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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je psána na téma optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je 

rozdělena do dvou částí, přičemž první teoretická část se zabývá českým daňovým 

systémem a základními informacemi, které je nutno znát pro pochopení a hlavně výpočet 

daně z příjmu fyzické osoby. Tato oblast není vůbec jednoduchá, protože Česká republika 

má jeden z nejtěžších daňovým systému v celé Evropské unii. V praktické části mé práce 

se zaměřím na výpočet daně z příjmu zvoleného subjektu a následně navrhnu její 

optimalizaci. 

 

Klíčová slova: daň z příjmu, základ daně, daňová povinnost, poplatník, předmět daně, 

optimalizace daně.   

 

 

ABSTRACT 

The thesis has been written on the topic of Tax Liability Optimization of the Natural 

Person and is divided in to two parts. Theoretical part deals with the Czech tax system and 

information necessary to calculate and fully understand income tax of the natural person. 

This area is not easy, because the Czech Republic has one of the most complicated tax 

systems across the European Union. Practical part of this thesis is focused on the 

calculation of income tax of the chosen subject and at the end the optimization for the 

chosen subject is proposed. 

  

Key words: income tax, tax base, tax liability, taxpayer, subject tax, optimization of tax 

liability 

 

 

  

 



Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG 

jsou totožné. 



OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................. 11 

I TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 12 

1 DAŇOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY .......................................................... 13 

1.1 ATRIBUTY DANĚ ................................................................................................... 13 

1.1.1 Funkce daní .................................................................................................. 13 

1.2 STRUKTURA DANÍ ................................................................................................. 14 

1.3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB .......................................................................... 15 

2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB .................. 16 

2.1 POPLATNÍK VS. PLÁTCE ........................................................................................ 16 

2.2 POPLATNÍCI DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ..................................................... 16 

2.2.1 Poplatník s neomezenou daňovou povinností .............................................. 16 
2.2.2 Poplatník s omezenou daňovou povinností .................................................. 16 

2.3 POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DPFO ................................................... 17 

2.4 POPLATNÍK NEMUSÍ PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DPFO....................................... 17 

2.5 TERMÍNY .............................................................................................................. 18 

2.5.1 Zdaňovací období ......................................................................................... 18 
2.5.2 Registrační povinnost poplatníka daně a plátce daně................................... 18 

2.5.3 Registrace u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny ........... 18 
2.5.4 Lhůty pro podání daňového přiznání ........................................................... 19 

2.5.4.1 Jak podat daňové přiznání .................................................................... 19 
2.5.4.2 Jak a komu zaplatit .............................................................................. 19 
2.5.4.3 Penále při nezaplacení daně z příjmů fyzických osob ......................... 20 

3 PŘEDMĚT DANĚ Z PŘÍJMŮ ............................................................................... 21 

3.1 CO NENÍ PŘEDMĚTEM DANĚ .................................................................................. 21 

3.2 PŘÍJMY OD DANĚ OSVOBOZENÉ ............................................................................ 21 

4 ZÁLOHY NA DAŇ .................................................................................................. 23 

4.1 VÝŠE A TERMÍNY PLACENÉ ZÁLOHY ..................................................................... 23 

4.2 NEPOVINNOST PLATIT ZÁLOHY ............................................................................. 23 

4.3 ZÁLOHY PRO DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI ...................................................... 24 

4.4 ZÁLOHY PRO DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE ......................................................... 24 

5 ZÁKLAD DANĚ ....................................................................................................... 25 

5.1 ZÁKLAD DANĚ ...................................................................................................... 25 

5.2 SAZBA DANĚ ........................................................................................................ 25 

5.3 DAŇOVÁ POVINNOST ............................................................................................ 25 

5.4 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍ POŽITKY ............................................... 25 

5.4.1 Dílčí základ daně .......................................................................................... 25 
5.4.2 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ................................................ 25 

5.4.3 Příjmy osvobozené od závislé činnosti a funkčních požitků ....................... 26 
5.4.4 Příjmy, které nejsou předmětem daně ze závislé činnosti a funkčních 

požitků .......................................................................................................... 27 

5.4.5 Prohlášení k DPFO ....................................................................................... 27 
5.4.6 Schéma výpočtu zálohy ................................................................................ 28 



5.5 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI ..................... 28 

5.5.1 Dílčí základ daně .......................................................................................... 28 

5.5.2 Podnikání ...................................................................................................... 28 
5.5.3 Jiná samostatná výdělečná činnost ............................................................... 29 
5.5.4 Výdaje paušálem .......................................................................................... 30 
5.5.5 Skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů ............................. 31 
5.5.6 Optimalizace daně ........................................................................................ 31 

5.6 PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU ..................................................................... 31 

5.6.1 Dílčí základ daně .......................................................................................... 31 
5.6.2 Problematika příjmů z kapitálového majetku .............................................. 32 

5.7 PŘÍJMY Z PRONÁJMU ............................................................................................ 32 

5.7.1 Dílčí základ daně .......................................................................................... 32 
5.7.2 Problematika příjmů z pronájmu .................................................................. 32 
5.7.3 Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a její 

evidence ........................................................................................................ 32 
5.7.4 Paušální výdaj a jeho evidence .................................................................... 33 

5.8 OSTATNÍ PŘÍJMY ................................................................................................... 33 

5.8.1 Dílčí základ daně .......................................................................................... 33 

5.8.2 Problematika ostatních příjmů ..................................................................... 33 

5.9 NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ ................................................................. 34 

5.9.1 Odpočet darů ................................................................................................ 34 
5.9.2 Darování krve ............................................................................................... 34 

5.9.3 Ostatní nezdanitelné části ............................................................................. 34 

5.10 ODČITATELNÉ POLOŽKY ....................................................................................... 35 

5.10.1 Daňová ztráta ............................................................................................... 35 

5.10.2 Náklady na vývoj a výzkum ......................................................................... 35 

6 SLEVY NA DANI ..................................................................................................... 36 

6.1 SLEVY ZA ZAMĚSTNANCI ...................................................................................... 36 

6.2 ZÁKLADNÍ SLEVY POPLATNÍKA DPFO ................................................................. 36 

6.3 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ ......................................................................................... 37 

7 SOLIDÁRNÍ DAŇ .................................................................................................... 38 

II PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 39 

8 POPLATNÍK ............................................................................................................ 40 

8.1 PŘÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANĚ ............................................................................ 40 

8.2 VÝPOČET PŘÍJMU MANŽELKY ............................................................................... 40 

8.3 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍ POŽITKY ............................................... 41 

8.3.1 Výpočty záloh daných měsíců ..................................................................... 42 
8.3.2 Praktický příklad solidární daně ................................................................... 44 

8.4 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI ........................ 45 

8.4.1 Stanovení výdajů paušálem .......................................................................... 46 

8.4.2 Stanovení skutečných výdajů ....................................................................... 47 

8.5 PŘÍJMY Z PRONÁJMU ............................................................................................. 47 

8.5.1 Výpočet výdajů pomocí paušálu .................................................................. 48 
8.5.2 Výpočet skutečných výdajů ......................................................................... 48 



8.6 OSTATNÍ PŘÍJMY ................................................................................................... 50 

8.7 NEZDANITELNÉ ČÁSTI DANĚ ................................................................................. 51 

8.8 ODČITATELNÉ POLOŽKY ....................................................................................... 52 

9 VÝPOČTY DANĚ .................................................................................................... 53 

9.1 DAŇ SE SKUTEČNÝMI VÝDAJI ............................................................................... 53 

9.2 DAŇ S PAUŠÁLNÍMI VÝDAJI .................................................................................. 54 

9.3 KOMBINACE VÝDAJŮ ............................................................................................ 54 

9.4 KOMBINACE VÝDAJŮ ............................................................................................ 56 

9.5 VÝPOČET DANĚ PŘI NEUPLATNĚNÍ PŘÍJMŮ § 9 ZDP .............................................. 56 

10 DOPORUČENÍ POPLATNÍKOVI ........................................................................ 59 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 60 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 61 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ..................................................... 64 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 65 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 66 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 67 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 

 

ÚVOD 

Každoročně je pro mnoho lidí jednou z hlavních problematik správně spočítat a odvést daň 

z příjmu fyzických osob. Existuje zde mnoho kritérii a problematik, které je nutno brát v 

potaz. Mým cílem pro psaní této práce je vysvětlit a objasnit problematiku daně z příjmu 

fyzických osob pro kalendářní rok 2013 tak, aby čtenář po přečtení této práce mohl 

odpovědět na základní otázky týkající se tohoto tématu a spolehlivě vypočítat svou 

daňovou povinnost. Česká daň z příjmu patří mezi jednu z nejsložitějších v Evropě, 

především kvůli neustále se měnící daňové legislativě a nadměrné administrativě, která je 

spojená s jejím odvodem. Zde je vhodné také zmínit fakt, že k 1.1.2014 nabývá definitivní 

účinnosti neuvěřitelných 41 novel zákonů, jež se týkají daňového přiznání fyzických i 

právnických osob. 

Pracující člověk jde mnohdy z druhé práce unavený domů a po cestě za každým druhým 

rohem slyší o současné ekonomické krizi. Přijde, zapne televizi a ze zpráv slyší zprávy o 

neustálém zdražování a zvyšování daní, které se ho dotýkají. Načež si ho příští pracovní 

den přivolá nadřízený do kanceláře, kde mu sdělí, že jeho práci by daleko lépe zvládl 

cizinec za mnohem menší důchod. A následně z vedlejší účtárny zní, jestli si daňové 

přiznání zaměstnanec vyplní sám. 

V takové situaci se není leckterý vzdělanější člověk schopen proplést složitou spletí 

českých daňových zákonů a odpovědět si správně na následující otázky: Proč mám platit 

daň z příjmu? Kam moje peníze poté putují? Z čeho mám platit daň? Komu ji mám 

zaplatit? Kde ji mám zaplatit? Do kdy jí mám zaplatit? Co se stane, jestli nestihnu vyplnit 

své daňové přiznání? Kdo mi daň vypočítá? A mnoho dalších otázek. 

Například Měšec (©1998-2014) uvádí, že odvod daní v ČR zabere 557 hodin ročně, horší 

jsou jen Ukrajina, Bělorusko, Arménie a Bulharsko. Dle průzkumu Světové Banky Doing 

Business 2011 zabere odvod daní v České republice 557 hodin, tedy tři a půl měsíce 

čistého času jednoho pracovníka. Jeho plat je dalším nákladem spojeným s odvodem daní. 

S rozsáhlou a komplikovanou administrativou také vzniká vyšší riziko chyby, kterou při 

kontrole odhalí finanční úřad. V takovém případě vzrostou náklady o vyměřenou pokutu a 

další desítky až stovky hodin neproduktivně stráveného času. Téměř trojnásobná náročnost 

ve srovnání s průměrem zemí OECD podnikatele motivuje k přesunu sídla společnosti do 

zahraničí. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 DAŇOVÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 

Daňový systém v České republice je souhrnem všech existujících daní, které v naší zemi 

existují. Můžeme si představit, že jde o určitou kombinaci přímých a nepřímých daní, kde 

daňové břemeno nese vždy občan, tedy jednotlivec. Avšak každá daň je velice odlišná, 

protože zajišťuje splnění požadavků, které jsou na konečného plátce kladeny daňovým 

systémem. Obecně platí, že daně jsou největším příjmem do státního rozpočtu, takže dle 

mého názoru by měly být tvořeny spravedlivě pro všechny občany, kteří v daném státě žijí, 

protože jsou to právě oni, kdo daně platí. 

Mnoho definic daní je velice rozmanitých; například Široký et al. (2008, s. 9) definuje daň 

jako povinnou, zákonem předem stanovenou částku, kterou se odčerpává na nenávratném 

principu část nominálního důchodu ekonomickému subjektu a dále, že daně jsou placené 

buď pravidelně (např. důchodové daně) nebo jednorázově při naplnění určitých skutečností 

(např. daně darovací či daně v případě úmrtí). 

1.1 Atributy daně 

Daň je platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Platí pro ni následující vlastnosti: 

 povinná – patří mezi základní občanské povinnosti, 

 zákonem stanovená, 

 nenávratná – zaplacením daně nevzniká subjektu nějaký nárok, 

 neúčelová – nikdo v okamžiku platby neví, na co budou tyto prostředky použity, 

 neekvivalentní – platbou daně se jedinec podílí na společných příjmech, nemá 

žádný vztah k tomu, v jaké výši se bude podílet na výdajích veřejných rozpočtů, 

 jedná se o peněžní plnění, 

 jde do veřejného rozpočtu – prostředky jsou určeny k hrazení potřeb, které vznikají 

společností jako celku. (Profi společnosti, ©2013-2014) 

1.1.1 Funkce daní 

Daně mají hned několik funkcí; vybral jsem tři základní, které uvádí Široký et al. (2008, s. 

