. března 2022 

Mgr. Hana Baráková 

Generální finanční ředitelství 
E-mail: tiskove@fs.mfcr.cz  
Tel.: 296 851 891 
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