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ABSTRAKT
Cílem mé bakalářské práce je popsat postup zdanění příjmů fyzických osob a provést jejich
optimalizaci. V teoretické části se zabývám teorií týkající se všeobecného zdanění příjmů
fyzických osob. V praktické části se zabývám vybranými příklady z praxe a teorií týkající
se těchto příkladů.

Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob, dílčí základ daně, poplatník daně, předmět
daně, zdanitelné příjmy, sazba daně, odpočty daně, daňové zvýhodnění, daňové přiznání,

ABSTRACT
The goal of my bachelorś thesis is describe procedure of taxation of individual persons and
perform thein optimization. In the theoretical part I focus on the general taxation of individual persons. In the practical part I focus on the selected examples from practice and
theory of this examples.

Keywords: income tax of individual person, partial tax base, taxpayer, subjekt to tax, taxable income, tax rate, deductions, tax bendit, tax return
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ÚVOD
Placení daní se datuje již od starověku, kdy vybrané peníze měly sloužit jako zdroj pro
financování vojenských válečných akcí a také pro potřeby panovníků. Povinnost platit daně se zachovala dodnes. Jedná se sice vždy o povinnost stanovenou zákonem, ale přesto se
každý daňový subjekt snaží o minimalizaci své daňové povinnosti, kterou lze snížit právě
daňovou optimalizací, která se, spolu se zákonem upravujícím daňovou problematiku, vyvíjela postupem času v závislosti na mocenských strukturách a potřebách státu.
Cílem mé bakalářské práce je uplatnit znalosti problematiky daně z příjmů fyzických osob
pro navržení optimalizace výsledné daňové povinnosti v mezích zákonné úpravy pro konkrétní případy praxe.
Vzhledem ke značné složitosti zákonné právní úpravy daně z příjmů fyzických osob a návazné variabilitě konkrétních situací vznikajících v praxi daňových poplatníků, práce postihuje pouze vybrané modelové situace a aplikuje na ně po předchozí situační analýze
optimalizační postupy.
Ke každému případu je přiřazeno výsledné daňové přiznání, které je následně uvedeno
v příloze.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
1.1 Definice daně

Podle § 2 odstavce 3 daňového řádu se daní rozumí peněžní plnění, které je zákonem označováno jako daň, clo nebo poplatek, dále peněžité plnění, pokud je zákonem stanoveno, že
se bude postupovat podle daňového řádu a v neposlední řadě peněžité plnění v rámci dělené správy. Daň z příjmů je důležitou daní, kterou poplatník hradí ze svého zisku.
(ZÁKONY I/2014, 2014, s. 4), (Pratt a Kulsrud, 2013, s. 10)

1.2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob je definována zákonem č. 586/ 1992 Sb. o daních z příjmu.
Tento zákon v § 2 definuje, kdo je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob.
Je jím tedy fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště, čímž se rozumí
místo, kde má tato fyzická osoba stálý pobyt, lze tedy usuzovat, že má v úmyslu se zde
zdržovat, nebo se zde obvykle zdržuje, což znamená, že se na území republiky nachází 183
dní v roce, kdy se do této doby započítává každý započaty den pobytu a má daňovou povinnost vztahující se na příjmy ze zdrojů na území České republiky i na příjmy plynoucí ze
zahraničí. (Daňové zákony, 2014, s. 8)
Dále je poplatníkem fyzická osoba, která má daňovou povinnost vztahující se jen na příjmy
plynoucí ze zdrojů na území České republiky. (Daňové zákony, 2014, s. 8)
Poplatník daně z příjmů fyzických osob je dle § 39 tohoto zákona povinen podat přihlášku
k registraci u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy započal vykonávat podnikatelskou činnost nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, nebo má příjmy z pronájmu.
(Daňové zákony, 2014, s. 66)

1.3 Předmět daně z příjmů fyzických osob
Podle § 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je předmětem daně z příjmů fyzických
osob příjem ze závislé činnosti, který je dále definován § 6 tohoto zákona, příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 tohoto zákona, příjem z kapitálového
majetku § 8 tohoto zákona, příjmy z pronájmu podle § 9 tohoto zákona a v neposlední řadě
ostatní příjmy, které jsou uvedeny v § 10, tedy příjmy, které nejsou definovány v § 6 - § 9
tohoto zákona. (Daňové zákony, 2014, s. 8)
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1.4 Osvobození od daně
Ovšem ne všechny příjmy dani podléhají. V § 4 zákona o daních z příjmů jsou vyjmenovány příjmy, které jsou od této daně osvobozeny. Jedná se o příjmy získané prodejem majetku a práv, pro které platí limity od doby jejich pořízení do doby prodeje, přičemž se nejednalo o pořízení za účelem dalšího prodeje.
Jsou jimi zejména:
•

příjmy z prodeje rodinného domu, bytu (vč. podílu na společných částech domu,
spoluvlastnického podílu, souvisejícího pozemku) a to za předpokladu, že prodávající měl zde bydliště nejméně po dobu dvou let před prodejem,

•

příjmy z prodeje nemovitostí, bytů, nebytových prostor, které nejsou uvedeny výše,
pokud doba od nabytí do prodeje přesáhne 5 let,

•

cena z veřejné, reklamní soutěže a reklamního slosování, mimo spotřebitelskou loterii, cena ze sportovní soutěže, pokud hodnota této ceny nepřekročí výši 10 000
Kč,

•

dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, dotace, granty,
příspěvky z rozpočtů Evropské unie,

•

příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba od jejich nabytí po jejich prodej přesáhne tři roky.

•

příjmy přijaté z prodeje nemovitostí, bytů, nebytových prostor, které nejsou uvedeny výše, pokud doba od nabytí do prodeje přesáhne dobu 5 let,

•

příjmy přijaté z prodeje movitých věcí. Netýká se příjmů, které byly nabyty prodejem motorových vozidel, letadel, lodí, pokud doba od nabytí do prodeje nepřesáhne
dobu 1 roku,

•

nepeněžní plnění, které vynaložil zaměstnavatel na odborný rozvoj svých zaměstnanců a to související s předmětem podnikání zaměstnavatele, nebo nepeněžní plnění za rekvalifikaci zaměstnanců. Toto osvobození se nevztahuje na příjmy, které
zaměstnancům plynou jako mzda, plat, odměna nebo náhrada za ušlý příjem,

•

hodnota stravování, které je poskytováno jako nepeněžní příjem ke stravování na
pracovišti nebo v rámci závodního stravování,

•

hodnota nealkoholických nápojů, poskytovaného ze sociálního fondu,

•

nepeněžní plnění poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb včetně hodnoty nepeněžních darů poskytovaných z tohoto fondu.
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(Daňové zákony, 2014, s. 9, 11, 13), (Vybíhal, 2013, s. 281), (Pelech, 2013, s. 60)

1.5 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob
Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu tzv. zálohového období, kterým se rozumí období od prvního dne, který následuje po dni, který byl poslední pro podání daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za minulé zdaňovací období, do posledního dne pro podání
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za aktuální zdaňovací období. Pro stanovení výše
záloh a periodicitu se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Za poslední známou
daňovou povinnost se považuje částka, kterou si poplatník vypočetl a uvedl v minulém
daňovém přiznání. (Pelech a Pelc, 2013, 660)
Poplatník, jehož poslední známá daňová povinnosti nepřesáhla částku 30 000 Kč, zálohy
platit nemusí. V případě, že poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 30 000 Kč,
ale nepřesáhla částku 150 000 Kč, stanoví se záloha ve výši 40 % z poslední známé povinnosti. Zálohy jsou splatné do 15. dne šestého měsíce a pak do 15. dne dvanáctého měsíce
zdaňovacího období. (Pelech a Pelc, 2013, 660)
V případě, že poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 000 Kč, stanoví se
záloha ve výši 25 % z poslední známé daňové povinnosti a jsou splatné do 15. dne třetího
měsíce zdaňovacího období, dále do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, do 15.
dne devátého měsíce zdaňovacího období a do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího
období. (Pelech a Pelc, 2013, 660)
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2

DRUHY ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ

Za příjmy se považují příjmy v peněžní formě ale i nepeněžní formě dosažený i směnou.
Nepeněžní příjem se oceňuje podle zákona o oceňování cenou obvyklou. (Daně z příjmů
s komentářem, strana35 a 42)
Příjmy jsou ze zákona rozděleny do 5 skupin a to podle zdrojů těchto příjmů. Výsledné
zdanění pak vychází ze součtu různých druhů příjmů. (Pelech a Pelc, 2013, s. 38)