12-13) 

 alokační funkce – zjednodušeně řečeno stát rozděluje peníze vybrané z daní podle 

jeho nejlepšího uvážení tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Také může usměrňovat 

preference spotřebitelů za daňové úlevy např. vakcinace proti klíšťatům, 
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 (re)distribuční funkce – pro zmírnění rozdílů v důchodech. Na principu tzv. 

Hoodovské ideologie brát bohatým a dávat chudším. Redistribuční funkce je 

rozdělována na progresivní a degresivní, 

 stabilizační funkce – určena pro cyklické vývoje v ekonomice. Při nepříznivém 

cyklické vývoji bude stát prostřednictvím daní přispívat na zmírnění podmínek. Při 

příznivých podmínkách mohou tvořit rezervu na další roky. 

 

1.2 Struktura daní 

 

 

Obr. 1: Daňová soustava ČR (zdroj: Podvojné – účetnictví, ©2012-2014) 
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1.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmu fyzických osob můžeme zařadit mezi daně přímé spolu s daní z příjmů 

právnických osob a majetkovými daněmi z důvodu, že ji zaplatí ten, komu je určena. Jinak 

řečeno v daňové terminologii, poplatník daně je zároveň i plátcem daně. 

Zdaňování příjmů fyzických osob je upraveno zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“). (Hovorka, 2005, s. 15) 

„Zákon o daních z příjmů byl od svého vzniku v r. 1992 (účinnosti nabyl k 1.1.1993) více 

než stokrát novelizován. Rok 2012 nebyl v tomto směru výjimkou a k 1.1.2013 nabývají 

účinnosti další významné změny ve zdanění příjmů fyzických i právnických osob. Častá 

novelizace zákona o daních z příjmů vychází především z významu, které mají daně 

z příjmů v porovnání s ostatními daněmi české daňové soustavy ve vztahu k příjmové 

stránce státního rozpočtu. Je i odrazem vývoje tuzemské i celosvětové ekonomiky. 

Nezanedbatelný vliv má politická a sociální situace v České republice – důkazem je např. 

zavedení solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob. Potřeba některých změn 

v zákoně o daních z příjmů byla vyvolána rovněž novelizací jiných právních předpisů.“ 

(Marková, 2013, s. 7) 
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2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

2.1 Poplatník vs. plátce 

Nejprve si musíme vymezit, kdo je daň z příjmu povinen platit. Poplatník je osoba, jejíž 

příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Typicky se bude jednat o osobu 

samostatně výdělečně činou (OSVČ), která ze svých příjmů odvádí daň z příjmů fyzických 

osob. Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí 

správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Typický příklad je 

např. když zaměstnavatel odvádí za zaměstnance daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti. Od 1.1.2011 byla přidána definice plátce daně „Osoba se sídlem nebo bydlištěm 

na území České republiky, která podle tohoto zákona odvádí správci daně daň nebo zálohu 

na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatníkům sraženy nebo úhradu na 

zajištění daně“ (Dvořáková et al., 2013, s.23) 

2.2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

V daňové teorii jsou rozlišovány dva typy daňových poplatníků. 

2.2.1 Poplatník s neomezenou daňovou povinností 

To je poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na 

území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Mezi takové poplatníky můžeme 

zařadit: 

 FO, která má na území ČR bydliště, 

 FO, která se na území ČR obvykle zdržuje. 

Poplatník s neomezenou daňovou povinností se nazývá daňový tuzemec neboli rezident. 

(Vybíhal, 2009, s. 11) 

2.2.2 Poplatník s omezenou daňovou povinností 

Mezi tyto poplatníky můžeme zařadit fyzické osoby, které na území ČR: 

 nemají bydliště, 

 obvykle se zde nezdržují, 

 zdržují se méně než 183 dní v roce, 
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 zdržují se pouze z důvodu studia či léčení (i když se na území ČR obvykle zdržují, 

např. i více než 183 dní v roce). 

Poplatníky s omezenou daňovou povinností můžeme označit jako daňové cizozemce, 

nonrezidenty nebo nerezidenty. (Vybíhal, 2009, s. 11) 

2.3 Povinnost podat daňové přiznání k DPFO 

Povinnost podat daňové přiznání má podnikatel, jemuž plynou příjmy vyšší než 15 000 Kč 

(jedná se o hrubé příjmy a nikoliv zisk), pokud se nejedná o: 

 příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí nebo prodeje cenný papírů dle § 4 

ZDP), 

 příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (např. přijaté 

dividendy, podíly na zisku s.r.o. apod.) 

Dále má povinnost podat daňové přiznání ten, jenž sice nevykazuje příjmy vyšší než 

15 000 Kč, ale vykázal daňovou ztrátu.  Také zaměstnanec, který měl více zaměstnavatelů 

a zároveň se příjem některého z nich nezdanil srážkovou daní. Od roku 2013 je daňové 

přiznání povinen podat poplatník, u něhož se daň nebo záloha na daň zvyšuje o solidární 

zvýšení daně. Tato povinnost platí i pro poplatníka, který obdržel příjmy ze závislé 

činnosti anebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle §5 odst. 4 

ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho 

prospěch. Dále také pro poplatníka s příjmy ze závislé činnosti anebo s funkčními požitky, 

který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí a 

v neposlední řadě platí povinnost pro českého daňového nerezidenta, pokud uplatní slevu 

podle §35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP nebo daňové zvýhodnění, anebo nezdanitelnou část 

základu daně. (Dvořáková et al., 2013, s. 36-37) 

2.4 Poplatník nemusí podat daňové přiznání k DPFO 

Poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 ZDP pouze od 

jednoho, anebo postupně od více plátců daně (s podmínkou, že podepsal na příslušné 

zdaňovací období prohlášení k dani a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 

6 000 Kč) nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To platí i pro 

poplatníka, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, 

které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty se zdanění. (Vybíhal, 2009, s. 62) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 

 

2.5 Termíny 

2.5.1 Zdaňovací období 

U fyzických osob je zdaňovacím obdobím vždy kalendářní rok, výjimky jsou nepřípustné. 

Jen u právnických osob je možností více. 

2.5.2 Registrační povinnost poplatníka daně a plátce daně 

Podle Dvořáková et al. (2013, s. 29) je daňový rezident povinen podat přihlášku 

k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, 

ve kterém: 

 započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů z podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, 

 přijal příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu. 

Daňový nerezident je povinen podat přihlášku také do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla 

stálá provozovna nebo získal povolení či oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem 

z příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci. 

Poplatník pro DPFO není povinen podat přihlášku k registraci při příjmech, které nejsou 

předmětem daně, jsou osvobozené od daně nebo z nichž je daň vybíraná srážkou podle 

zvláštní sazby daně.  

Plátce daně musí odevzdat přihlášku nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla 

povinnost vykonávat tímto zákonem stanovené úkony plátce daně. 

Přihlášku k registraci i oznámení o změně registračních údajů lze podat jen na tiskopise 

vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má 

údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Správce daně rozhodne o 

registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky. 

2.5.3 Registrace u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny 

Pro OSVČ platí, že jsou povinny se registrovat i u příslušné správy sociálního zabezpečení 

a zdravotní pojišťovny. OSVČ jsou povinny příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení oznámit den zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo její spolupráce a to 

nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala 

skutečnost, která zakládá takovou povinnost. U zdravotní pojišťovny je povinen tuto 
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událost oznámit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil. OSVČ mohou 

využít tzv. jednotného registračního formuláře (tedy získat na živnostenském úřadě 

živnostenské oprávnění a zároveň se registrovat jak u správy sociálního zabezpečení, tak i 

u zdravotní pojišťovny). Stejně jako OSVČ jsou povinni se zaregistrovat také 

zaměstnavatelé jako plátci pojistného. (Hlaváč, 2006) 

2.5.4 Lhůty pro podání daňového přiznání 

V této oblasti existují dvě lhůty pro podání daňového přiznání. Poplatníci nebo plátci, kteří 

platí za poplatníky daň za kalendářní rok 2013, jsou povinni podat daňové přiznání 

nejpozději do úterý 1. dubna 2014. Má-li poplatník povinnost ověřit účetní závěrku 

auditorem nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, prodlužuje se mu 

lhůta do úterý 1. července 2014. Musí však včas doručit finančnímu úřadu plnou moc, kde 

zplnomocňuje zpracováním daňového přiznání vybraného daňového poradce a to do         

1. dubna 2014. 

2.5.4.1 Jak podat daňové přiznání 

Daňové přiznání lze podat na tiskopise, který je k dostání na všech finančních úřadech 

nebo stáhnut z internetu interaktivní formulář pro podání. Následovně jej můžete odnést na 

místně příslušný finanční úřad nebo jej pošlete poštou. 

Další možností jak podat daňové přiznání je elektronicky pomocí aplikace EPO, přes 

datovou schránku nebo prostřednictvím softwaru třetích stran s elektronickým podpisem. 

Aplikace EPO má buď uznávaný elektronický podpis, nebo pokud ho nemá, stejně přiznání 

přes aplikaci můžete podat, avšak musíte správci daně doručit ručně podepsanou verzi do 

pěti dnů od podání přes aplikaci EPO. (Ambrož, 2007, s. 26) 

2.5.4.2 Jak a komu zaplatit 

Zaplatit daň z příjmu můžete hotově na pokladně finančního úřadu nebo poslat peníze 

poštou poukázkou typu A, kde ovšem platíte i poplatek. Poslední možnost jak zaplatit je 

převést peníze na bankovní účet převodem příslušného finančního úřadu. Pro potřeby 

Zlínského kraje je číslo účtu pro přiznání daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

713–47620661/0710 a pro potřeby ostatních obyvatel, kterým spadají příjmy i do ostatní 

oblastí je číslo účtu 721–47620661/0710. Tedy účty se liší jen předčíslím. Existuje 

podmínka, že poslední den pro podání daňového přiznání musí být peníze připsány na účet 

finančního úřadu. Tedy jestli podáte příkaz k úhradě o víkendu, kdy se peníze nepřevádějí, 
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tak nesplníte podmínku, ale nic strašného se nestane, protože v příští sekci vysvětlím, že 

penále platíte až po pátém dnu. (Finanční správa, ©2013 - 2014) 

2.5.4.3 Penále při nezaplacení daně z příjmů fyzických osob 

„Když se s odevzdáním přiznání zpozdíte o více než pět pracovních dnů, hrozí vám sankce 

ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však pět 

procent stanovené daně. To platilo i dříve, ale letos přišel finanční úřad s příjemnou 

novinkou. Tato sankce se sníží na polovinu, jestliže podáte daňové přiznání do 30 dnů od 

uplynutí lhůty pro jeho řádné podání a zároveň u vás správce daně v daném kalendářním 

roce neeviduje jiná prodlení při podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání. 

Pokud však daňové přiznání neodevzdáte vůbec, musíte se smířit se sankcí ve výši pěti 

procent stanovené daně, minimálně 500 korun. Maximální výše pokuty je 300 tisíc korun 

(u nepodaného i opožděně podaného přiznání). Pokud se zpozdíte s platbou daně, ale 

zaplatíte sami od sebe, čeká na vás navíc úrok z prodlení. Ten odpovídá výši repo sazby 

stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů - v současné době tedy 14,05 procenta 

ročně. Platí se za každý den prodlení (cca 0,04 procenta) a počítá se počínaje pátým 

pracovním dnem následujícím po splatnosti. Sankce se předepisuje, když dosáhne hranice 

minimálně 200 korun. Když chybu odhalí finanční úřad a daň vám doměří, zaplatíte nejen 

úroky z prodlení, ale navíc i penále 20 procent z vyměřené částky při zvýšení daně nebo 

snížení odpočtu daně, případně jedno procento, je-li snižována daňová ztráta.“ (Kohoutová, 

2014) 
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3 PŘEDMĚT DANĚ Z PŘÍJMŮ 

 Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§6), 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7), 

 příjmy z kapitálového majetku (§8), 

 příjmy z pronájmu (§9), 

 ostatní příjmy (§10). 

