
Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

Informace k nové slevě na dani za rok 2022 – zastavené exekuce 

V souvislosti s přípravou přiznání k DPPO a DPFO za rok 2022 upozorňuji na novou slevu na 
dani, kterou je možno uplatit v přiznání k DPPO nebo DPFO za rok 2022. Jedná se o slevu na 
dani z důvodu zastavené exekuce, která byla doplněna do ustanovení § 35 odst. 4 zákona 
586/1992 Sb. o daních z příjmů novelou exekučního zákona – viz zákon 286/2021 Sb.  

Podle této novely ZDP platí, že vypočtená daňová povinnost se snižuje o slevu na 

zastavenou exekuci a výše slevy odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému (dlužníkovi) 
přizná exekutor při zastavení exekuce, pokud byla předmětem zastavení exekuce pohledávka 
nepřevyšující 1 500,- Kč a která probíhala nejméně tři roky před dnem účinnosti výše 
uvedeného zákona 256/2021 Sb. 

Podle exekutorského zákona musí činit náhrada při zastavení exekuce 30 % z dlužné 
pohledávky, přičemž pohledávka nesmí překročit 1 500. Kč. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že maximální možná výše této slevy u poplatníka 
DPPO nebo DPFO může činit maximálně 450,- Kč (30% z 1500). Skutečná výše slevy na 
dani však musí vycházet ze skutečné výše dlužné částky exekuce, která byla rozhodnutím 
exekutora zastavena. 

U poplatníků DPPO – právnických osob se případná sleva na dani za zastavenou exekuci 
uvede v přiznání k DPPO v tabulce „H“ na ř. 3 a následně pak bude částka slevy součástí 

částky v tabulce „H“ na ř. 5 a na ř. 300 v DPPO – viz pokyny ke zpracování DPPO. 

U poplatníků DPFO – fyzických osob podávajících celkové přiznání k DPFO se tato sleva na 
dani uvede v oddíle V. – Uplatnění slev na dani a daňové zvýhodnění na ř. 62a. 

V případě, že daňový poplatník má jen příjmy ze závislé činnosti a podává tak přiznání 
k DPFO jen za příjmy ze závislé činnosti (zjednodušený formulář daňového přiznání), uvede 
se tato sleva na dani rovněž v oddíle V. – Uplatnění slev na dani a daňové zvýhodnění na ř. 

35. 

Pokud však zaměstnanec nemá povinnost sestavení a podání vlastního daňového přiznání 
k DPFO a požádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování, bude tato sleva na dani uplatněna 
v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění z podkladů, které poskytne 
zaměstnanec. 

Uvedená sleva na dani z titulu zastavené exekuce je uplatnitelná pouze v tom zdaňovacím 
období, ve kterém exekutor uvedenou náhradu přizná. V případě, že za uvedené období 
nevznikne možnost uplatnění uvedené slevy, nelze tuto slevu převádět do dalších období. 

Poprvé lze uvedenou slevu na dani uplatnit v přiznání k dani z příjmu za r. 2022. 

 

Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

V Ústí nad Labem dne 21.2.2023 