2.1 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
2.1.1

Příjmy ze závislé činnosti
Příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. se mimo jiné rozumí:

•

příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu,

•

příjmy ze současného nebo dřívějšího služebního poměru,

•

příjmy ze současného nebo dřívějšího členského poměru v družstvu,

•

příjmy žáků a studentů z praktického vyučování,

•

příjmy za práci členů družstev, společníků, komanditistů komanditní společnosti a
jednatelů společnosti s ručením omezeným.
(Daňové zákony, 2014, s. 12 a 14), (Vybíhal, 2013, s. 278)

Za příjmy ze závislé činnosti nejsou považovány a předmětem daně tak nejsou příjmy
uvedené v §6 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., zejména:
•

náhrady cestovních výdajů, které jsou poskytnuty v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a to do výše stanovené pro zaměstnance zaměstnavatelem,

•

hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, oděvů, obuvi, mycích,
dezinfekčních, čisticích prostředků, ochranných nápojů a to včetně nákladů
souvisejících s údržbou,

•

přijaté zálohy od zaměstnavatele, které má zaměstnanec jménem zaměstnavatele vydat,

•

náhrady za opotřebení soukromého nářadí, předmětů, zařízení a to potřebných
pro výkon práce (Daňové zákony, 2014, s. 13), (Vybíhal, 2013, s. 279)
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Pokud má zaměstnanec bezplatně k dispozici motorové vozidlo pro pracovní i pro soukromé účely, je pro něj příjmem 1 % ze vstupní ceny tohoto vozidla za každý i za započatý
kalendářní měsíc. (Havit s.r.o., ©, 2014)
2.1.2

Funkční požitky

Za funkční požitky se podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. Považují:
•

funkční platy a plnění, které souvisí se současným nebo dřívějším výkonem
funkce

•

odměny za výkon funkce a plnění, která jsou poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce (Vybíhal, 2013, s. 277), (Vybíhal,
2013, s. 278)

Za funkční požitky nejsou považovány příjmy tlumočníků, znalců, rozhodců, zprostředkovatelů kolektivních sporů. (Daňové zákony, strana 14)

2.2 Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti
2.2.1

Příjmy z podnikání

Podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. se za příjmy z podnikání rozumí:
•

příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. Jedná se o rostlinnou výrobu, chmelařství, ovocnářství, okrasné rostliny, produkce chovných plemen
zvířat a využití i jejich genetického materiálu, výroba osiv, úprava a zpracování a
prodej vlastní zemědělské produkce, hospodaření s vodou pro lesní a zemědělské
účely atd.,

•

příjmy ze živnosti,

•

příjmy z jiného podnikání,

•

podíly společníků v.o.s. a komplementářů komanditní společnosti na zisku.
(Daňové zákony, 2014, s. 15), (Havit s.r.o., ©, 2014)

Jedná se o příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo souhlasu
příslušného orgánu.
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2.2.2

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti

Za příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou považovány příjmy:
•

z výkonu nezávislého povolání, např. umělci, sportovci

•

příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, kolektivních a
hromadných smluv, rozhodce, insolventního správce, zástupce insolventního správce,

•

příjmy plynoucí z pronájmu obchodního majetku (Daňové zákony, 2014, s. 15)

2.3 Příjmy z kapitálového majetku
Příjmy z kapitálového majetku jsou vymezeny v § 8 zákona č. 586/1992 Sb. Jsou jimi mimo jiné:
•

podíly na zisku akcionářů akciové společnosti, společníků společnosti s ručním
omezeným, komanditní společnosti, členů družstva a také úroky plynoucí z držby
cenných papírů,

•

podíly na zisku tichého společníka,

•

úroky, výhry, výnosy z vkladů na vkladních knížkách a vkladových účtů,

•

úroky a jiné výnosy plynoucí z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, úroky z vkladů na běžném účtu. (Daňové zákony, 2014, s. 16), (Daňové zákony, 2014,
s. 17)

2.4 Příjmy z pronájmu
Za příjmy z pronájmu jsou považovány příjmy uvedené v § 9 zákona č. 586/1992 Sb. Jsou
jimi:
•

příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí nebo bytů, ale také movité věci, kterou má
poplatník v nájmu či podnájmu.

•

příjmy plynoucí z pronájmu movitých věcí, mimo příležitostný pronájem.

Příjmy, které plynou manželům ze společného jmění, se zdaňují jen u jednoho. (Daňové
zákony, 2014, s. 17), (Havit s.r.o., ©, 2014)
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2.5 Ostatní příjmy
Mezi ostatní příjmy patří příjmy vyjmenovány v § 10 zákona č. 586/1992 Sb. Jsou jimi
příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku a které nejsou vymezeny v § 6 - § 9,
zejména tedy:
•

příjmy plynoucí z příležitostné činnosti nebo příležitostného pronájmu movité věci,

•

příjmy z převodu vlastní nemovitosti, nebytového prostoru či bytu, movité věci,
cenných papíru mimo státní dluhopis,

•

příjmy z převodu účasti na společnosti s ručeným omezeným, komanditisty komanditní společnosti, z převodu členských práv a také povinností k družstvu,

•

podíl plynoucí společníkovi obchodní společnosti na likvidačním zůstatku. Netýká
se společníků veřejné obchodní společnosti, komplementářů komanditní společnosti. (Daňové zákony, 2014, s. 18)

2.6 Výdaje, paušální výdaje a daň stanovená paušální částkou
Oproti dosaženým příjmům, kromě příjmů dle § 6 a 8, může poplatník uplatnit skutečné
výdaje na dosažení těchto příjmů, u příjmů dle § 7 pak může také uplatnit výdaje procentem z příjmů jako tzv. paušální výdaj.
Paušální výdaje u dílčího základu daně § 7 nelze kombinovat se skutečnými výdaji. Veškeré činnosti z podnikání jsou vykázány ve skutečných výdajích nebo všechny paušálem.
(Dušek, 2013, st. 18)
Poplatník však nemusí uplatnit skutečné nebo paušální výdaje, nýbrž může uplatnit daň
stanovenou paušální částkou. Tato daň je stanovena na základně žádosti a musejí být splněné podmínky dle § 7a zákona o dani z příjmů, a to:
•

poplatník podá žádost nejpozději do 31.1 běžného zdaňovacího období,

•

že poplatník provozující podnikatelskou činnost nezaměstnává zaměstnance či nespolupracuje s jinou osobou,

•

a zároveň roční příjmy nepřesáhnou výši 5 000 000 Kč,

•

není účastníkem sdružení,

•

není právnickou osobou. (Daňové zákony, 2014, s. 16)
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Příjmy dle § 7 – ze zemědělské výroby, les- lze uplatnit paušál výdajů ve výši 80 % příního a vodního hospodářství

jmů, maximální výše není stanovena.

Příjmy dle § 7 – z řemeslných živností

lze uplatnit paušál výdajů ve výši 80 % příjmů, maximální výše není stanovena.

Příjmy dle § 7 – z živností, mimo řemesl- lze uplatnit paušál výdajů ve výši 60 % příných

jmů, maximální výše není stanovena.

Příjmy dle § 7 – z jiného podnikání dle zvl.

lze uplatnit paušál výdajů ve výši 40 % pří-

předpisů

jmů, maximální výše je stanovena na
800 000 Kč.

Příjmy dle § 7 – z nezávislého povolání,

lze uplatnit paušál výdajů ve výši 40 % pří-

které se nepovažuje za živnost ani podnikání

jmů, maximální výše je stanovena na
800 000 Kč.

Příjmy dle § 7 – z pronájmu obchodního lze uplatnit paušál výdajů ve výši 30 % přímajetku

jmů, maximální výše je stanovena na
600 000 Kč.

Příjmy dle § 9 – z pronájmu

lze uplatnit paušál výdajů ve výši 30 % příjmů, maximální výše je stanovena na
600 000 Kč.

Příjmy dle § 10 – ze zemědělské výroby, lze uplatnit paušál výdajů ve výši 80 % příkterá není provozována zemědělským pod- jmů, maximální výše není stanovena.
nikatelem.