Příjmem fyzické osoby se rozumí příjem peněžní i nepeněžní včetně příjmu dosaženého 

směnou. Nepeněžní příjem se oceňuje podle zákona o oceňování majetku. (Macháček, 

2012, s. 23) 

3.1 Co není předmětem daně 

 Příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního 

předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, zděděním, 

vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, 

 přijaté úvěry a půjčky (s výjimkou poplatníka, který vede daňovou evidenci a plyne 

mu příjem z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka a příjmu, 

který věřitel nabyl z vracené půjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky 

vzniklé na základě této půjčky anebo úvěru), 

 další příjmy, které nejsou předmětem daně (příjmy z rozšíření nebo zúžení 

společného jmění manželů, příjem z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného 

Evropským soudem pro lidská práva, au pair, příjmy z převodu majetku mezi 

osobami blízkými kvůli předčasnému ukončení zemědělské činnosti zemědělského 

podnikatele, příjem plynoucí z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky podle 

jejich podílů, příjmy z vypořádání společného jmění manželů a částka uhrazená 

zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a 

doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních předpisů). (Marková, 2013, s. 9) 

3.2 Příjmy od daně osvobozené 

Definici příjmů osvobozených od daně upravuje Měšec (©1998-2014) jako tu část 

předmětu daně, ze kterých se daň nevybírá, resp. kterou daňový subjekt není povinen, ale 

zpravidla ani oprávněn, zahrnout do základu daně. Osvobození se často váže na splnění 

určitých podmínek, popř. má určité horní limity, jejichž převis se už zdanit musí. 
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Příjmy od daně osvobozené jsou upraveny v § 4 ZDP, ostatní příjmy od daně osvobozené 

jsou ukotveny v § 6 a §10 a tyto příjmy rozeberu v jejich jednotlivých částech. Nyní 

zmíním nejdůležitější osvobození od daně z § 4 ZDP, jejichž celý výčet můžete najít právě 

tam: 

 příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu 

nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm 

prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, 

 příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi 

nabytím a prodejem dobu pěti let, 

 příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje 

motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 

dobu jednoho roku, 

 přijatá náhrada škody včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb, 

 cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se 

nejedná o spotřebitelskou loterii, cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 

10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní 

činnost podnikáním a ocenění v oblasti kultury, 

 příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového 

pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, 

sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a 

všeobecného zdravotního pojištění, 

 příjmy z prodeje cenný papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto 

cenný papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců, od 1.1.2014 se tato doba zvyšuje na 

3 roky. Tedy cenné papíry musíme držet 3 roky, než je budeme moci prodat, 

 dávky sociální péče, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní 

sociální podpory, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která 

má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách a kterou 

vykonává fyzická osoba, u níž se nevyžaduje registrace (u osob blízkých je 

osvobozen příjem do výše poskytovaného příspěvku, u jiných osob je od daně 

měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. 

stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách). Celý výčet je v § 4 ZDP. 
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4 ZÁLOHY NA DAŇ 

Daň z příjmů se jedinou splátkou platí velice výjimečně. Častějším způsobem placení daní 

jsou zálohové platby - tedy zálohy. Zálohy se platí v zálohovém období. Pozor si musíme 

dát na skutečnost, že zálohové období není v žádném případě stejné jako období 

zdaňovací. Zálohové období začíná ode dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty 

pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro 

podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Osoby, které mají příjmy ze 

závislé činnosti a funkčních požitků a mají podepsané prohlášení k ZDP, platí zálohy 

srážkami ze mzdy, které se vypočítávají pro každý měsíc. Pro zbylé příjmy jsou zálohy 

uvedeny v odstavci 4.1 a to převážně pro potřeby OSVČ. 

4.1 Výše a termíny placené zálohy 

Poslední známá daňová povinnost: 

 30 000 Kč až 150 000 Kč, tak je to 40 % poslední známé daňové povinnosti. V 

takovém případě je poplatník povinen hradit zálohy pololetně do 15.6. a do 15.2., 

každou ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti, 

 větší než 150 000 Kč, tak je to 25% poslední známé daňové povinnosti. V takovém 

případě je poplatník povinen hradit zálohy čtvrtletně do 15.3., 15.6.,15.9., a do 

15.12., každou ve výši 25 % poslední známé daňové povinnosti. 

Po skončení zdaňovacího období se zaplacené zálohy na daň splatné v jeho průběhu 

započítávají na úhradu skutečné výše daně. Tedy do daňového přiznání uvedeme zálohy, 

které byly zaplaceny během zdaňovacího období, nikoliv zálohového. (Macháček, 2012, s. 

34) 

4.2 Nepovinnost platit zálohy 

Zálohy není povinen platit poplatník: 

 jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, 

 obce a kraje, 

 jestliže ukončil činnost, z níž mu plynuly zdanitelné příjmy nebo zanikl zdroj 

zdanitelných příjmů, a to od splátky následující po dni, v němž došlo ke změně 

rozhodných skutečností. 
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Pokud tvoří součet dílčích základů daně i dílčí základ ZDP ze závislé činnosti a funkčních 

požitků a poplatník má podepsané prohlášení k ZDP, tak v těchto případech nemusí platit 

zálohy na daň v odstavci 4.1 nebo je neplatí v celé výši: 

 dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků je roven nebo více než 50 

% z celkového ZD zálohy uvedené v odstavci 4.1 platit nemusíme, 

 dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků je více než 15 % a zároveň 

méně než 50 % než celkový ZD platí se zálohy z odstavce 4.1 v poloviční výši, 

 dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků je méně než 15 % než 

celkový ZD poplatník má povinnost platit zálohy uvedené v odstavci 4.1.. 

(Dvořáková et al., 2013, s. 52-53) 

4.3 Zálohy pro dohodu o pracovní činnosti 

U příjmů do konce roku 2013 se u pracovníka, který pracoval na dohodu o pracovní 

činnosti a dosáhl odměny do 5 000 Kč za měsíc, pokud nepodepsal prohlášení k dani, 

srážela 15% daň srážková. Tedy zálohy se budou platit vždy v případě, když pracovník 

podepsal prohlášení k dani nebo jestli dosáhl odměny větší než 5 000 Kč. Od 1.1.2014 

platí, že odměny z Dohody o pracovní činnosti se zdaňují stejně jako příjmy z pracovního 

poměru. To znamená, že z odměny v jakékoliv výši odvede zaměstnavatel 15 % zálohu 

daně z příjmů. A jestliže zaměstnanec podepíše na dotyčný měsíc Prohlášení poplatníka k 

dani, sníží zálohu o daňová zvýhodnění. (Konečná, 2014) 

4.4 Zálohy pro dohodu o provedení práce 

U příjmů do konce roku 2013 se u pracovníka, který pracoval na dohodu o provedení práce 

a dosáhl odměny do 5 000 Kč za měsíc, pokud nepodepsal prohlášení k dani, srážela 15% 

daň srážková. Tedy zálohy se budou platit vždy v případě, když pracovník podepsal 

prohlášení k dani nebo jestli dosáhl odměny větší než 5 000 Kč. Od 1.1.2014 se zvyšuje 

limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u 

zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně. Dojde tak ke 

sjednocení s podmínkami pro osvobození od pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

(Tomanová, 2013) 

 

 

http://www.jakpodnikat.cz/prohlaseni-poplatnika-k-dani.php
http://www.jakpodnikat.cz/prohlaseni-poplatnika-k-dani.php
http://www.jakpodnikat.cz/sleva-na-dani.php
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5 ZÁKLAD DANĚ 

5.1 Základ daně 

Základ daně se vypočítá jako součet všech pěti dílčích základů daně z příjmu, kterých 

poplatník dosáhl za aktuální zdaňovací období snížený o nezdanitelné části základu daně a 

odčitatelné položky. 

ZD = DZD§6 + DZD§7 + DZD§8 + DZD§9 + DZD§10 - nezdanitelné části základu daně - 

odčitatelné položky 

5.2 Sazba daně 

„Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné 

položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.“ (Marková, 

2013, s. 21) 

5.3 Daňová povinnost 

Daňová povinnost = ZD * 15% 

Základ daně je zaokrouhlen na celá sta Kč dolů a vynásobí se jednotnou sazbou 15 %. 

5.4 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

5.4.1 Dílčí základ daně 

DZD§6 = Celkový roční příjem * 1,34 (pojištění placené zaměstnavatelem) = Superhrubý 

roční příjem v Kč (DZD§6>0) 

5.4.2 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

V teorii se uvádí základní příjmy, které jsou součástí dílčí daně ze závislé činnosti a 

funkčních požitků. Těmito příjmy se rozumějí příjmy pravidelné či nepravidelné bez 

ohledu na to, zda je na ně právní nárok nebo není: 

 příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obdobné poměru, ve kterém poplatník při výkonu své práce 

pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, tedy zaměstnavatele. Těmito 

příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku, 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 26 

 

 příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. a komanditistů 

komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo 

nebo společnost dbát příkazů plátce, a příjmy za práci likvidátorů, 

 odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

 příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda 

plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci nebo 

od plátce, u kterého poplatník závislou činnosti nebo funkci nevykonává, 

 1 % ze vstupní ceny vozidla za každý i započatý měsíc. Toto vozidlo musí být 

používáno jak pro služební tak i pro soukromé účely. Vstupní cenou se zde rozumí 

cena včetně DPH. Pokud je 1 % ze vstupní ceny menší než 1 000 Kč, považuje se 

za příjem zaměstnance právě hodnota 1 000 Kč. (Hovorka, 2005, s. 49-50; 

Marková, 2013, s. 13) 

Vybíhal (2009, s.76) však uvádí ještě pátý příjem, který považuje za dílčího základ daně ze 

závislé činnosti a funkčních požitků a to příjem z tzv. mezinárodního pronájmu pracovní 

síly, který je vyplácen rezidentem ČR, tedy tuzemskou FO nebo PO, která je považována 

za zaměstnavatele a u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů. 

5.4.3 Příjmy osvobozené od závislé činnosti a funkčních požitků 

Celkový výčet příjmů osvobozených od závislé činnosti a funkčních požitků je uveden v 

§6 odst. 9 ZDP, přičemž já uvedu příklady nejběžnějších příjmů, se kterými se setkáváme 

nejčastěji: 

 nepeněžní plnění ke stravování poskytnuté zaměstnavatelem ke spotřebě na 

pracovišti nebo v rámci závodního stravování, které zajišťují jiné subjekty, 

 hodnota nealko nápojů, které poskytuje zaměstnavatel jako nepeněžní plnění ze 

sociálního fondu, 

 nepeněžní plnění poskytnutá zaměstnavatelem z  FKSP nejvýše však 20 000 Kč 

(pro rekreaci, zdravot. a vzdělávací zařízení, sport. zařízení apod.), 

 zvýhodnění poskytnutá zaměstnavatele provozující veřejnou dopravu pro 

zaměstnance a jeho rodinné příslušníky, 

 nepeněžní dary z FKSP do úhrnné výše 2 000 Kč, 

 přechodné ubytování do částky 3 500 Kč, 
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 půjčky s úrokem nižším než na trhu nebo po domluvě bez žádného úroku pro 

překlenutí tíživé situace 100 000 Kč pro bytové účely, 20 000 Kč pro finanční 

situaci, 

 sociální výpomoc v události živelné pohromy a to až do částky 500 000 Kč, 

 platba zaměstnavatele v úhrnu 30 000 Kč ročně jako forma penzijní připojištění 

nebo příspěvku na pojistné. Pro minulý rok tato částka byla 24 000 Kč. (Marková, 

2013, s. 14) 

5.4.4 Příjmy, které nejsou předmětem daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 

 Náhrady cestovních výdajů a hodnota stravování na pracovních cestách, 

 hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, stejnokroje, a pracovní 

oblečení, 

 zálohy přijaté zaměstnancem od zaměstnavatele, 

 náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení atd., používaného při výkonu práce 

podle zákoníku práce. (Hovorka, 2005, s. 52-55) 

5.4.5 Prohlášení k DPFO 

Podepsáním tzv. růžového dvojlistu zaměstnanci odpadají starosti s ročním zúčtováním 

daně za určitý rok, to samozřejmě za předpokladu, že zaměstnanec nebude platit solidární 

daň. Tímto prohlášením rozumíme zavazující dokument tzv. Prohlášení poplatníka daně z 

příjmů fyzických osob k příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků. S tímto 

prohlášením také zaměstnanci vzniká jakési právo využít při ročním zúčtování 

nezdanitelné položky, které mu sníží ZD a také může uplatňovat slevy na dani. Některé 

tyto slevy budou zaměstnanci již v průběhu roku snižovat měsíční zálohy na daň nebo 

dosáhne tzv. daňového bonusu, který mu bude navyšovat jeho mzdu (např. sleva na 

poplatníka, sleva na vyživované dítě). Naopak některé tyto slevy se promítnou až do 

ročního zúčtování (např. sleva na manželku). Jestli bude zaměstnanec váhat, zda podepsat 

nebo nepodepsat prohlášení k DPFO, odpověď je velice jednoduchá: ano podepsat, jelikož 

tím pádem dostane zaměstnanec vyšší mzdu. Kdyby zaměstnanec pracoval u dvou a více 

zaměstnavatelů zároveň toto prohlášení k DPFO může podepsat za stejné období, 

minimálně za 1 kalendářní měsíc jen u jednoho zaměstnavatele. Tedy pro optimalizaci je 

nejlepší prohlášení podepsat u zaměstnavatele, u kterého mu plynou nejvyšší příjmy. Je 
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možné toto prohlášení podepsat také dodatečně, ale nejpozději do 15. února po skončení 

zdaňovacího období. (Ambrož, 2009, s. 19) 

5.4.6 Schéma výpočtu zálohy 

+ měsíční příjem v Kč, 

* 1,34 (SP a ZP placené zaměstnavatelem) 

= shm 

= shm (zaokrouhlená na celé stovky Kč nahoru) 

= záloha v Kč (15 %) 

- měsíční slevy na dani (na poplatníka, invalidní důchod, na studenta…) 

= záloha na daň snížená o měsíční slevy na dani (nesmí jít do mínusu tedy dosáhnutí 

bonusu) 

- měsíční daňové zvýhodnění formou slevy na dani 

= skutečně sražená záloha na daň nebo měsíční daňový bonus 

5.5 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

5.5.1 Dílčí základ daně 

DZD§7= P – VDZU (DZD§7 = 0, > 0, < 0) 

VDZU =Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

U příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti je nutné vědět, že poplatníci 

mají na výběr vést daňovou evidenci a uplatnit si skutečné výdaje na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů nebo mají možnost využít tzv. paušál a jím si stanovit své výdaje. 

5.5.2 Podnikání 

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.” (iPodnikatel, © 

2011-2014) 

Příjmy z podnikání jsou: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
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 příjmy ze živnosti,  

 příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

 podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. (Marková, 2013, s. 15) 

5.5.3 Jiná samostatná výdělečná činnost 

Podle NOZ už jiná samostatná výdělečná činnost neexistuje, nahradil jí název samostatná 

činnost a ta je definována následovně: „Samostatnost indikuje, že osoba, která činnost 

provozuje, může sama rozhodovat o době a místě výkonu činnosti a organizaci práce podle 

své vlastní svobodné úvahy a volby. Dále musí finančně sama zajišťovat chod podnikání a 

sama čerpat a rozhodovat o použití zisku z činnosti. Pokud činnost nevykazuje tyto 

vlastnosti, nejedná se o samostatnou činnost, ale může naplňovat charakteristiku 

nezákonného švarcsystému.” V průběhu mé práce, ale budu používat označení samostatná 

výdělečná činnost, protože práci píši pro potřebu roku 2013. (iPodnikatel, © 2011-2014) 

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou: 

 příjmy z užití a poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

včetně autorských práv a jemu příbuzných práv a příjmy z vydání, rozmnožování a 

rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

 příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních předpisů, 

 příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů nebo smluv podle 

autorského zákona, 

 příjmy z činnosti insolvenčního správce, 

 příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. 

Dále je nutné zmínit, že u komplementářů je součásti základu daně i možná ztráta 

komanditní společnosti a to ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk. Příjmy autorů za 

příspěvky do novin, časopisů rozhlasu jsou samostatným ZD a jsou zdaňovány srážkovou 

daní, která se samozřejmě nevrací a neplatí se z ní zálohy a úhrn těch příjmů od téhož 

plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč. Od roku 2014 se tato hranice zvedá na 

10 000 Kč. (Marková, 2013, s. 15) 
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5.5.4 Výdaje paušálem 

Drtivá většina poplatníků si stanovuje výdaje paušálem z důvodu neochoty nebo placení za 

vedení daňové evidence nebo účetnictví. Samozřejmě jsou zde jistá pravidla pro 

poplatníky, kteří chtějí využít výdaje stanovené paušálem, např. provozují svou činnost bez 

zaměstnanců nebo spolupracujících osob a jejich roční výše příjmů v předcházejících 3 

období nepřesáhla 5 000 000 Kč, nejsou účastníky sdružení, které není právnickou osobou 

a podají žádost správci daně nejpozději do 31.1. běžného zdaňovacího období. 

Od tohoto roku poplatníci nebudou moci využít slevy na manželku a daňové zvýhodnění 

na děti, jestliže uplatní výdaje procentem u příjmů z podnikání nebo příjmů z pronájmu. 

Sleva zůstane zachována jen pro OSVČ, které mají zároveň příjmy i ze zaměstnání. Ty pak 

mohou  uplatnit slevy, jestliže součet základů daně, u kterých nejsou uplatněny výdaje 

paušálem, přesáhne 50 %  celkového základu daně. Změna se tedy dotkne pouze 

poplatníků, kteří mají příjmy z podnikání či pronájmu. Zaměstnaných poplatníků, jež si 

podnikáním pouze přivydělávají, se změna převážně nedotkne, pokud nepřekročí hranici 

50 %. Dále 40 % paušál budou moci využívat poplatníci, jen do výše výdajů 800 000 Kč. 

Tedy jestli jejich příjmy překročí 2 000 000 Kč (40 % z 2 000 000 Kč je 800 000 Kč horní 

hranice), bude pro ně možná lepší využívat skutečné výdaje, tedy uchovávat doklady a vést 

daňovou evidenci nebo účetnictví. Ostatních paušálů se změna nedotkla. (Kučerová, 2013) 

Tab. 1 Výdajové paušály (zdroj: vlastní) 

Druh činnosti Výdajový 

paušál 

Do částky 

(v Kč) 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 % - 

Příjmy ze živností řemeslných 80 % - 

Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 60 % - 

Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 40 % 800 000 

Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 40 % 800 000 

Příjmy z výkonu nezávislého povolání 40 % 800 000 

Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 40 % 800 000 

Příjmy insolvenčního správce 40 % 800 000 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/uplne/#p7
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5.5.5 Skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

Jestli se rozhodneme neuplatňovat nebo nemůžeme uplatňovat výdaje paušálem, musíme 

vést tzv. daňovou evidenci. U daňové evidence musíme vést deník příjmů a výdajů 

v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů. Deník příjmů a výdajů musí 

obsahovat mnoho formalit např. datum uskutečnění operaci, označení dokladu, popis 

transakce, u plátců DPH atd. V paušálu máme zahrnuty už všechny výdaje, ale v daňové 

evidenci musíme odpisovat případný majetek, účtovat o rezervách atd. Pokud poplatníkovi 

vycházejí skutečné výdaje v daňové evidenci skoro stejně jako výdajovým paušálem, je 

určitě lepší využít výdajový paušál, protože si ušetříme mnoho času a peněz za vedení 

daňové evidence. Nebo máme možnost využít místo vedení daňové evidence účetnictví, 

které je na vedení ještě více náročnější. Pro vedení účetnictví musí být specifický důvod. 

5.5.6 Optimalizace daně 

V ČR je možnost využít tři režimy pro optimalizace daně; jedná se o výpočet příjmů 

spoluvlastníka, výpočet příjmu účastníka sdružení, které není PO a výpočet příjmu 

spolupracujících osob. Tyto tři režimy můžeme najít v §11, §12 a §13 ZDP a užívají se pro 

následující dílčí základy daně: 

 § 11 výpočet příjmu spoluvlastníka (optimalizace pro DZD§7,9,10), 

 § 12 výpočet příjmu účastníka sdružení, které není PO (optimalizace pro DZD§7), 

 § 13 výpočet příjmu spolupracujících osob (optimalizace pro DZD§7). 

Vypočet příjmu spolupracujících osob je víceméně určen pro rodiny nebo pro osoby, které 

žijí ve společné domácnosti s poplatníkem. U manželky nesmí činit podíl příjmů a výdajů 

více než 50 % z celkového podílu poplatníka, avšak rozdíl příjmů a výdajů za rok nesmí 

být větší než 540 000 Kč, tedy i za každý započatý měsíc větší než 45 000 Kč. Nejčastěji 

pro syny nebo dcery a jiné osoby žijící ve společné domácnosti platí podíl 30 % a příjmy 

nesmí překročit výdaje o 180 000 Kč za rok, tedy i za každý započatý měsíc větší než 15 

000 Kč. (Marková, 2013, s.19) 

5.6 Příjmy z kapitálového majetku 

5.6.1 Dílčí základ daně 

DZD§8 = P (DZD§8 > 0 , = 0) 
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5.6.2 Problematika příjmů z kapitálového majetku 

Většina příjmů z kapitálového majetku je zdaňována srážkovou daní, takže se nám v DPFO 

ani neobjeví. Do daňového přiznání neuvádíme např. podíly na zisku (dříve dividendy), 

výnosy z vkladů na vkladní knížce, vkladovém účtu, vkladním listu, sporožirovém či 

devizovém účtu, dávky a odbytné penzijního připojištění, plnění ze životního nebo jiného 

pojištění. Všechny tyto příjmy zdaňuje srážkovou daní ten, kdo je vyplácí. Jediné příjmy, 

které by se nám mohly v DPFO objevit, jsou úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a 

půjček, poplatek z prodlení, úroky z  práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných 

účtech s výjimkou běžného účtu určeného pro podnikání podle §7 ZDP, dále úroky z 

hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních společností, jak uvádí 

Marková ve své publikaci (2013, s.17). 

5.7 Příjmy z pronájmu 

5.7.1 Dílčí základ daně 

DZD§9 = P - VDZU (DZD§9 = 0, > 0, < 0) 

5.7.2 Problematika příjmů z pronájmu 

Musíme rozlišit, jestli je pronajímaná nemovitost v obchodním majetku nebo v majetku 

FO. Protože jestli by byla nemovitost v obchodním majetku, zdaňovala by se podle §7 

ZDP. Tedy vždy musí být v majetku FO, pro který použije přílohu číslo 2. Příjmy z 

pronájmu bytu jsou:  

 příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), 

 příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, který se řadí do 

ostatních příjmů v §10 ZDP. (Marková, 2013, s. 18) 

Jestliže je nemovitost nebo movitá věc v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, tak se 

objekt zdaňuje pouze u jednoho z nich. Pro zvolení výdajů si jako v § 7 ZDP opět 

vybereme výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo 

výdajový paušál.  

5.7.3 Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a její evidence 

„V případě uplatnění výdajů ve skutečné výši musíte vést záznamy o příjmech a výdajích 

vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného 

http://www.firemnifinance.cz/
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majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného 

majetku, pokud ji vytváříte, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, 

ve kterém dochází k ukončení pronájmu, a mzdové listy, pokud vyplácíte mzdy.” Vedeme 

tedy daňovou evidenci. Existuje možnost vést účetnictví, ke kterému nemáme podle 

účetních předpisů povinnost. (Finance, © 2003-2014) 

5.7.4 Paušální výdaj a jeho evidence 

„Pokud neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, můžete je uplatnit ve výši 30 % z příjmů z pronájmu nemovitosti, nejvýše však do 

částky 600 tisíc korun. Při využití paušálních výdajů musíte vést evidenci o příjmech a 

pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem.” (Finance, © 2003-2014) 

5.8 Ostatní příjmy 

5.8.1 Dílčí základ daně 

DZD§10 =  P - VD (DZD§10 =0, > 0) 

VD = výdaje na dosažení 

5.8.2  Problematika ostatních příjmů 

Ostatními příjmy rozumíme úhrn částek, které jsou vyšší než 20 000 Kč, od roku 2014     

30 000 Kč a nejedná se o příjmy podle § 6 až § 9 ZDP a zároveň nejsou od daňové 

povinnosti osvobozeny podle § 4 ZDP. Pokud má poplatník příjmy z chovu včel, pak jsou 

tyto příjmy osvobozeny, pokud v období nepřesáhne počet včelstev 40, přičemž za 

včelstvo je částka 500 Kč, takže v úhrnu se jedná o právě zmiňovaných 20 00 Kč. Jelikož 

se zvýšila hranice příjmů na 30 000 Kč, tak bude od příštího zdaňovacího období poplatník 

osvobozen, pokud počet včelstev nepřesáhne 60. Pro ostatní příjmy nemůžeme použít 

výdajový paušál jako v § 7 ZDP, ale můžeme použít jen výdaje na dosažení příjmů. 

Ostatními příjmy jsou zejména: 

 příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

včetně příjmů ze zemědělské výroby, 

 příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo 

spoluvlastnického podílu, movité věci, cenných papírů kromě státních dluhopisů, 

které mohou nabývat výhradně FO, 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/
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 příjmy z převodu účasti na s.r.o., 

 příjmy ze zděděných práv, 

 vypořádací podíl při zániku účasti společníka atd. 

Celý výčet těchto příjmů můžeme najít v § 10 odst. 1 ZDP. (Marková, 2013, s.18) 

5.9  Nezdanitelné části základu daně 

5.9.1 Odpočet darů 

Důležité je, kdy o darování půjde a kdy nikoliv. O dar se jedná, když dárce nepřijímá od 

obdarovaného jakékoliv protiplnění a došlo-li skutečně fyzicky k předání daru. Hodnotu 

daru můžeme odečíst, pokud jsme jej poskytli obcím, krajům, organizačním složkám státu, 

PO na předem stanované účely (financování vědy, na policii, na požární ochranu atd.). 