Tabulka 1 – Paušální výdaje (Pelech a Pelc, 2013, s. 197), (Sedláček a Dušek, 2014, s. 21)
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3

ZÁKLAD DANĚ
3.1 Obecný základ daně

Základem daně se rozumí částka, která je rozdílem o který příjmy, které plynou poplatníkovi ve zdaňovacím období, převyšují výdaje, které jsou prokazatelně vyložené na jejich
dosaženi, udržení a zajištění. (Daňové zákony, 2014, s. 12)
Pokud poplatníkovi plyne více příjmů za zdaňovací období, základem daně je součet všech
dílčích základů daně jednotlivých příjmů. (Daňové zákony, 2014, s. 12)
V případě, že příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období nebudou převyšovat
výdaje prokazatelně vyložené na jejich zajištění, udržení a dosažení, poplatník dosahuje
ztráty. O tuto ztrátu, nebo její část, lze snížit úhrn dílčích základů daně nejdříve v příštím
zdaňovacím období a lze ji odečíst nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích. (Daňové zákony,
2014, s. 12)

3.2 Nezdanitelná část základu daně
Od základu daně se dá odečíst podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb. mimo jiné:
•

dary poskytnuté na financování vědy, výzkumu, vzdělání, kultury, školství, policii,
na sociální účely, zdravotní, humanitní, ekologické účely, charitativní a náboženské
příspěvky atd. pokud celková hodnota daru činí alespoň 1000 Kč nebo úhrnná hodnota přesáhne 2 % ze základu daně, v úhrnu lze však odečíst maximálně 10 % základu daně.

•

úroky z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, snížený o státní příspěvek
pokud se jedná o bytové potřeby, kterými se rozumí mimo jiné:

− výstavba rodinného domu, bytového domu,
− koupě pozemku k výstavbě bytových potřeb do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy,
− koupě bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby,
− údržba stavby bytového domu nebo rodinného domu či bytu.
•

penzijní připojištění, jedná se o úhrn zaplacených příspěvků zaměstnancem snížený
o částku 12 000 Kč, za podmínky, že plnění se vyplatí až po 60 měsících a současně je splněna podmínka dosažení věku 60 let. Avšak v případě, že penzijní připojištění zanikne bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání či jednorázové plnění a
bylo vyplaceno odbytné, nárok na uplatnění tohoto odpočtu zaniká a částky, které si
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poplatník dříve uplatnil jako nezdanitelnou část základu daně, budou příjmem dle §
10 zákona 586/1992 Sb.
•

životní pojištění, jedná se o soukromé životní pojištění za předpokladu, že výplata
pojistného je sjednána až po 60 měsících od data uzavření smlouvy a současně je
určena hranice věku poplatníka na 60 let,

•

v neposlední řadě lze odečíst členské příspěvky, které byly zaplaceny členem odborové organizace. Lze odečíst maximálně 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně
3000 Kč za jedno zdaňovací období.
(Daňové zákony, 2014, s. 19 a 20), (Vybíhal, 2013, s. 292)

3.3 Dílčí základy daně
3.3.1

Dílčí základ daně - příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků

Jedná se příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků zvýšené o odpovídající pojistné
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistném na všeobecném zdravotním pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance.
Pojistné hrazené zaměstnavatelem je 34% z hrubého příjmu za zaměstnance a je složené z
•

25% na sociální pojištění a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti

•

9% na veřejné zdravotní pojištění.

DZD §6 = celkové hrubé příjmy dle § 6 x 1,34 (= tzv. superhrubá mzda) (Vybíhal, 2013,
st. 286)
Daň z příjmů se účtuje ve 3. třídě ve skupině Zúčtování daní a dotací. Zůstatek může znamenat nedoplatek či přeplatek za zdaňovací období. (Skálová, 2013, st. 92)
Dílčí základ daně - příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti
Jedná se o příjmy (mimo příjmy nedaňové a osvobozené) snížené o výdaje vynaložené na
dosažení a zajištění a udržení těchto příjmů. Výdaje pak mohou být uplatněny ve skutečné
výši nebo tzv. paušálním výdajem, který podle jednotlivých druhů příjmů činí 30 –80 %.
3.3.2

Dílčí základ daně - příjmů z kapitálového majetku

Dílčím základem daně jsou celkové příjmy uvedené v § 8 zákona 586/1992 Sb. Proti těmto
příjmům, tudíž nelze uplatňovat žádné výdaje. (Daňové zákony strana 14)
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3.3.3

Dílčí základ daně - příjmy z pronájmu

Dílčím základem daně z příjmů z pronájmu jsou celkové příjmy snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich zajištění, udržení a dosažení. Poplatník může uplatni výdaje ve
výši 30 % z příjmů z pronájmu nemovitostí a movitých věcí maximálně jen do výše
600 000 Kč za rok. (Daňové zákony, 2014, s. 17)
3.3.4

Dílčí základ daně – ostatní příjmy

Do dílčího základu daně spadají veškeré příjmy vymezené v § 10 zákona 586/1992 Sb.
snížené o výdaje na jejich dosažení. Zda jsou výdaje na dosažení příjmů uvedených
v tomto paragrafu vyšší, se posuzuje pro každý druh příjmu samostatně.
(Havit s.r.o., ©, 2014), (Daňové zákony, 2014, s. 18)
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4

SAZBY DANĚ, ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ, SLEVY NA DANI,
ODPOČTY DANĚ A DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
4.1 Sazba daně

Daň se vypočítá tak, že se od součtu dílčích základů daně odečte nezdanitelná část základu
daně a odčitatelné položky. Tento rozdíl se zaokrouhlí na celá sta Kč dolu a vynásobí sazbou daně uvedenou v § 16, která činí 15 % V případě, že součet příjmů zahrnovaných u
poplatníka do celkového základu daně podle § 6 a § 7 zákona č. 586/1992 Sb. je vyšší než
48 - násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojištění na sociální
zabezpečení (pro rok 2013 tato částka činila 1 242 432 Kč, za rok 2014 tato částka bude
činit 1 245 216 Kč), pak se z rozdílu hradí tzv. solidární zvýšení daně ve výši 7 %.
(Lidové noviny, příloha Peníze a byznys, 2014, s. 19)

4.2 Zvláštní sazba daně
Zvláštní sazba daně dle § 36 zákona č. 586/199 Sb. činí převážně 15 %. Této sazbě podléhají příjmy uvedené § 22 téhož zákona. Zvláštní sazbou daně jsou zdaňovány mimo jiné
příjmy za poskytnutí práva užití předmětu, které je v průmyslovém vlastnictví, počítačových programů, know-how, dále za poskytnutí práva užít autorské právo, podíly na zisku,
vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku apod. (Daňové zákony, 2014, s. 53)

4.3 Slevy na dani
Poplatník může svou daňovou povinnost podle § 35 zákona 586/1992 Sb. snížit o částku
18 000 Kč ročně za zaměstnance se zdravotním postižením. Dále je možno snížit o částku
60 000 Kč ročně za zaměstnance s těžším zdravotním postižením. (Daňové zákony, 2014,
s. 50)
Pro výše uvedené slevy je důležitý průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením. Výpočet se provede jako podíl celkového počtu odpracovaných hodin,
a celkového ročního fondu pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance. Do celkového počtu hodin se nezapočítávají neodpracované hodiny. (Daňové zákony, 2014, s. 50)
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4.4 Odpočty daně
Podle § 35ba je možné daňovou povinnost dále snížit o částku 24 840 Kč ročně na poplatníka, který nepobírá starobní důchod, tzv. základní odpočet na dani.
Dále o částku 24 840 Kč ročně na manželku, či manžela žijící s poplatníkem v domácnosti
v případě, že nemá příjem přesahující výši 68 000 Kč ročně. Pokud vlastní manžel či manželka průkaz ZTP/P, tak se částka 24 840 Kč ročně zvýší dvojnásobně.
O částku 2 520 Kč ročně pro poplatníka pobírajícího invalidní důchod prvního nebo druhého stupně.
O částku 5 040 Kč ročně pro poplatníka pobírajícího invalidní důchod třetího stupně.
O částku 16 140 Kč ročně pro poplatníka, který má průkaz ZTP/P.
O částku 4 020 Kč ročně pro poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání
až do věku 26 let, v případě doktorského studia do věku 28 let. (Daňové zákony, 2014, s.
51)

4.5 Daňové zvýhodnění
Poplatník má také nárok podle § 35c zákona 586/1992 Sb. na daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši 13 404 Kč ročně. Může se stát, že daňové zvýhodnění bude vyšší než
daňová povinnost. V tomto případě se tento rozdíl nazývá daňovým bonusem, který lze
uplatnit minimálně ve výši 100 Kč a maximálně do výše 60 300 Kč ročně. Daňový bonus
může uplatnit poplatník v případě, že měl příjmy podle §6,7,8,9 alespoň ve výši šesti násobku minimální mzdy pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou.
Poplatník také může tyto slevy uplatnit za každý kalendářní měsíc ve výši 1/12 z těchto
částek. (Daňové zákony, 2014, s. 52)
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5