Dále dary poskytnuté FO s bydlištěm na území ČR na školská zařízení, zdravotnická 

zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat. A v 

neposlední řadě také hodnotu darů poskytnutých FO s bydlištěm na území ČR, které jsou 

poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby 

podle zákona o sociálních službách a to především na zdravotnické potřeby, jiné pomůcky 

a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání a musí 

přesáhnout 2 % ze ZD nebo činí alespoň 1 000 Kč, avšak v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % 

ze ZD. Od 1.1.2014 se tato hodnota zvedá na maximálně 15 % ze ZD. (Macháček, 2012, s. 

150 - 151) 

5.9.2 Darování krve 

Za každý odběr si může poplatník odečíst 2 000 Kč ze základu daně. Ženy mohou darovat 

krev třikrát za zdaňovací období a muži čtyřikrát za zdaňovací období. Tedy ženy si 

mohou maximálně odečíst 6 000 Kč a muži 8 000 Kč. 

5.9.3 Ostatní nezdanitelné části  

Ostatní nezdanitelné části daně jsou: 

 úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a úroky z 

hypotečního úvěru poskytnutého bankou, 

 příspěvek na penzijní spoření a to až 12 000 Kč za zdaňovací období, tato částka se 

stanovuje podle příspěvku zaplaceného za měsíc. 12 000 Kč lze dosáhnout při 

měsíční úložce 2 000 Kč, 
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 zaplacené pojistné na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy 

uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a 

pojišťovnou, 

 členské příspěvky zaplacené členem odborové organizace, která podle svých stanov 

obsahuje hospodářské a sociální zájmy. Lze odečíst částku 1,5 % zdanitelných 

příjmů podle § 6 ZDP, s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní, maximálně 

však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období. (Marková, 2013, s. 20 - 21) 

5.10 Odčitatelné položky 

Nejčastějšími odčitatelnými položkami, se kterými se setkáváme v praxi, je daňová ztráta a 

náklady na vývoj a výzkum. 

5.10.1 Daňová ztráta 

Daňová ztráta lze použít pouze pro příjmy upravené v § 7 - § 10 ZDP. To se vyplatí 

v případě, kdy např. OSVČ v jednom roce dosáhla ztráty a v dalším roce naopak vysokého 

zisku. Takto lze uplatnit ztrátu, která vznikla v předchozích pěti letech, a to buď celou 

najednou, nebo po jejích částech. Pro účely roku 2013 můžeme odečíst daňovou ztrátu, 

kterou jsme dosáhli v letech 2008 - 2012. (Kandler, 2013) 

5.10.2 Náklady na vývoj a výzkum 

 „Od základů daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném 

zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů 

výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních 

či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu 

produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů 

výzkumu a vývoje. Pokud vynaložené výdaje (náklady) souvisejí s realizací projektů 

výzkumu a vývoje pouze zčásti, tak je možné od základů daně odečíst pouze tuto jejich 

část.” (Marková, 2013, s. 46) 
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6 SLEVY NA DANI 

6.1 Slevy za zaměstnanci 

Poplatníci DPFO, kteří zaměstnávají zaměstnance, mohou uplatnit slevu na dani ve výši: 

 částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a poměrnou 

část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 

zaměstnanců desetinné číslo, 

 částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a 

poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného 

počtu těchto zaměstnanců. (Macháček, 2012, s. 170) 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se vypočítá jako podíl celkového počtu 

hodin těchto zaměstnanců a celkového ročního fondu pracovní doby. 

6.2 Základní slevy poplatníka DPFO 

Tyto slevy stejně jako slevy za zaměstnanci se odečítají od vypočtené daně, avšak 

nemůžou vyjít jako daňový bonus, stejně jako při měsíčním zúčtování záloh, do kterého se 

již uvedené slevy započítávají vyjma slevy na manželku. Částky slevy jsou uváděny roční 

a těmito slevami jsou:  

 slevy na poplatníka 24 840 Kč kromě poplatníka, který pobírá starobní důchod. 

Tato novinka vstoupila v platnost k 1.1.2013 a od nynějška budou poplatníci na 

každé zdaňovací období podepisovat formulář, v němž uvádějí, že nepobírají 

starobní důchod, 

 24 840 Kč na manželku žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní 

příjem přesahující ve zdaňovacím období 68 000 Kč, vlastní li průkaz ZTP/P, 

zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, státní příspěvky k doplňkovému spoření se 

do vlastních příjmů nezapočítávají! Jak jsem uváděl v průběhu mé bakalářské 

práce, tak tuto slevu nemůže využít OSVČ, jež si stanovuje výdaje paušálem, 

 2 520 Kč pobírá-li poplatník invalidní důchod prvního nebo druhého stupně, 

 5 040 Kč pobírá-li poplatník invalidní důchod třetího stupně, 

 16 140 Kč, vlastní-li poplatník průkaz ZTP/P, 
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 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a to až do dovršení 26 let nebo jestli 

studuje doktorské studium, tak dokonce do 28 let. (Marková, 2013, s. 48) 

6.3 Daňové zvýhodnění 

Daňové zvýhodnění na dítě může již poplatníkovi přivést jakýsi zisk, který dostane 

poplatník zpátky od finančního úřadu. Daňové zvýhodnění může být užito jako sleva (např. 

stejně jako sleva na poplatníka), může být využito jako kombinace slevy a daňového 

bonusu nebo čistě jako daňový bonus. Toto zvýhodnění vstupuje již do měsíčního 

zúčtování zálohy. 

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč ročně, pokud s ním 

vyživované dítě žije v domácnosti. Za vyživované dítě se rozumí: 

 nezletilé dítě; tedy dítě do 18 let, 

 zletilým dítětem do 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod třetího stupně a 

soustavně se připravuje na budoucí povolání, nemůže se soustavně připravovat na 

budoucí povolání pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu nepříznivého zdravotního 

stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. (Marková, 2013, 

s.48) 

Poplatník dostává daňový bonus měsíčně od 50 Kč do 5 025 Kč, který se mu odečte v 

daňovém přiznání. Pokud po odečtení stále vychází daňový bonus, pak musí jeho výše 

činit alespoň 100 Kč, maximálně však 60 300 Kč ročně, aby si ho poplatník mohl uplatnit.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 38 

 

7 SOLIDÁRNÍ DAŇ 

Solidární daň byla zavedena od počátku roku 2013, a v roce 2014 se poprvé bude 

zahrnovat do daňového přiznání. U placení tohoto typu daně nezáleží na tom, jestli se 

jedná o podnikatele či zaměstnance. Pokud se zaměstnanců tzv. milionářská daň týká, musí 

sami podávat daňové přiznání a nemohou zažádat o roční zúčtování daně zaměstnavatelem, 

i když podepsali prohlášení k dani. Tato daň byla zavedena daňovým balíčkem, aby se 

snižoval schodek státního rozpočtu. Tato solidární daň je platná na následující tři 

zdaňovací období, tedy do konce roku 2015. Hodnota solidární daně činí dle § 16 ZDP 7%.  

Základ pro výpočet solidární daně je kladný rozdíl mezi příjmy ze závislé činnosti a 

funkčních požitků a příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti a 48násobku průměrné 

mzdy nebo pro měsíční odvod záloh ze závislé činnosti a funkčních požitků 4násobku 

průměrné mzdy. Ostatních příjmů, příjmů z pronájmu a kapitálových příjmů se solidární 

daň netýká.  Průměrná mzda se zjišťuje za kalendářní rok o dva roky zpátky. Tedy pro 

potřeby roku 2013 byla průměrná mzda roku 2011 25 093 Kč, která se přepočítá 

koeficientem pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0315. Po vynásobení dvou 

výše uvedených částek a zaokrouhlení nahoru získáme průměrnou mzdu pro rok 2013, 

která činí 25 884 Kč. Konečná částka za měsíc je tedy 103 536 Kč a za celý rok 1 242 432 

Kč. Kdo překročí roční částku 1 242 432 Kč, musí povinně podávat daňové přiznání. U 

zaměstnanců se zkoumá hrubý příjem (nikoliv čistý příjem), nezvýšený o sociální 

a zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem. Kdyby např. zaměstnanec přesáhl hrubý 

příjem v jednom měsíci 103 536 Kč, ale zároveň nepřesáhne roční hrubý příjem 1 242 432 

Kč, nemůže požádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele a daňové přiznání musí podat 

sám. (Kučerová, 2013) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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8 POPLATNÍK 

Pro účely mé bakalářské práce si poplatníka pojmenuji jako pana Hrubého, který pracoval 

v roce 2013 od ledna do května v pracovním poměru ve firmě XY, která se zabývá 

marketingem. Poté se rozhodl firmu XY opustit a od měsíce června do konce roku se začal 

věnovat oboru, ve kterém je vyučen, tedy kominictví. Dále pronajímá dva malé byty o 

velikosti 3+1. Po víkendech pan Hrubý příležitostně vyrábí voskové figuríny, které dále 

prodává. 

Pan hrubý je ženatý. Žije se svou ženou a 13letým synem Jakubem ve společné 

domácnosti. Jeho manželce se 30.4.2013 narodila dcera Evženie. Z důvodu očekávání 

nového potomka prodali v lednu svůj byt a přestěhovali se do většího. Základy daně a 

jejich bližší vysvětlení budu rozebírat v jednotlivých částech mé práce. Žena pana Hrubého 

měla za rok menší příjmy než 68 000 Kč, tudíž na ni pan Hrubý může uplatnit slevu po 

dobu, kdy pracoval ve firmě XY a zbytek slevy si na ni může uplatnit pouze za 

předpokladu, že nevyužije výdajový paušál u příjmů OSVČ nebo příjmů z pronájmu. 

Jestliže paní Hrubá zohlední příjmy z pronájmu bytu, který mají s panem Hrubým ve 

společném jmění manželů, nemůže si pan Hrubý nárokovat slevu na manželku. Proto se 

pokusím navrhnout co nejlepší optimalizaci. 

8.1 Příjmy osvobozené od daně 

Pan Hrubý prodal v lednu ve Zlíně byt, kde společně s rodinou žil po dobu 8 let za částku            

1 350 000 Kč. Příjmy z prodeje bytů a rodinných domů, pokud měl prodávající v místě 

bydliště, jsou osvobozeny od daně podle časového testu 2 let. Tuto podmínku tedy pan 

Hrubý splnil, takže tento prodej bytu nemusí vůbec zohledňovat ve svém daňovém 

přiznání fyzických osob za období roku 2013. Kdyby v tomto bytu neměl pan Hrubý 

společně s rodinou bydliště, musela by být doba časového testu 5 let, ale i tuto podmínku 

by rodina Hrubých splnila. 

8.2 Výpočet příjmu manželky 

Manželka pana Hrubého nastoupila na mateřskou dovolenou začátkem března roku 2013. 

Její hrubý příjem je 10 000 Kč za měsíc, který pobírala i celý minulý rok. Mateřská 

redukční hranice přepočtena na den před vynásobením 70 % je stanovena jako: 

 ze mzdy do 863 Kč se počítá 100 %, 
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 ze mzdy od 863 do 1295 Kč se počítá 60 %, 

 ze mzdy od 1295 do 2589 Kč se počítá 30 %, 

 k částce nad 2589 Kč se už nepřihlíží. 

Pro výpočet mateřské musíme použít denní vyměřovací základy : (10 000 Kč * 12 

měsíců)/365 = 329 Kč. 

Následných 70 % udělá z částky 329 Kč pouze 231 Kč na jeden den. 

Tedy hrubý příjem manželky byl za první dva měsíce 20 000 Kč, a za zbylých 28 týdnů 

(196 dnů) bude paní hrubá pobírat mateřskou v celkové výši 45 276 Kč. 

Celkový příjem manželky je 65 276 Kč za rok, což je méně než stanovená hranice 68 000 

Kč, takže panu hrubému vzniká právo příspěvku na manželku ve výši 24 840 Kč za celý 

rok 2013 za předpokladu, že si paní Hrubá nezohlední příjmy z pronájmu bytů, jež mají s 

panem Hrubým ve jmění manželů. 

8.3 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

Mzda pana Hrubého je značně variabilní. Jelikož se pohybuje v oblasti marketingu, tak 

jeho mzda závisí na počtu uzavřených smluv, získaných případných dalších zájemců atd. 

Společnost XY dává každý měsíc panu Hrubému poukázky na kulturní a sociální vyžití v 

částce 5 000 Kč. Dále pan Hrubý má v užívání osobní automobil určený i pro vlastní 

potřeby v pořizovací ceně 250 000 Kč. Pan Hrubý má podepsané u firmy XY prohlášení 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob, tedy může uplatnit slevu na poplatníka. Subjekt 

také za celý rok nepracoval na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení 

práce u svého ani žádného jiného zaměstnavatele. V lednu mimo prémií za období vánoc 

dostal nepeněžitý dar v podobě hodinek v hodnotě 4 300 Kč. 

Jeho Hrubé mzdy byly následující: 

 Leden 25 000 Kč 

 Únor 21 000 Kč 

 Březen 21 300 Kč 

 Duben 23 000 Kč 

 Květen 18 000 Kč 
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8.3.1 Výpočty záloh daných měsíců 

Poplatník má v užívání auto pro soukromé účely a 1 % z 250 000 Kč je 2 500 Kč, které 

poplatníkovi budou připočítávány ke hrubé mzdě za každý měsíc. 

Jako nepeněžitý dar za dobře odváděnou práci dostal pan Hrubý zlaté hodinky v ceně        

4 300 Kč, tedy částku stanovenou zákonem 2 000Kč přesáhl o 2 300 Kč a tato částka se 

mu přičte k hrubé mzdě za leden 2013. 

Dále pan Hrubý dostává poukázky každý měsíc v hodnotě 5 000 Kč, dohromady tedy 

částku 20 000 Kč stanovenou zákonem přesáhne v květnu. Tedy k jakékoliv hrubé mzdě za 

období, kdy pan Hrubý pracoval ve společnosti XY se musí přičíst 5 000 Kč. Tuto částku 

přičtu k měsíci lednu, jelikož to měl pan Hrubý největší hrubou mzdu. Kdybych přičetl 

zmiňovaných 5 000 Kč k nižší hrubé mzdě, hrozilo by, že poplatník by eventuálně dostal 

menší bonus. To by se týkalo výplaty, kde by záloha ze SHM byla 2 069 Kč a méně, tedy 

by pan Hrubý nemohl využít celou slevu na poplatníka za měsíc ve výši 2 070 Kč. Účelem 

je tedy využít celou slevu na poplatníka. Společnost dlouhodobě věděla, že pan Hrubý chce 

ukončit svůj pracovní poměr a zmiňované nepeněžní plnění 5 000 Kč bylo zakotveno ve 

smlouvě, jinak by nebylo možné těchto 5 000 Kč přičítat k jakékoliv jiné výplatě, protože 

by účetní jednotka nevěděla úmysl ukončit pracovní poměr nebo v jaké hodnotě bude 

nepeněžní plnění za příští měsíc a právě z tohoto důvodu mohla účetní jednotka firmy        

5 000 Kč připočítat již k hrubé mzdě v lednu. 

Sleva na poplatníka činí každý měsíc 2 070 Kč. 

Daňové zvýhodnění na děti bude v měsících leden až březen 1 117 Kč, tedy daňové 

zvýhodnění na jedno dítě. Od měsíce dubna se tato částka zvýší na dvojnásobek, protože se 

narodila dcera Evženie, tedy na částku 2 234 Kč.  

Dále pan Hrubý může možná využít slevu na manželku (pronájmy bytů), ale jelikož tato 

sleva se neodečítá pro potřeby měsíčních záloh, tak tento výpočet demonstruji až v další 

části, kdy budu optimalizovat poplatníkovu povinnost příjmů z podnikání a jinou 

samostatnou výdělečnou činnost. 

Nyní provedu výpočet záloh pro jednotlivé měsíce: 

 Leden: Hrubá mzda (25 000 + 2 500+ 2 300+ 5 000)= 34 800 Kč 

+ SP, ZP (34 %) 11 832 Kč 
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= Superhrubá mzda zaokrouhlená na stovky nahoru 46 700 Kč 

= Záloha (15 %) 7 005 Kč 

- Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

= Po slevě 4 935 Kč 

- Daňové zvýhodnění na děti 1 117 Kč 

= Skutečně sražená záloha 3 818 Kč 

 Únor: Hrubá mzda (21 000 + 2 500) = 23 500 Kč 

+ SP, ZP (34 %) 7 990 Kč 

= Superhrubá mzda zaokrouhlená na stovky nahoru 31 500 Kč 

= Záloha (15 %) 4 725 Kč 

- Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

= Po slevě 2 655 Kč 

- Daňové zvýhodnění na děti 1 117 Kč 

= Skutečně sražená záloha 1 538 Kč 

 Březen: Hrubá mzda (21 300 + 2 500) = 23 800 Kč 

+ SP, ZP (34 %) 8 092 Kč 

= Superhrubá mzda zaokrouhlená na stovky nahoru 31 900 Kč 

= Záloha (15 %) 4 785 Kč 

- Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

= Po slevě 2 715 Kč 

- Daňové zvýhodnění na děti 1 117 Kč 

= Skutečně sražená záloha 1598 Kč 

 Duben: Hrubá mzda (23 000 + 2 500) = 25 500 Kč 

+ SP, ZP (34 %) 8 670 Kč 

= Superhrubá mzda zaokrouhlená na stovky nahoru 34 200 Kč 

= Záloha (15 %) 5 130 Kč 
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- Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

= Po slevě 3 060 Kč 

- Daňové zvýhodnění na děti 2 234 Kč 

= Skutečně sražená záloha 826 Kč 

 Květen: Hrubá mzda (18 000 + 2 500) = 20 500 Kč 

+ SP, ZP (34 %) 6 970 Kč 

= Superhrubá mzda zaokrouhlená na stovky nahoru 27 500 Kč 

= Záloha (15 %) 4 125 Kč 

- Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

= Po slevě 2 055 Kč 

- Daňové zvýhodnění na děti 2 234 Kč 

= Bonus 179 Kč 

Pan Hrubý na zálohách za období leden až květen zaplatil celkem 7 780 Kč a naopak 

dostal daňový bonus ve výši 179 Kč. 

Do daňového přiznání pana Hrubého budou ještě dále vstupovat příjmy z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti. Pokud by pan Hrubý použil pro výpočet výdajů paušál, 

nemohl by využít slevy na děti a manželku. Bylo by tedy dobré si už nyní udělat 

rekapitulaci některých složek z tohoto zaměstnání: 

 ZD (HM* 1,34): 171 654 Kč 

 Daňové zvýhodnění na děti: 7 819 Kč 

 Případná sleva na manželku: 10 350 Kč 

 Zaplacené zálohy: 7 780 Kč 

 Daňový bonus: 179 Kč 

8.3.2 Praktický příklad solidární daně 

V teoretické části mé práce jsem rozebíral téma placení solidární daně avšak bez praktické 

ukázky. Jelikož se solidární daň pana Hrubého netýká, chci předvést alespoň ukázku, jak se 

postupuje pro stanovení zálohy. 
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Příkladem uvádím bezdětného zaměstnance, který má podepsané prohlášení k dani a měl 

za osmý měsíc roku 2013 hrubou mzdu vy výši 150 000 Kč, tedy překročil hraniční 

měsíční limit ve výši 103 536 Kč. Z toho důvodu zaměstnanci vstoupí do měsíční zálohy 

ze mzdy solidární daň.  

Tab. 2 Praktický příklad solidární daně (zdroj: vlastní) 

Rok 2013

 Měsíční hrubá mzda 150 000 Kč

 Soc. pojištění (6,5 % zaměstnanec) 6730 (soc. pojištění max 103 536 Kč)

 Zdrav. pojištění (4,5 % zaměstnanec) 6 750 Kč

 Soc. pojištění (25 % zaměstnavatel) 25 884 Kč

 Zdav. pojištění (9 % zaměstnavatel) 13 500 Kč

 Superhrubá mzda 189 384 Kč

 ZD 189 400 Kč

 Základ pro solidární příspěvek 46 464 Kč

 Záloha na daň (15 %) ze ZD 28 410 Kč

 Záloha na daň (7%) ze základu pro solidární 

příspěvek 

3 252,48 Kč

 Záloha na daň celkem 31 662,48 Kč

 Zaokrouhlená záloha celkem 31 663 Kč

 Sleva na dani 2 070 Kč

 Skutečně sražená záloha 29 593 Kč

 

8.4 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

Od června 2013 pan Hrubý pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná na řemeslnou 

živnost kominictví. Jeho celkové příjmy byly do konce roku 620 000 Kč. Nejdůležitější, co 
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si tento rok poplatník musí uvědomit je, že při použití výdajového paušálu u příjmů z 

podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo příjmů z pronájmu by nebylo možné 

uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Tedy máme více možností: 

 nevyužít paušály (uplatníme slevu na manželku i daňové zvýhodnění), 

 využít paušály (neuplatníme slevu na manželku ani daňové zvýhodnění), 

 využít pouze paušál u příjmů OSVČ a u příjmů z pronájmu ho nevyužít 

(neuplatníme slevu na manželku ani daňové zvýhodnění), 

 využít pouze paušál u příjmů z pronájmu a u příjmů OSVČ ho nevyužít 

(neuplatníme slevu na manželku ani daňové zvýhodnění). 

Nebo za předpokladu, že příjmy z pronájmů si zohlední paní Hrubá ve svém daňovém 

přiznání (takže i při nevyužití paušálů nemůžeme využít slevu na manželku): 

 nevyužít paušály (uplatníme si alespoň slevu na děti), 

 využít paušály (neuplatníme si žádnou slevu), 

 využít paušál u OSVČ (neuplatníme si žádnou slevu), 

 využít paušál u příjmů u pronájmu (neuplatníme si žádnou slevu). 

8.4.1 Stanovení výdajů paušálem 

Kominictví je řemeslná činnost, tudíž můžu využívat paušál 80 %, který je zcela bez 

omezení. Tato metoda byla do tohoto roku velice oblíbená, protože živnostník nemusí vést 

daňovou evidenci nebo účetnictví a brát ohled na to, jestli je pro něho výhodnější slevu 

uplatnit nebo neuplatnit. Nyní se musí dílčí základy daně zkoumat více komplexněji, 

abychom dosáhli té nejlepší možné optimalizace daně. Podnikaní jsme začali v červnu 

2013, takže jestli využijeme paušál, tak nám neovlivní doposud získanou slevu na 

manželku za období zaměstnání leden-květen. 

Stanovení výdajů podle paušálu: 

Příjmy: 620 000 Kč 

Výdaje: 496 000 Kč (620 000 Kč * 0,8) 

DZD§7 = 124 000 Kč 
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8.4.2 Stanovení skutečných výdajů 

Pan Hrubý si pro své nově vzniklé podnikání nakoupil osobní automobil v hodnotě 85 000 

Kč, sadu na frézování komínů v hodnotě 205 000 Kč a přístroj na měření spalin v hodnotě 

25 000 Kč. Všechny složky vložil do obchodního majetku. Pro účely odpisování se účetní 

odpisy rovnají daňovým. Dále si pan Hrubý musel nakoupit kominické vybavení v hodnotě 

25 000 Kč a kominický stejnokroj na léto v hodnotě 2 000 Kč a kominický stejnokroj na 

zimu v hodnotě 3 500 Kč. Dále investoval do rozjezdu webových stránek, aby vstoupil do 

povědomí na internetu a tisku letáků 60 000 Kč. Nakoupený materiál (vložky, ohybky, 

tmely atd.) byly v hodnotě 110 000 Kč. Pohonné hmoty, tedy režijní náklady byly v 

hodnotě 18 000 Kč. 

Odpisy Hmotného majetku: 

Osobní automobil je zařazen do druhé odpisové skupiny. 

Osobní automobil: (85 000 Kč * 11)/100 = 9 350 Kč 

Sada na frézování je taktéž zařazena do druhé odpisové skupiny. 

Sada na frézování komínů: (205 000 Kč * 11)/100 = 22 550 Kč 

Přístroj na měření spalin je zařazen do první odpisové skupiny. 

Přístroj na měření spalin: (25 000 Kč * 20)/100 = 5 000 Kč 

Příjmy: 620 000 Kč 

Skutečné výdaje: (9 350 + 22 550 + 5 000 + 25 000 + 2 000 + 3 500 + 60 000 + 110 000 

+ 18 000) = 255 400 Kč 

DZD§7: 364 600 Kč 

8.5 Příjmy z pronájmu 

Manželé Hrubí pronajímají od začátku roku 2013 byt o velikosti 3+1, který se nachází ve 

Zlíně - Malenovicích, za který každý měsíc vyinkasují 12 500 Kč včetně záloh na energie. 

Tento byt je ve společném jmění manželů Hrubých, a tedy není v žádném případě zapsán v 

obchodním majetku pana Hrubého při jeho podnikání a byl pronajímán celý rok 2013. 

Jelikož u příjmů z pronájmu se do celkových příjmů nemůže započítat elektřina, voda atd. 

(tedy energie), musíme je odečíst. Energie za měsíc u tohoto bytu vycházejí na 3 200 Kč. 
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Čistý měsíční příjem za pronájem bytu je tedy 9 300 Kč. Za celý rok 2013 činí příjem 

z pronájmu částku 111 600 Kč.  