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A DŮSLEDKY JEHO
NEPODÁNÍ

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušné zdaňovací období, obvykle
kalendářního rok, je povinen podat každý, jehož příjmy, které jsou předmětem daně
z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, např. z dohody o provedení práce dle §72 zákoníku práce do 5 000 Kč za měsíc. V případě, že poplatník nevykazuje příjem vyšší než 15 000 Kč ale vykazuje daňovou ztrátu, také má povinnost podat daňové přiznání. (Pelech a Pelc, 2013, st. 689)
Daňové přiznání lze podat dvěma způsoby. Prostřednictvím papírové formy nebo elektronické formy. (Ekonom, 2014, strana 32)
Pokud zvolíme papírovou formu, dále můžeme volit, zda přiznání vypíšeme ručně nebo na
internetových stránkách Finanční správy vyhledáme oficiální platný tiskopis včetně příloh
a pokynů, popř. jej vyplníme elektronicky a vytiskneme. (Ekonom, 2014, strana 32)
Pokud zvolíme elektronickou formu, musíme disponovat datovou schránkou nebo elektronickým podpisem. (Ekonom, 2014, strana 32)

5.1 Lhůty pro podání daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob
Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období,
obvykle do 31.3 následujícího roku. V případě, že daňové přiznání zpracuje daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání daňového přiznání o 3 měsíce. (Ekonom, 2014, st. 32)

5.2 Důsledky nepodání daňového přiznání nebo jeho opožděné podání
V případě, že poplatník podá daňové přiznání po zákonem stanovené lhůtě, správce daně
vyměří pokutu ve výši 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení. V případě,
že je přiznaná ztráta, činí pokuta 0,01 procenta z přiznané ztráty za každý den prodlení,
nejvýše však 5 % stanovené ztráty. Pokud poplatník daňové přiznání nepodá, správce daně
jej vyzve a stanoví dodatečnou lhůtu pro podání. Pokud poplatník ani v této dodatečné lhůtě nepodá daňové přiznání, správce daně vyměří pokutu ve výši 5 procent stanovené daně
nebo ztráty, přičemž maximální výše pokuty může činit 300 000 Kč. (Ekonom, 2014, st.
32)
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
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6

ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ
6.1 Stanovení základu daně na základě daňové evidence

Daňovou evidenci vedou, v souladu s ustanovením § 7b) zákona 586/1992 Sb. o daních
z příjmů poplatníci, kteří mají příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti,
kteří:
•

nevedou účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pokud jejich obrat
v předcházejícím kalendářním roce nepřesáhl 25 milionů Kč,

•

neuplatňují paušální částku z dosažených příjmů.

Daňová evidence má zajišťovat řádné zajištění základu daně z příjmů, dílčího základu daně, a povinné musí obsahovat:
•

příjmy a výdaje započitatelné do základu daně

•

přehled o majetku a závazcích.

Daňová evidence z pohledu potřeb zjištění údajů základu daně z příjmů vychází z principu
započitatelnosti příjmů či výdajů výlučně při zaplacení příslušné položky popř. vzájemný
zápočet pohledávek mezi obchodními partnery, pokud tak učiní písemně. Ovšem i pro tyto
případy jsou platné právní předpisy pro vedení účetnictví a to zejména:
•

u časového rozlišení první splátky u finančního majetku s následnou koupí najaté
věci na dobu, po kterou je nájemní smlouva sjednána,

•

u odepisovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku, kde se použijí odpisy stejně jako u obdobného majetku při vedení účetnictví.

Daňová evidence díky principu uznatelnosti příjmu či výdajů do základu daně z příjmů při
zaplacení umožňuje značnou optimalizaci ročního základu daně z příjmů, např. pořízením
např. zásob, úhradou zálohy dodavateli, lze přesunout část daňové povinnosti u fyzické
osoby do dalšího zdaňovacího období, lze tak i snížit celkový základ daně pod mezní hranici, za kterou by již bylo nutno uhradit tzv. solidární zvýšení daně i příjmů, aktuálně ve
výši 7 %. (Daňové zákony, 2014, s. 16), (ÚPLNÉ ZNĚNÍ 2014, 2014, s. 2)
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6.2 Stanovení základu daně na základě účetní evidence
Účetní evidenci vede dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví vedou poplatníci s příjmy
z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti a to z důvodu:
•

dosáhli povinného obratu pro vedení účetní evidence,

•

značné složitosti tzv. podvojného účtování, které si musí podnikatel obstarat, což
s sebou nese náklady na pořízení této služby,

•

menší možnosti optimalizovat základ daně, jako u daňové evidence, protože účetnictví není obecně založeno na principu daňové uznatelnosti příjmu či výdaje při
zaplacení a zejména u malých či středních podnikatelů by mohl vzniknout problém
při vypořádání daně z příjmů vůči finančnímu úřadu, pokud jim odběratel včas nezaplatí. (ÚPLNÉ ZNĚNÍ 2014, 2014, s. 2)

6.3 Uplatnění paušálních výdajů a jejich omezení
U příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a u příjmů z příjmu může poplatník, který neuplatňuje skutečné výdaje, ať už vede daňovou evidenci nebo účetnictví,
pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických osobu použít tzv. výdajové paušály
podle zákona 586/1992 Sb. § 7, odst. 7, a to podle činnosti 30 – 80 % z dosažených příjmů.
Paušální výdaje ve výši 30% a 40 % jsou od 1.1.2013 omezeny maximální částkou, které
mohou tyto výdaje dosáhnout. Tato skutečnost se v praxi týká především poplatníků, kteří
mají vysoké příjmy dosáhnutých s podstatně nižšími náklady, např. advokáti, znalci, pojišťovací zprostředkovatelé apod. U těchto profesí se značně snížila doposud dlouhodobá
mimořádná výhodnost používání paušálních výdajů.
Parametrickým omezením, které od 1.1.2013 postihuje všechny poplatníky, kteří výdajové
paušály používají pro zdanění svých příjmů, je fakt, že poplatník nemůže uplatnit slevu na
manželku, tj. 24 840 Kč za rok, a daňové zvýhodnění na vyživované dítě či děti, tj. od
11 300 Kč do 60 300 Kč za rok, v případě, kdy součet dílčích základů daně, kde byly použity paušální výdaje, přesáhne 50 % celkového základu daně za příslušné zdaňovací období
u poplatníka.
V praxi bude tato podmínka značně omezující pro běžné podnikatele, kteří mají podnikatelskou činnosti jako jediný zdroj příjmů.
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6.3.1

Výhoda uplatnění paušálních výdajů

Za výhodu uplatnění paušálních výdajů v praxi lze považovat zejména:
•

možnost kdykoliv přejít na tento způsob uplatňování výdajů či opačně zpět
přejít na skutečné výdaje,

•

jednoduchost evidence, stačí vést záznamy o zaplacených příjmech a evidenci pohledávek.

6.3.2

Nevýhoda uplatnění paušálních výdajů

Za nevýhodu uplatnění paušálních výdajů v praxi lze považovat zejména:
•

povinnosti použití paušálních výdajů u všech příjmů, nelze u některých příjmů použít skutečné výdaje a u některých druhů příjmů výdaje paušálem,

•

povinnost úpravy základu daně při přechodu ze skutečných výdajů na paušální za
předcházející zdaňovací období a naopak,

•

výše uvedené parametrické omezení co se týče výše paušálních výdajů, omezení
slev na manželku a daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

V praxi tato omezení zásadním způsobem omezují prostor pro optimalizaci stanovení základu daně z příjmů fyzických osob, nicméně u většiny podnikatelů, kteří nemají skutečnou vysokou materiální potřebu je i přes to použití paušalizace při aktuální 15% sazbě daně
z příjmů fyzických osob výhodné.

6.4 Uznatelné a neuznatelné výdaje
Příkladný výčet daňově uznatelných výdajů je obsažen v § 24 zákona č. 586/1992 Sb. o
daních z příjmů a výčet daňově neuznatelných výdajů je obsažen v § 25 zákona č.
586/1992 Sb.
Poplatník je povinen při kontrole správci daně prokázat nejen jejich skutečné vynaložení,
tzv. zaplacení, reálnost hmotného majetku, ale především jejich přímou souvislost se zajištěním a udržením zdanitelných příjmů, ke kterým se tyto výdaje vážou. U poplatníka A tak
může být jistý výdaj daňově uznatelný, zatím co u poplatníka B tentýž výdaj být daňově
uznatelný nemusí. Při uplatnění paušálních výdajů je nižší riziko při kontrole příslušného
správce daně, že vyloučí část výdajů uvedených v daňovém přiznání, tudíž případné doměření vyšší daně vč. penále a úroků z prodlení.
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V případě, že jsou daňové výdaje poměrně vyšší než případné paušální výdaje, a poplatník
narazí na určitou nejistotu v oprávněnosti uplatnění výdajů, je rozumnější použít paušální
výdaje a to i s ohledem na sankce správce daně pokud by byly následně při kontrole u poplatníka z daňové evidence vyloučeny.
6.4.1

Daňově uznatelné výdaje

V zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v § 24 tohoto zákona je vymezen výčet těchto
výdajů, kterými, mj. jsou:
•

odpisy hmotného majetku,

•

škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené neznámým pachatelem dle potvrzení policie

•

výdaje na zabezpečení požární ochrany,

•

výdaje na dokončení nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci majetku, které nejsou technickým zhodnocením atd.
(Daňové zákony, 2014, s. 34)

6.4.2

Daňově neuznatelné výdaje

V zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v § 25 tohoto zákona je vymezen výčet těchto
výdajů, kterými, mj. jsou:
•

výdaje na pořízení hmotného majetku,

•

výdaje na zvýšení základního kapitálu obchodních společností

•

vyplácené podíly na zisku,

•

manka a škody přesahující náhrady atd.

•

výdaje na reprezentaci
(Daňové zákony, 2014, s. 39), (Daňové zákony, 2014, s. 40)

6.5 Specifika změny způsobu uplatňování výdajů
6.5.1

Přechod ze skutečných výdajů na paušální výdaje

Když se jedná o přechod z prokazatelných výdajů na paušální výdaje, poplatník, který vede
daňovou evidenci, musí provést úpravu základu daně podle § 23, odst. 8 b) zákona č.
586/1992 Sb. tak, že za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke
změně způsobu uplatňování výdajů došlo:
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•

zvýší základ daně:
-

o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, např. vystavená faktura,

-

o cenu nespotřebovaných zásob

-

o zůstatky rezerv na opravy majetku vytvořené podle zvl. zákona

a současně
•

sníží základ daně:
-

o hodnotu závazků, které by při úhradě byly daňově uznatelným výdajem, např.
přijatá faktura.

V případě, že je tento rozdíl kladný, poplatník daň doplácí, pokud je rozdíl záporný, vznikne přeplatek na dani za toto předcházející zdaňovací období.
Pokud jsou závazky vyšší, může to v praxi ovlivnit rozhodování poplatníka při změně způsobu uplatnění výdajů, neboť v běžném zdaňovacím období vyloučí ze zdanitelných příjmů
část příjmů, která odpovídala nezaplaceným pohledávkám z předchozího zdaňovacího období dle zásady, že jeden příjem se daní jen jednou.
6.5.2

Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje

V případě, že poplatník přechází z paušálních výdajů na skutečné výdaje, musí upravit
vykázaný základ daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém
ke změně došlo, a to o cenu nespotřebovaných zásob a výši nezaplacených pohledávek.
V tomto případě je nutné při rozhodování o přechodu na jiný způsob uplatňování výdajů
propočítat dopady toho, zda zpětné zvýšení příjmů za předchozí zdaňovací období a z něho
odvozené paušální výdaje nepřesáhne parametrické omezení týkající se možnosti využití
slevy na manželku či daňové zvýhodnění na vyživované děti či dítě.

6.6 Osoby spolupracující a výpočet jejich příjmů
Využití spolupracujících osob, které je upraveno v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., je obecnou optimalizací základu daně i eliminací negativních vlivů parametrických omezení při
uplatnění paušálních výdajů, je významnou možností, která se v praxi využívá. Na spolupracující osobu lze však rozdělit příjmy a výdaje z podnikání či jiné samostatně výdělečné
činnosti, přitom poměr rozdělovaných příjmů a výdajů na spolupracující osobu či osoby
musí být stejný.
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Výhodou spolupráce je, že poměr rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu nemusí odpovídat reálně spolupráci spolupracující osoby s podnikatelem. I při minimální,
symbolické reálné spolupráci je možné rozdělit na spolupracující osobu plnou výši maximální možné částky dle § 13 zákona, což lze využít plně k optimalizaci daňové povinnosti
podnikatele a spolupracující osoby. To v praxi znamená, že na manželku lze rozdělit až 50
% příjmů a výdajů, maximálně však při celoroční spolupráci 540 000 Kč rozdílu převáděných příjmů a výdajů. V případě spolupráce jiných osob žijících s poplatníkem v domácnosti anebo v případě spolupráce současné manželky lze rozdělit na tyto osoby v úhrnu až
30 % příjmů a výdajů, maximální omezení rozdílu převáděných příjmů a výdajů ale nesmí
překročit 180 000 Kč při celoroční spolupráci.
Poměr převedených příjmů a výdajů na spolupracující osobu je možné stanovit až podle
výše daňového základu daně podnikatele při sestavování daňového přiznání za příslušné
zdaňovací období. Musí se však jednat o skutečnou spolupráci těchto osob s podnikatelem,
nikoliv fiktivní pouze za účelem získání daňových úspor.
Možnosti využití spolupracujících osob můžou i poplatníci, kteří uplatňují výdaje paušálem a na které se vztahuje omezení uplatnění slev na dani na manželku a daňové zvýhodnění na vyživované děti, avšak podíl součtu dílčích základů daně, u kterých poplatník
uplatňuje paušální výdaje, nebyl vyšší než 50 % celkového základu daně poplatníka.
Je důležité si uvědomit, že spolupracující osoba je samostatným daňovým subjektem s povinností podávat daňové přiznání v termínech stanové zákonem. V tomto přiznání k dani
z příjmů fyzických osob spolupracující osoba uvádí podíl převedených příjmů a výdajů a
z toho vyplývající dílčí základ daně.
Na spolupracující osobu je pak nahlíženo jako na osobu samostatně výdělečně činnou. Dle
konečné výše vypočtené daňové povinnosti je spolupracující osoba povinná platit i zálohy
na daň z příjmů v následujícím zálohovém období. Spolupracující osoba je považována
z hlediska zákona o pojistném na sociální zabezpečení a zákona o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění za osobou samostatně výdělečně činnou s povinností hradit pojistné,
včetně záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Toto pojistné si hradí spolupracující osoba sama anebo je za ni hradí podnikatel. Zaplacené pojistné přitom není daňově
uznatelným výdajem.
Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu tak v praxi obvykle vede k celkové
úspoře daňové povinnosti v daném zdaňovacím období na výši odvodu pojistného jako
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celku tak obvykle nemá zásadní vliv (o kolik se sníží odvody podnikatele, o to se zvýší
odvody osoby spolupracující).

34

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

7

ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z PRONÁJMU

Zdanění příjmů z pronájmu movitých a nemovitých věcí je upraveno v § 9 zákona
586/1992 Sb. a pro stanovení dílčího základu daně z pronájmu platí stejná pravidla jako u
stanovení dílčího základu daně z podnikání, vč. možnosti uplatnění výdajů v paušální výši
30 %. Principy daňové optimalizace jsou zde v zásadě shodné s těmi, které jsou vázány
k optimalizaci zdanění příjmů z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti.
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8

SLOŽENÁ DAŇOVÁ KVÓTA

Jestliže pojistné na sociální zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné činí podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení 29,2 % z vyměřovacího základu, tj. 50%
z dílčího základu daně z příjmů fyzických osob podle § 7 pak pojistné v procentuální výši
činí:
0,5 * 0,292 * 100 = 14,6 %
Maximální výše vyměřovacího základu pro rok 2013 je tančena ve výši 1 242 432 Kč za
rok.
Jestliže pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osoby samostatně výdělečně činné podle
zákona o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění činí 13,5 % vyměřovacího základu, tj. 50 % z dílčího základu daně, pak pojistné v procentní výši činí:
0,5 * 0,135 * 100 = 6,75%
Celková složená daňová kvóta tak činí
•

u fyzické osoby, která má příjmy z podnikání dle § 7 bez slev na dani a daňových
odpočtů a zvýhodnění
15% + 14,6 %+ 6,75% = 36,35 % + případné solidární zvýšení daně

•

u fyzické osoby, která má příjmy podnikání a příjmy podle § 6,8,9,10 zákona
586/1992 Sb., kombinace podílů 36,35% složené daňové kvóty u příjmů
z podnikání + 15 % z ostatních zdanitelných příjmů + případné solidární zvýšení
daně.