Druhý byt manželů Hrubých, který je také ve společném jmění manželů, se nachází ve 

Zlíně - Loukách a také je o velikosti 3+1. Tento byt byl pronajímán celý rok 2013. Za 

pronájem bytu včetně záloh na energii nájemníci platí měsíčně nájemné ve výši 11 000 Kč. 

Zálohy na energie činí 2 500 Kč za měsíc. Za celý rok tedy manželé Hrubý přijali čisté 

nájemné ve výši 102 000 Kč.  

Jestliže by si paní Hrubá zdanila příjmy z pronájmů ve svém daňovém přiznání, měla by 

celkové příjmy vyšší než 68 000 Kč. Takže by si na ni pan Hrubý nemohl uplatnit slevu. 

8.5.1 Výpočet výdajů pomocí paušálu 

U paušálově stanovených výdajů si musíme ovšem uvědomit, že případná sleva na 

manželku by ovlivnila i slevu doposud získanou, tedy slevu na manželku za období 

zaměstnání leden-květen, protože byt jsme pronajímali již od začátku roku. 

První byt: 

Příjmy: 111 600 Kč 

Výdaje stanové paušálem: 33 480 Kč 

DZD§9 první bytu: 78 120 Kč 

Druhý byt: 

Příjmy: 102 000 Kč 

Výdaje: 30 600 Kč 

DZD§9 druhého bytu: 71 400 Kč 

Celkový DZD§9: 149 520 Kč 

8.5.2 Výpočet skutečných výdajů 

První byt mají ve společném jmění manželů již 8 let. Nyní má reálnou hodnotu 1 400 000 

Kč. Byt se odepisuje již osmým rokem. Rodina Hrubých zaplatila následující položky: 

pojistné 2 600 Kč, opravy 4 000 Kč, vymalování 5 500 Kč. Nájemce měl nedoplatek za 

energie ve výši 1 250 Kč, který okamžitě uhradil. 
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Druhý byt mají ve společném jmění manželů 3 roky a nyní má reálnou hodnotu 1 220 000 

Kč. Byt se odepisuje třetím rokem. Rodina Hrubých zaplatila následující položky: pojistné 

3 450 Kč (byt se nachází v záplavové oblasti), příspěvek do vybavení bytu 30 000 Kč 

(celková částka do vybavení bytu byla 150 000 Kč, jelikož se jedná o značný výdaj, byla 

sepsána smlouva z iniciativy nájemce, který má garanci setrvání v tomto bytě následující 4 

roky), opravy 2 300 Kč. Nájemce měl přeplatek na energiích ve výši 800 Kč, který 

okamžitě obdržel zpátky na svůj účet. 

Oba byty spadají do 5. odpisové skupiny a jsou odpisovány rovnoměrně. 

Odpis prvního bytu: (1 400 000 * 3,4)/100 = 47 600 Kč 

Odpis druhého bytu: (1 220 000 * 3,4)/100 = 41 480 Kč 

První byt: 

Příjmy: 111 600 Kč 

Výdaje: 59 700 Kč 

DZD§9 prvního bytu: 51 900 Kč 

Druhý byt: 

Příjmy: 102 000 Kč 

Výdaje: 77 230 Kč 

DZD§9 druhého bytu: 24 770 Kč 

Celkový DZD§9: 76 670 Kč 

Kdyby si paní Hrubá chtěla příjmy z pronájmů zdanit ve svém daňovém přiznání, měla by 

celkové příjmy 278 876 Kč (příjmy z pronájmu, hrubá mzda, mateřská), takže by o hodně 

převýšila příjmy 68 000 Kč pro slevu na manželku v přiznání pana Hrubého. 

Nyní chci předvést praktický příklad bez nezdanitelných částek a daňových zvýhodnění. 

Uvidíme, jestli se vyplatí zdanit příjmy z pronájmů u paní Hrubé a u pana Hrubého by se 

tedy v daňovém přiznání neobjevila sleva na manželku za celý rok.  

ZD§9: 76 670 Kč 

Zaokrouhlený ZD§9: 76 600 Kč 

Vypočtená daň 15 %: 11 490 Kč 
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Sleva na manželku: 24 840 Kč 

Daňová povinnost: 0 Kč 

Nevyužitá sleva na manželku: 13 350 Kč 

Nyní předběžně můžeme říct, že vzdát se slevy na manželku a nezdanit příjmy z pronájmů 

ve svém daňovém přiznání by byla chyba. Pan Hrubý by nevyužil slevu 13 350 Kč, která 

se mu bude určitě hodit vzhledem k tomu, že do jeho daňového přiznání bude vstupovat 

daleko více příjmů. Nemůžeme to ještě ale říct zcela určitě, protože pokud se ukáže, že pro 

pana Hrubého bude výhodnější využít výdajový paušál u příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné činnosti, tak nebude moci využít 7 měsíční slevu na manželku. Takže uvidíme, 

jestli bude lepší poměr mezi výdaji z § 7 nebo zbývající slevy na manželku. Ale už nyní s 

naprostou jistotou můžeme říct, že skutečné výdaje u příjmů z pronájmů vychází daleko 

lépe z daňového hlediska než výdaje stanovené paušálem.  

8.6 Ostatní příjmy 

Pan Hrubý vyrábí o víkendech a volných chvílích příležitostně voskové figuríny, které dále 

prodává nebo daruje pro dobré účely (výtvarné kroužky nevidomých a zdravotně 

postižených osob). Samozřejmě tento dar si může uplatnit jako nezdanitelnou položku, 

které budu rozebírat v dalším bodě. Pan Hrubý si prodejem voskových figurín vydělal za 

rok 2013 celkem částku 187 000 Kč. Spotřebovaný materiál byl v hodnotě 64 300 Kč. 

Režijní náklady byly v hodnotě 36 400 Kč. Tato činnost by se dala považovat jako za 

vedlejší výdělečnou činnost, ale bohužel pan Hrubý si nezažádal pro tuto činnost o 

živnostenské oprávnění, jinak by mohl v § 7 ZDP použít výdajový paušál. Dále by mohl 

použít výdajový paušál podle § 7 ZDP , kdyby tento druh příjmů vycházel ze zemědělské 

činnosti. Jelikož se nejedná o zemědělskou činnost, bude nucen pan Hrubý pro nejmenší 

základ daně použít výdaje prokazatelně vyložené na dosažení těchto příjmů. Pro 

optimalizaci jeho příští daňové povinnosti bych mu doporučil, aby si zažádal co nejdříve o 

živnostenské oprávnění k této činnosti za předpokladu, že v této činnosti bude úspěšný. 

Kdyby příliš úspěšný nebyl a vlastnil živnostenské oprávnění, vstupovaly by mu tyto 

příjmy do výpočtu zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ. Pro tuto činnost využívá 

horkovzdušnou pec, kterou pan Hrubý vlastní již mnoho let a je plně odepsána. 

Příjmy: 187 000 Kč 

Skutečné výdaje: 100 700 Kč 
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DZD§10: 86 300 Kč 

8.7 Nezdanitelné části daně 

Pan Hrubý chodívá každoročně dvakrát darovat krev do krajské nemocnice Tomáše Bati ve 

Zlíně. Dále daroval jednu figurínu pro výtvarné akce pro centrum zdravotně postižených. 

Další figurínu daroval také pro výtvarné akce pro svaz zdravotně postižených. Každou 

figurínu si ocenil na 2 200 Kč. Pan Hrubý si neplatí v roce 2013 penzijní připojištění ani 

doplňkové penzijní připojištění, z toho důvodu nemá nárok na nezdanitelnou částku z 

těchto pojištění. Naopak pan Hrubý si platí soukromé životní pojištění ve výši 1 000 Kč 

měsíčně, z tohoto důvodu mu vzniká nárok na nezdanitelnou část daně ve výši 12 000 Kč. 

Jelikož se rodina Hrubých tento rok stěhovala do většího domu, byli nuceni si vzít 

hypotéku pro výstavbu domu. Nově koupený dům byl pořízen v ceně 3 400 000 Kč, 

manželé Hrubý se rozhodli vzít 15 % z celkové části domu hypoteční úvěr u České 

spořitelny ve výši 510 000 Kč. Tento hypoteční úvěr si sjednali na 8 let a jeho úroková 

sazba činila 3,39 %. Nyní vypočítám úroky z hypotečního úvěru pro jednotlivé roky, které 

si pan Hrubý nebo paní Hrubá mohou odečíst od základu daně příští roky.  

Tab. 3 Hypoteční úvěr (v Kč) (zdroj: vlastní) 

Úvěr Úroky Splátka Zbývající část úvěru 

510 000 16 419 72 876 453 543 

453 543 14 475 72 876 395 142 

395 142 12 464 72 876 334 730 

334 730 10 384 72 876 272 238 

272 238 8 233 72 876 207 595 

207 595 6 006 72 876 140 725 

140 725 3 705 72 876 71 554 

71 554 1 322 72 876 0 

 

Celková nezdanitelná část daně: (4 000 + 4 400+ 12 000 + 16 419) = 36 819 Kč 
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8.8 Odčitatelné položky 

Pan Hrubý nedaroval žádné příspěvky na vědu a výzkum a také si nemůže odečíst ztrátu z 

předcházejících let, protože podnikatel jako OSVČ začal až v červnu roku 2013. Takže 

odčitatelné položky v daňovém přiznání pana Hrubého budou 0 Kč. Kdyby mu v průběhu 

roku 2013 vznikla ztráta, může si ji pan Hrubý odečíst příští rok. Stejně tak jako kdyby se 

příští rok rozhodl financovat vědu nebo výzkum, může si v příštím roce uplatnit 100 % 

těchto výdajů. 
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9 VÝPOČTY DANĚ 

9.1 Daň se skutečnými výdaji 

Jestli využijeme skutečné výdaje u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

i příjmů z pronájmů, můžeme využívat jak slevu na manželku za celé období roku 2013, 

tak i daňové zvýhodnění na děti za celé období roku 2013. Pro tento druh výpočtu 

nezahrnuji již zaplacené zálohy v průběhu zaměstnání pana Hrubého ani vyplacený bonus, 

ale jen položky, které se dají ovlivnit výběrem určitých základů daní. Daňové zvýhodnění 

na děti bude za 21 měsíců, protože 12 měsíců využívá zvýhodnění na syna Jakuba a 9 

měsíců na dceru Evženii, která se narodila 30.4.2013. 

DZD§6: 171 654 Kč 

DZD§7 (skutečné výdaje!): 364 600 Kč 

DZD§9 (skutečné výdaje!): 76 670 Kč 

DZD§10: 86 300 Kč 

ZD: 699 224 Kč 

Nezdanitelná část základu daně: 36 819 Kč 

ZD po odečtení nezdanitelných částí daní: 662 405 Kč 

Zaokrouhlený ZD: 662 400  Kč 

Daň: 99 360 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Sleva na manželku: 24 840 Kč 

Daň po slevách: 49 680 Kč 

Daňové zvýhodnění: 23 457 Kč 

Doplatek na dani: 26 223 Kč 

Při kombinaci skutečných výdajů tedy pan Hrubý bude muset zaplatit finančnímu úřadu 

částku ve výši 26 223 Kč. 
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9.2 Daň s paušálními výdaji 

Při této kombinaci využijeme paušální výdaje. Tedy podle novely, která vstoupila v 

platnost pro výpočet daně roku 2014, nebudeme moci využít slevu na manželku ani daňové 

zvýhodnění na děti. Jediné, co můžeme využít, je sleva na poplatníka. Při tomto výpočtu 

opět nezahrnuji zaplacené zálohy a obdržený daňový bonus podle § 6 ZDP, ale jen 

ovlivnitelné položky daně. 

DZD§6: 171 654 Kč 

DZD§7 (paušální výdaj!): 124 000 Kč 

DZD§9 (paušální výdaj!): 149 520 Kč 

DZD§10: 86 300 Kč 

ZD: 531 474 Kč  

Nezdanitelná část základu daně: 36 819 Kč 

ZD po odečtení nezdanitelných částí daní: 494 655 Kč 

Zaokrouhlený ZD: 494 600 Kč 

Daň: 74 190 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Sleva na manželku (nemůžeme využít): 0 Kč 

Daň po slevách: 49 350 Kč 

Daňové zvýhodnění (nemůžeme využít): 0 Kč 

Doplatek na dani: 49 350 Kč 

Varianta s paušálními výdaji bez možnosti využití slev na manželku a daňového 

zvýhodnění na děti vychází o 23 127 Kč hůře než varianty se skutečnými výdaji. Tuto 

variantu tedy v žádném případě nevyužijeme.  