Tuto skutečnost je nutno akceptovat při rozhodování se o variantách řešení optimalizace
daně z příjmů fyzických osob.
Obecně platí, že optimalizace výše daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob nesmí být sanována adekvátním zvýšením odvodové povinnosti osoby samostatně výdělečně
činné na pojistném na sociální a zdravotní pojištění za situace, když navíc výdaje na pojistné osoby samostatně výdělečně činné nejsou z pohledu základu daně z příjmů fyzické
osoby daňově uznatelnými výdaji.

36

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

9

VYUŽÍTÍ KOMBINACE SOUČTU DÍLČÍCH ZÁKLADŮ DANĚ
PRO VÝPOČET CELKOVÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Obecně platí podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů § 5 odst. 2, že u poplatníka,
kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených v
§ 6 – 10 tohoto zákona, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných dle jednotlivých druhů příjmů, pokud u jednotlivých příjmů podle § 6 – 10 není zákonem stanoveno jinak, tzn.:
•

na příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků nikdy nelze započítávat ztrátu
z jiných druhů příjmů, tyto příjmy vždy podléhají plnému zdanění,

•

příjmy z kapitálového majetku nikdy nemohou být ztrátové, neboť proti nim nelze
uplatňovat jakékoliv náklady,

•

celkovou ztrátu z ostatních příjmů podle § 10 nelze nikdy započítat proti dílčímu
základu jiných zdanitelných příjmů,

•

u stejného druhu ostatních příjmů dle § 10 lze kompenzovat jednotlivou ztrátu s
jednotlivým ziskem, nelze toto kombinovat u různých druhů příjmů v rámci dílčího
základu daně, např. zisk z prodeje movité věci nelze kompenzovat snížením o ztrátu z prodeje např. automobilu do 1 roku od nabytí.

V praxi lze uplatňovat zápočty ztrát z dílčích základů daně proti dílčím základům daně
v jednom zdaňovacím období výlučně u:
•

příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti,

•

příjmů z pronájmu

a to oboustranně.
Pokud je celkový základ daně poplatníka ve výši, kdy z něho vypočtená daň z příjmů nedosáhne ani na základní odpočty na poplatníka dle § 35 ba zákona 586/1992 Sb. o daních
z příjmů ve výši 24 840 Kč ročně, pak nevyužití odpočet nelze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích. Totéž platí u slev na dani dle § 35, např. sleva na zaměstnance se změněnou
pracovní schopností.
Pokud daňové výdaje uplatněné u příjmů podle § 7 a 9 zákona 586/1992 Sb. převyšují příjmy, pak vzniká ztráta, o kterou lze snížit základ daně z příjmů v období následujících pěti
zdaňovacích období dle § 34 odst. 1 zákona 586/1992 Sb.
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V praxi tyto skutečnosti přináší tzv. daňové plánování, kdy se přesouvají vybrané náklady
za hranici příslušného zdaňovacího období. Jedná se tak o tzv. skrytou daňovou optimalizaci zejména s cílem 100 % využití rozsáhlého komplexu slev a odpočtů z daňové povinnosti.
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10 ŘEŠENÍ PRAKTICKÉHO PŘÍPADU – ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE
ZÁVISLÉ ČINNOSTI, Z PODNIKÁNÍ
10.1 Výchozí parametry
Pro zdanění příjmů za rok 2013 předpokládejme, že poplatníkem daně z příjmů fyzických
osob, pan Novotný, je právník, který provozuje advokátní praxi a za rok 2013 dosáhl zdanitelné příjmy ve výši 1 950 000 Kč, přitom skutečné daňové výdaje podle daňové evidence, kterou mu vede spolu s písemnostmi právní agendy jeho manželka, dosáhly 590 000
Kč. V minulém zdaňovacím období uplatňoval výdaje v paušální výši 40 % z příjmů. Současně právník vyučuje na právnické fakultě a dosáhl zde za rok 2013 celkové hrubé mzdy
540 000 Kč, spolu s odvody pojistného 723 600 Kč a zaměstnavatelem mu byla za celý rok
sražena daňová záloha ve výši 108 000 Kč. Právník pronajímá dva byty, které vlastní
v rámci bezpodílového spoluvlastnictví s manželkou dosáhl zde příjmů z pronájmu
240 000 Kč, přitom s tímto spojené náklady byly pouze 30 000 Kč, byty pronajímá 1. Rok.
Manželka nemá žádné jiné příjmy a oba ve společné domácnosti vyživují 4 nezletilé děti.

10.2 Analýza případu
Dle výše uvedeného má právník příjmy z jiného podnikání dle § 7 odst. 1 c) zákona
586/1992 Sb. o daních z příjmů a skutečné náklad dosáhly pouze 30 % příjmů. Z toho je
patrné, že i pro tento rok využije výdaje paušálem ve výši 40 % z příjmů, tedy ve výši
780 000 Kč. Tato částka nedosahuje horní hranice omezení daně dle § 7 odst. 7 c) zákona
586/1992 Sb. o daních z příjmů která je 800 000 Kč, tzn., že paušální výdaje nebudou v
této výši pro účely dílčího základu daně nijak redukovány.
Dílčí základ daně dle § 7 činí:
1 950 000 – 780 000 = 1 170 000 Kč
− výše těchto příjmů činila 1 950 000 Kč,
− poplatník uplatní výdaje paušálem ve výši 40 %, výše výdajů tedy činí 1 950 000 *
0,40 = 780 000 Kč.
Právník má současně příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 a) zákona 586/1992 Sb.
v celkové výši 723 600 Kč a jeho dílčí základ daně tvoří shodných 723 600.
Dílčí základ daně dle § 6 činí:
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723 600 Kč
Právník má dále příjmy z pronájmu nemovité věci dle § 9 odst. 1a) zákona 586/1992 Sb. a
vzhledem k tomu, že skutečné výdaje dosahují pouze 13 % dosažených příjmů, využije
možnosti paušálního uplatnění výdajů ve výši 30 %.
Dílčí základ daně dle § 9 činí:
240 000 – 72 000 = 168 000 Kč
− celková výše příjmů činila 240 000 Kč
− poplatník uplatní výdaje paušálem ve výši 30 %, výše výdajů tedy činí 240 000 *
0,30 = 72 000 Kč.
souhrn dílčích základů daně z příjmů za rok 2013 činí
dílčí základ daně dle § 7

1 170 000 Kč

dílčí základ daně dle § 6

+

723 600 Kč

dílčí základ daně dle § 9

+

168 000 Kč

celkem

2 061 600 Kč

Podíl dílčích základů daně u příjmů podle § 7 a 9, kde byly uplatněny paušální výdaje, činí:
§7

+

1 170 000 Kč

§9

+

168 000 Kč

celkem

1 338 000 Kč

tj. 65 % celkového základu daně.
Právník tak nemůže, s ohledem na parametrické zákonné omezení dle § 35 ca) zákona
586/1992 Sb. o daních z příjmů uplatnit za zdaňovací období roku 2013 snížení základu
daně n manželku ve výši 24 840 Kč a na čtyři vyživované děti ve výši 4 x 13 404 Kč =
53 616 Kč.
Současně souhrn jeho příjmů dle § 6, mimo odvody pojistného hrazeného zaměstnavatelem, a dílčího základu daně dle § 7 činí 1 710 000 Kč
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dílčí základ daně § 6

+

540 000 Kč

dílčí základ daně § 7

+

1 170 000 Kč

celkem

1 710 000 Kč

Což znamená, že je povinen z částky nad 1 242 432 Kč zaplatit navíc tzv. solidární daň dle
§ 16 a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve výši 7 %
souhrn dílčích základů daně dle § 6 a 7
maximální základ

1 710 000 Kč
-

rozdíl

1 243 432 Kč
467 568 Kč

Výpočet výše solidární daně:
rozdíl mezi součty dílčích základů daní dle § 6 a 7
a maximálním základem
sazba solidární daně

467 568 Kč
*

celkem solidární daň

0,07
32 730 Kč

Celkové zdanění tedy činí:
základ daně

2 061 600 Kč

vypočtená daň 15 % (2 061 600 * 0,15)

309 240 Kč

solidární daň

32 730 Kč

základní odpočet

24 840 Kč

celkem daň (309 240 + 32730 – 24 840)

317 130 Kč

odpočet záloh

108 000 Kč

daň k doplacení

-

209 130 Kč
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10.3 Doporučení k optimálnímu zdanění
Optimálním řešením je využití spolupráce manželky, která s ním sdílí společnou domácnost dle § 13 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, a za tímto účelem na ní převede
45 % příjmů a 45 % výdajů.

příjmy dle § 7

1 950 000 Kč

rozdělení na spolupracující osobu 45 %

*

celkem příjmy na spolupracující osobu

0,45
877 500 Kč

výdaje z dílčího základu daně dle § 7

780 000 Kč

rozdělení na spolupracující osobu 45 %

*

celkem výdaje na spolupracující osobu

0,45
351 000 Kč

Roční hranice rozdělovaných příjmů po odpočtu výdajů dle § 13 zákona 586/1992 Sb.,
která činí 540 000 Kč, byla dodržena.

právník tak dosáhne dílčího základu daně dle § 7 ve výši
dílčí základ daně dle § 7
převod na spolupracující osobu
celkový dílčí základ daně dle § 7

1 170 000 Kč
-

526 500 Kč (877 500 – 351 000,- Kč)
643 500 Kč

Ostatní dílčí základy zůstanou stejné, ale celkem se mu dílčí základ daně dle § 7 a příjmů z
§ 6 za rok 2013 dostanou v součtu pod mezní úroveň 1 242 432 Kč, celkově tedy budou
činit:
643 500,- Kč + 540 000,- Kč (zde pouze hrubá mzda) = 1.183 500,- Kč
Právník tedy nebude povinen k úhradě solidární daně ve výši 7%.
Manželka má pouze příjmy a výdaje jako spolupracující osoba a může si ve svém daňovém
přiznání, které je povinna podat v řádné lhůtě, uplatnit jak základní odpočet na poplatníka
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ve výši 24 840 Kč za rok, tak i uplatnit daňové zvýhodnění na všechny vyživované děti ve
výši 53 616 Kč.
Vychází se z předpokladu, že spolupracující osoba nemá možnost nijak ovlivnit způsob
uplatnění výdajů u poplatníka, který na ni rozděluje příjmy a výdaje tudíž sama z titulu
výpomoci, spolupráce, neuplatňuje výdaje procentní sazbou, kdy by musela respektovat
parametrická omezení pro tento konkrétní případ.

Celkové zdanění příjmů právníka a jeho manželky za rok 2013 pak po optimalizaci činí:
Právník:
dílčí základ daně dle § 7 po rozdělení
na spolupracující osobu

643 500 Kč

dílčí základ daně dle § 6

+

723 600 Kč

dílčí základ daně dle § 9

+

168 000 Kč

základ daně

1 535 100 Kč

sazba daně 15 %

0,15
230 265 Kč

daň
odpočet na poplatníka

-

daň celkem
odpočet záloh na dani
doplatek na dani

24 840 Kč
205 425 Kč

-

108 000 Kč
97 425 Kč
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manželka
základ daně

526 500 Kč

sazba daně 15%

0,15

daň
odpočet na poplatníka

78 975 Kč
-

daň celkem
daňové zvýhodnění na vyživované děti
doplatek na dani

24 840 Kč
54 135 Kč

-

53 616 Kč
519 Kč
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11 ŘEŠENÍ PRAKTICKÉHO PŘÍPADU – ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ
Z PODNIKÁNÍ A PŘÍJMŮ Z PRONÁJMU
11.1 Výchozí parametry
Podnikatel, pan Dvořák, uplatňuje ke svým příjmům paušální výdaje 60 %, když celkové
příjmy dosáhly za rok 2013 částky 3 000 000 Kč. Současně již dříve podnikatel investoval
a z vydělaných peněz koupil, mimo obchodní majetek, polyfunkční dům, z jehož pronájmu
měl za rok 2013 celkové příjmy 280 000 Kč při výdajích, vč. odpisu, 59 000 Kč, tj. cca 21
% z příjmů.
Dům byl pořízen v rámci bezpodílového spoluvlastnictví s manželkou, která měla jako
administrativní pracovnice banky v roce 2013 pouze příjmy ze závislé činnosti ve výši
340 000 Kč hrubé mzdy + 115 600 Kč zaměstnavatel uhradil pojistné na sociální a všeobecné zdravotní pojištění. Ve společné domácnosti vyživují 4 nezletilé děti.

11.2 Analýza případu
Podnikatel má příjmy ze živnosti, tj. dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů a při uplatnění paušálních výdajů ve výši 60 % příjmů pak činí dílčí základ daně
z podnikání částku 1 200 000 Kč. Na uplatňované paušální výdaje se tak nevztahují žádná
omezení, co se týče absolutní výše.

příjmy z podnikání

3 000 000 Kč

výdaje paušálem ve výši 60 %

1 800 000 Kč

dílčí základ daně dle § 7

1 200 000 Kč

Podnikatel má současně příjmy z pronájmu dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů. Vzhledem k nízkým skutečným daňovým nákladům nepochybně uplatní paušální
výdaj ve výši 30 % z příjmů a dílčí základ daně z pronájmu tak za rok 2013 bude činit
196 000 Kč.
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Dílčí základ daně dle skutečných výdajů
příjmy z pronájmu dle § 9

280 000 Kč

skutečné výdaje

59 000 Kč

dílčí základ daně dle skutečných výdajů

221 000 Kč

Dílčí základ daně při uplatnění výdajů paušálem
příjmy z pronájmu dle § 9

280 000 Kč

výdaje paušálem ve výši 30 %

84 000 Kč

dílčí základ daně při paušálních výdajích 196 000 Kč

Celkový základ daně z příjmů podnikatele tak činí
dílčí základ daně dle § 7
dílčí základ daně dle § 9

1 200 000 Kč
+

celkový základ daně

196 000 Kč
1 396 000 Kč

Jelikož bylo využito výdajů paušálem, podnikatel nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na 4
nezletilé děti ve výši 53 616 Kč.
Struktura celkového základu daně nepřevyšuje dílem vázaným k příjmům z podnikání
mezní částku pro povinnost zvýšeného zdanění solidární daní.

Zdanění podnikatele by tedy obecně činilo:
základ daně
daňová sazba 15 %
daň
odpočet na poplatníka
celková daňová povinnost

1 396 000 Kč
0,15
209 400 Kč
24 840 Kč
184 560 Kč
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11.3 Doporučení k optimálnímu zdanění
Optimálním řešením pro podnikatele, přitom v tomto případě mu jeho manželka nijak nepomáhala při jeho podnikání, je zdanit příjmy z pronájmu v řádně podaném daňovém přiznání manželky. Příjmy byly realizovány v rámci pronájmu nemovité věci z bezpodílového
spoluvlastnictví obou manželů, která nebyla součástí obchodního majetku podnikatele. U
manželky tak dílčí základ daně z příjmů z pronájmu nedosáhne 50 % celkového základu
daně za rok 2013 ale pouze:

dílčí základ z pronájmu dle § 9

196 000 Kč

dílčí základ závislé činnosti dle § 6

455 600 Kč

196 000 / (196 000 + 455 600) * 100 = 30 %

Daňové zvýhodnění na 4 děti uplatní manželka ve svém daňovém přiznání.

Daňová povinnost podnikatele se sníží o daň, která by jinak byla vázána k dílčímu základu
daně z pronájmu, neboť manželka, jejíž dílčí základ daně za rok 2013 ze závislé činnosti
přesahuje 50 % celkového základu daně, zálohy na daň z příjmů na rok 2014 nebude muset
platit vůbec.