9.3 Kombinace výdajů 

V další části demonstruji, jak by daň vypadala, kdybychom se pro optimalizaci daně 

rozhodli využít výdajový paušál u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti, ale nikoliv u příjmů z pronájmů, kde využiji skutečné výdaje. V tomto případě 

máme možnost využít částečnou slevu na manželku i daňové zvýhodnění na děti. Tyto 
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slevy můžu využít, protože pan Hrubý začal s podnikáním až v červnu roku 2013. Částečné 

slevy pro manželku i daňové zvýhodnění na dítě jsem si připravil již u výpočtu základu 

daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Slevu na manželku můžeme využít 

pro pět měsíců ve výši 10 350 Kč. Daňové zvýhodnění na děti použiji pět měsíců pro syna 

Jakuba a dva měsíce pro dceru Evženii, tedy celkově sedm měsíců a to ve výši 7 819 Kč. 

Slevu na poplatníka využiji v celé výši. Se zaplacenými zálohami a vyplaceným daňovým 

bonusem nepočítám. 

DZD§6: 171 654 Kč 

DZD§7 (paušální výdaj!): 124 000 Kč 

DZD§9 (skutečné výdaje!) 76 670 Kč 

DZD§10: 86 300 Kč 

ZD: 458 624 Kč  

Nezdanitelná část základu daně: 36 819 Kč 

ZD po odečtení nezdanitelných částí daní: 421 805 Kč 

Zaokrouhlený ZD: 421 800 Kč 

Daň: 63 270 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Sleva na manželku : 10 350 Kč 

Daň po slevách: 28 080 Kč 

Daňové zvýhodnění : 7 819 Kč 

Doplatek na dani: 20 261 Kč 

Kombinaci výdajového paušálu z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti a skutečných výdajů u příjmů z pronájmů jsme zatím dostali nejlepší výsledek, 

tedy jsme nejlépe optimalizovali poplatníkovu daňovou povinnost a to o 5 962 Kč, které by 

zaplatil při využití skutečných výdajů. Přínos vidím ještě ve skutečnosti, že pan Hrubý 

nemusí používat daňovou evidenci nebo účetnictví, které jsou velmi časově i finančně 

náročné, ale využije jednoduchý výdajový paušál a to ještě u příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, která mu přinesla největší příjmy za celé období roku 2013! 

Finančnímu úřadu zaplatím 20 261 Kč. 
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9.4 Kombinace výdajů 

U této kombinace výdajů použiji skutečné výdaje u příjmů z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, ale u příjmů z pronájmů použiji výdaje stanovené paušálem. Jelikož 

jsem dva byty pronajímal od začátku roku a využil jsem u nich výdajový paušál, nebude si 

moci pan Hrubý v daňovém přiznání odečíst ani část slevy za manželku a ani daňového 

zvýhodnění pro děti. Jediná použitelná sleva je sleva na poplatníka. Se zaplacenými 

zálohami a vyplaceným daňovým bonusem nepočítám. 

DZD§6: 171 654 Kč 

DZD§7 (skutečné výdaje!): 364 600 Kč 

DZD§9 (paušální výdaj!) 149 520 Kč 

DZD§10: 86 300 Kč 

ZD: 772 074 Kč  

Nezdanitelná část základu daně: 36 819 Kč 

ZD po odečtení nezdanitelných částí daní: 735 255 Kč 

Zaokrouhlený ZD: 735 200 Kč 

Daň: 110 280 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Sleva na manželku (nemůžeme využít) : 0 Kč 

Daň po slevách: 85 440 Kč 

Daňové zvýhodnění (nemůžeme využít) : 0 Kč 

Doplatek na dani: 85 440 Kč 

Tato kombinace skutečných výdajů dle § 7 ZDP a paušálního výdaje § 9 ZDP dopadla 

absolutně nejhůře pro optimalizaci daně pana Hrubého. Tuto variantu by nemohl doporučit 

panu Hrubému ani nejhorší nepřítel. Pří této variantě kombinace výdajů bychom zaplatili 

finančnímu úřadu 85 440 Kč! 

9.5 Výpočet daně při neuplatnění příjmů § 9 ZDP 

Nejlepší optimalizace daně jsme dosáhli při kombinaci paušálního výdaje dle § 7 ZDP  a 

skutečných výdajů § 10 ZDP. Představme si situaci, že by si paní Hrubá uplatnila příjmy z 
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pronájmů ve svém daňovém přiznání. Tedy pan Hrubý by nemohl využít ani částečnou 

slevu na manželku, protože ta by měla vyšší příjmy než 68 000 Kč. Se zaplacenými 

zálohami a obdrženým daňovým bonusem nepočítám. 

Daň pana Hrubého při nejlepší kombinaci výdajů:  

DZD§6: 171 654 Kč 

DZD§7 (paušální výdaj!): 124 000 Kč 

DZD§10: 86 300 Kč 

ZD: 381 954 Kč  

Nezdanitelná část základu daně: 36 819 Kč 

ZD po odečtení nezdanitelných částí daní: 345 135 Kč 

Zaokrouhlený ZD: 345 100 Kč 

Daň: 51 765 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Sleva na manželku (nemůžeme využít) : 0 Kč 

Daň po slevách: 26 925 Kč 

Daňové zvýhodnění : 7 819 Kč 

Doplatek na dani: 19 106 Kč 

Při této optimalizaci, kdy jsme vypustili absolutně příjmy z pronájmů jsme nejvíce 

optimalizovali daňovou povinnost pana Hrubého. Při nejlepší kombinaci výdajů měl pan 

Hrubý povinnost zaplatit 20 261 Kč, ale nyní musí zaplatit 19 106 Kč, jestli ovšem 

vezmeme v potaz již zaplacené zálohy v průběhu zaměstnání jeho daňová povinnost bude 

mnohem nižší. Celý výpočet bude obsažen v příloze mé práce jako DPFO. Jeho daňová 

povinnost se snížila o 1 155 Kč. Musíme se však ještě zaměřit na daňové přiznání paní 

Hrubé, protože ta kdyby zaplatila třeba na dani 9 000 Kč, tak by ušetření 1 155 nemělo 

vůbec žádný smysl. 

Zjednodušené daňové přiznání paní Hrubé (která byla jednou darovat krev): 

DZD§6: 26 800 Kč 

DZD§7: 0 Kč 
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DZD§9: 76 670 Kč 

DZD§10: 0 Kč 

ZD: 103 470 Kč  

Nezdanitelná část základu daně: 2 000 Kč 

ZD po odečtení nezdanitelných částí daní: 101 470 Kč 

Zaokrouhlený ZD: 101 400 Kč 

Daň: 15 210 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Sleva na manžela (nemůžeme využít) : 0 Kč 

Daň po slevách: 0 Kč 

Daňové zvýhodnění : 15 638 Kč 

Přeplatek: 15 638 Kč 

Paní Hrubá by dostala od finančního úřadu ještě navíc 15 638 Kč, jelikož může využít 

slevu na děti od června do prosince, kdy její manžel nemůže, protože uplatňuje paušál pro 

§ 7 ZDP. Takže nyní jsme skutečně optimalizovali daňovou povinnost celé rodiny 

Hrubých. Toto řešení bych doporučoval.  Daňová povinnost rodiny Hrubých bude po 

optimalizaci 3 468 Kč. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 59 

 

10 DOPORUČENÍ POPLATNÍKOVI 

 V daňovém přiznání pro rok 2013 pan Hrubý zaplatí 19 106 Kč a jeho manželka dostane 

nazpět od finančního úřadu 15 638 Kč. Skutečné výdaje pro příjem z pronájmů se mohou 

každý rok rapidně měnit a výsledek nemusí být každý rok úplně stejný jako pro rok 2013, 

kdy nejlepší bylo v § 7 ZDP uplatňovat výdaje s paušálem a v § 9 ZDP skutečné výdaje. 

Celé daňové přiznání a kombinaci výdajů mohla vypadat úplně jinak, kdyby pan Hrubý v 

měsících leden až květen nevykonával závislou činnost. První doporučení pro pana 

Hrubého je, aby se jeho manželka pro příští rok stala spolupracující osobou, jelikož si tento 

rok neuplatnila ani celou slevu na poplatníka. Příští rok bude jeho manželka na mateřské 

dovolené a bude pobírat rodičovský příspěvek, který se nezapočítává do jejich příjmů pro 

žádný základ daně. Z toho důvodu nebude mít v jejím daňovém přiznání co uvádět a jestli 

pan Hrubý  příští rok použije paušální výdaje v § 7 ZDP, tak stejně nebude moci využít 

slevu na manželku za celý rok! Tedy doporučuji, aby se manželka stala spolupracující 

osobou a pan Hrubý na ni příští rok převedl poměr příjmů a výdajů, které by se rovnaly 

základu daně 165 600 Kč. Po výpočtu daně a odečtení slevy by pak byla daňová povinnost 

nulová. Navíc jako spolupracující osoba, na níž její manžel přenese část svých příjmů a 

výdajů (uplatněné i paušálem), může využít slevu na dvě děti, takže paní Hrubé vrátí 

finanční úřad 26 808 Kč za syna Jakuba a dceru Evženii. Samozřejmě za předpokladu, že 

nevyužije výdajový paušál u příjmů z pronájmů domu, což bych jí rozhodně 

nedoporučoval.  

Dále bych určitě doporučil panu Hrubému, aby si svůj příležitostný příjem - výrobu 

voskových figurín - dal jako vedlejší činnost a získal na ni živnostenské oprávnění, pokud 

plánuje v této výrobě ještě dále pokračovat. Potom by si mohl uplatnit výdajový paušál    

80 % a s největší pravděpodobností to bude pro něho ta nejlepší optimalizace místo 

skutečných výdajů. V tu chvíli bude panu Hrubému jedno, jestli použije paušál nebo ne, 

protože daňové zvýhodnění na děti bude využívat jeho manželka a slevu na manželku taky 

nezíská, protože na ni převede část svých příjmů nebo opět si paní Hrubá zohlední příjmy z 

pronájmů ve svém daňovém přiznání. Ovšem zde pan Hrubý musí samozřejmě počítat 

ještě se sociální a zdravotním pojištěním, které by zaplatil z této živnostenské činnosti. 

Tedy bych radil udělat si předběžný podnikatelský plán, vypočítat předběžné příjmy, 

výdaje a pojištění, které z této živnostenské činnosti zaplatí. Jestli rodina Hrubých 

neplánuje byty dále pronajímat, ale místo toho je prodat, doporučil bych druhý byt, dále 

pronajímat alespoň dva roky, aby byl po pěti letech osvobozen od daně z prodeje. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo ukázat, že DPFO není daň jako ostatní daně. Spousta lidí hned po tom 

co uslyší slovo daň, už si v hlavě přemítá kolik zaplatí a nemyslí vůbec na to, že mohou od 

finančního úřadu dostat peníze oni sami. Setkal jsem se s tímto problémem i v praxi, že 

spousta lidí se jen nevěřícně divila, že by ještě oni měli dostat nějaké peníze zpátky a 

mysleli si, že se paní účetní nebo daňová poradkyně určitě přepočítali, že není ani možné, 

aby jim stát dával peníze, když přece mají platit oni za své příjmy.  

Hlavním problémem stanovení základu daně za rok 2013 z mého úhlu pohledu bylo, že 

OSVČ si nemohou uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Tato novinka 

značně ztížila práci tomu kdo vypracovává daňové přiznání. Roky před tím se automaticky 

vzal nejnižší dílčí základ daně, bez ohledu na to jestli by stanovený paušálním výdajem 

nebo skutečnými výdaji. Za rok 2013 se musí pracovat více komplexněji a zkoumat placení 

daně ze všech pohledů. 

Při zamyšlení nad touto novelou jsem dospěl k názoru, že nejvíc ublíží, rodině kdy oba 

manželé jsou podnikatelé a používají výdaje paušálem nebo bezdětné rodině z nichž je 

jeden podnikatel (stanovuje výdaje paušálem) a manžel/manželka doma bez příjmů. Když 

tuto novinku slyšeli sami podnikatelé mnozí si mysleli, že jsou daňové zvýhodnění na děti 

úplně pryč. To ale není pravda, jestli podnikatelův manžel/manželka pracuje v zaměstnání 

nebo nepoužívá při svém podnikání výdajový paušál, může si přece daňové zvýhodnění 

uplatnit na děti ona sama. 

Ze začátku roku 2014 se objevily zprávy od ministra financí Andreje Babiše, které 

kritizovaly výdajové paušály u podnikatelů. Tedy pro další roky bude velice zajímavé 

sledovat jak se DPFO bude dále vyvíjet, jestli se sníží tyto výdajové paušály. Na tomto 

místě bych se chtěl zastat podnikatelů, protože pro letošní rok jim u většiny byly odebrány 

daňové zvýhodnění na děti a případné slevy na manželku a ze začátku roku 2014 se hned 

objevují zprávy o snížení výdajových paušálů. Mnozí si neuvědomují, že OSVČ nemá 

práci jistou a musí neustále hledat novou klientelu a ještě si sami platí pojištění. 

Osoby, které vyplňují DPFO se musí neustále vzdělávat a sledovat všechny novely, 

kterých je každý rok velké množství. 
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