Celkové zdanění příjmu podnikatele a jeho manželky za rok 2013 tak po optimalizace činí:

podnikatel:
dílčí základ daně z podnikání dle § 7

1 200 000 Kč

sazba daně 15 %

0,15

daň
odpočet na poplatníka
celková daňová povinnost

180 000 Kč
-

24 840 Kč
155 160 Kč

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

48

manželka:
dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6

455 600 Kč

dílčí základ daně z pronájmu dle § 9

196 000 Kč

základ daně

651 600 Kč

sazba daně 15 %

0,15

daň
odpočet na poplatníka

97 740 Kč
-

daň celkem
daňové zvýhodnění na 4 vyž. děti
celková daňová povinnost

24 840 Kč
72 900 Kč

-

53 616 Kč
19 284 Kč
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12 ŘEŠENÍ PRAKTICKÉHO PŘÍPADU – ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ
Z PODNIKÁNÍ PŘI PŘECHODU ZE SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ NA
PAUŠÁLNÍ VÝDAJE
12.1 Výchozí parametry
Podnikatel, pan Kopřiva, vedoucí daňovou evidenci v zemědělské výrobě měl v roce 2012,
kde měl zcela mimořádné náklady spojené s opravami vlastní zemědělské techniky, příjmy
ve výši 10 500 000 Kč při skutečných výdajích 9 950 000 Kč, přitom na konci roku uváděl
zásoby osiva v objemu 200 000 Kč, pohledávky ve výši 250 000 Kč, závazky 180 000 Kč,
rezervy na opravy majetku nevytvářel.
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012 podal v řádné lhůtě na základ
daně 550 000 Kč. Daňová povinnost, při uplatnění základního odpočtu na poplatníka ve
výši 24 840 Kč a dvě vyživované děti 26 808 Kč, činila 30 852 Kč
základ daně
daňová sazba 15 %

550 000 Kč
0,15

daň

82 500 Kč

základní odpočet na poplatníka

24 840 Kč

daň. zvýhodnění na vyživ. děti

26 808 Kč

daňová povinnost

30 852 Kč

V roce 2013 měl podnikatel mimořádnou úrodu a dosáhnul celkových příjmů podle daňové
evidence v částce 14 300 000 Kč při nákladech 7 900 000 Kč. Náklady skutečné, vč. odpisů, tak činily za rok 2013 55 % celkových příjmů.
(7 900 000 / 14 300 000) * 100 = 55 %
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12.2 Analýza případu
Podnikatel má příjmy ze zemědělské výroby dle § 7 odst. 1 a) dle zákona č. 586/1992 Sb. o
daních z příjmů. Může uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % dosažených příjmů, což je pro
něj výrazně výhodnější než ponechat v rámci stanovení dílčího základu daně skutečně dosažené výdaje, rozdíl je značný:
celkové příjmy dle § 7

14 300 000 Kč

výdaje paušálem ve výši 80 %

11 440 000 Kč

náklady

a činí tak

7 900 000 Kč
3 540 000 Kč

Kdyby podnikatel uplatnil výdaje paušálem, nemohl by uplatnit daňové zvýhodnění na dvě
děti, neboť celý jeho základ daně by vyplýval z paušálního uplatnění výdajů a musel by
dále uplatnit postup dle § 23 odst. 8 b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, tzn. podat
dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2012, v němž by musel dodanit rozdíl mezi součtem hodnoty zásob a pohledávek na straně jedné a závazky vykázanými ke
31.12.2013 na straně druhé.
zásoby

200 000 Kč

pohledávky

+

250 000 Kč

závazky

-

180 000 Kč

celkem

270 000 Kč
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Zdanění podnikatele by tedy při uplatnění skutečných výdajů činilo:
příjmy dle § 7

14 300 000 Kč

skutečné výdaje

7 900 000 Kč

základ daně

6 400 000 Kč

sazba daně 15 %

0,15

daň

960 000 Kč

solidární zvýšení daně
základ daně
maximální základ

6 400 000 Kč
-

1 242 432 Kč
5 157 568 Kč

sazba solidární daně 7 %

0,07

solidární daň

361 030 Kč

daň vč. solidární daně (960 000 + 361 030)

1 321 030 Kč

základní odpočet na poplatníka

-

24 840 Kč

daň. zvýhodnění na 2 vyživované děti

-

26 808 Kč

daň celkem

1 269 382 Kč

12.3 Doporučení k optimálnímu zdanění
Optimální řešením podnikatele je přechod z uplatňování skutečných výdajů na paušální
s povinností podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací
období 2012. Sníží se tak i vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální a zdravotní
pojištění podnikatele a tím i celková složená daňová kvóta za rok 2013. Podnikatel ale nebude moci uplatnit daňové zvýhodnění na 2 děti (netýká se dodatečného daňového přiznání
za rok 2012 – tam odpočet uplatňován v plné výši).
Celková zdanění příjmů podnikatele za rok 2013, vč. dodatečného zdanění za rok 2012, tak
po optimalizaci činí:
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Dodatečné daňové přiznání za rok 2012:
Zvýšený základ daně
pohledávky

200 000 Kč

zásoby

250 000 Kč

závazky

180 000 Kč

celkem

270 000 Kč

daňová sazba 15 %

0,15

daň dodatečná

40 500 Kč

Za dodatečně vypočtenou a doplacenou daň nebude přitom finančním úřadem vyměřován
úrok z prodlení, neboť doplacení daně v případě přechodu na jiný způsob uplatňování výdajů je postupem učiněným v souladu se zákonem a není tak sankcionován.

Zdanění za rok 2013:
příjmy dle § 7

14 300 000 Kč

zásoby

-

250 000 Kč

celkem

14 050 000 Kč

paušální výdaje ve výši 80 %

11 240 000 Kč

základ daně

2 810 000 Kč

sazba daně 15 %

0,15

daň

421 500 Kč

solidární zvýšení daně (2 810 000 – 1 242 432)

1 567 568 Kč

sazba solidární daně 7 %

0,07

solidární daň

109 730 Kč

daň celkem (421 500 + 109 730)

531 230 Kč

základní odpočet na poplatníka
daňová povinnost

celkem

-

24 840 Kč
506 390 Kč
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Celková daňová úspora vlivem daňové optimalizace za rok 2013 činí:
daňová povinnost

506 390 Kč

daň za rok 2012

+

40 500 Kč

celková daňová povinnost při skut. výdajích

-

1 269 382 Kč

celkem

- 722 492 Kč
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ZÁVĚR
Za téma mé bakalářské práce jsem zvolila optimalizaci daně z příjmů fyzických osob
z pracovních důvodů, jelikož jsem zaměstnaná ve společnosti - sdružení fyzických osob a
nabyté zkušenosti mohu aplikovat i v zaměstnání.
Obsahem teoretické části je podrobnější teorie týkající se daně z příjmu fyzických osob a
její optimalizace, která je, z mého pohledu, nezbytná ke zvládnutí zvolené problematiky.
V praktické části se zabývám již konkrétní teorií, přímo vztahující se a nutné k řešení vybraných praktických případů.
Závěrem je nutno podotknout že, daň z příjmů fyzických osob je nepochybně strukturálně
nejsložitější daní. V době vzniku schválení základního zákona č. 586/1992 Sb., který nabyl
účinnosti dnem 1.1.1993, se v podstatě každoročně konstrukce zdanění fyzických osob
měnila nebo se měnily – často nesystémově - jednotlivé parametry zdanění, které ve svém
důsledek pak zásadně ovlivňují celkovou daňovou povinnost. Výrazně docházelo ke změně
pak v obdobích, kdy se levicové politické strany v parlamentu ČR měnily za pravicové
strany a naopak. Právě z těchto důvodů není možné dlouhodobě opakovat nastavené a pro
konkrétní dané zdaňovací období plně funkční mechanismy daňových optimalizací, aniž
by tyto byly přizpůsobeny měnícím se právním úpravám. Většina přístupů a výchozích
parametrů k optimalizaci základu daně z příjmů fyzických osob obsažené v této práci je
plně použitelná i pro již započaté a tudíž právně tzv. ošetřené zdaňovací období roku 2014,
neboť zde platí základní ústavní zásada u ročních daňových povinností, že tyto nelze retrospektivně měnit. Otázkou ovšem je, zda optimalizační postupy platné pro zdaňovací období roku 2013 či 2014 bude možno bez úprav aplikovat pro zdaňovací období roku 2015 a
dále, aniž by bylo nutno tyto postupy zásadně modifikovat či spíše přistoupit pro tato následná zdaňovací období ke zcela novým přístupům k daňové optimalizaci fyzických osob
odpovídající zákonným úpravám daně z příjmů fyzických osob, které budou pro tato období přijata v parlamentu ČR.
Aktuální situace bilance deficitu veřejných rozpočtů nejen v ČR zřejmě nutně povede, a to
nejen z důvodů principu solidarity v daňových povinnostech fyzických osob, ke zvýšení
úrovně zdanění fyzických osob, mechanizmy optimalizací bude nutno modifikovat na nové
podmínky a význam daňové optimalizace s rostoucí složenou daňovou kvótou poroste.
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Odborné znalosti daňové problematiky a její aplikace v praxi, nejen při daňových optimalizacích, jsou celospolečensky dlouhodobě velice ceněny, a proto bych se chtěla po skončení studia i nadále této problematice profesně věnovat.
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