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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Hlavním cílem této 

práce byla optimalizace daňové povinnosti u dvou konkrétních daňových subjektů. 

V teoretické části jsem popsala několik základních pojmů, které se týkají řešeného tématu, 

popsala jsem jednotlivé druhy příjmů fyzických osob a uvedla jsem možnosti legální opti-

malizace daňové povinnosti. 

V praktické části jsem analyzovala příjmy dvou konkrétních daňových subjektů, navrhla 

možnosti jejich optimalizace a provedla výpočty daně z příjmů. 

 

Klíčová slova: 

Daň z příjmů, daňová povinnost, fyzická osoba, poplatník, příjmy, výdaje. 

 

 

 

ABSTRACT 

This work is divided into two parts - theoretical and practical. The main object of this work 

was an optimalisation of tax liability at two particular fiscal subjects. 

In theoretical part I gave a description of a few elementary terms related to solved problem, 

I described every kind of income for natural persons and mentioned possibilities for legal 

optimalisation of tax lability. 

In practical part I analysed incomes of two particular fiscal subjects, propounded possibili-

ties for their optimalisation and made a calculation of income taxes. 
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ÚVOD 

Podnikat v dnešní době není jednoduchou záležitostí. Na všechny plátce daně (a to nejen 

na podnikatelské subjekty, ale i na všechny ostatní osoby) je ze strany státu vyvíjen neustá-

lý tlak, upozorňování na velkou zadluženost státu a nepřetržitou snahu o zvyšování daní a 

odvodů na sociální a zdravotní pojistné. 

Daně a ostatní odvody se v České republice jistě platit nepřestanou a s největší pravděpo-

dobností se nikdo nevyhne ani jejich zvyšování. Pokud ale bude mít podnikatel zájem o to, 

jakým způsobem a kde by mohl na těchto odvodech ušetřit, zjistí, že daňová povinnost se 

dá snížit různými způsoby optimalizace a navíc i legálně a bez obcházení zákona. 

A právě výše zmíněné téma bude blíže specifikováno v této bakalářské práci, která by pří-

padně mohla sloužit i jako takový stručný návod pro fyzické osoby, které nemají představu 

o tom, jak mohou se svými příjmy a výdaji ve finále pracovat, aby dosáhly co nejnižších 

odvodů ze svých poctivě vydělaných příjmů. 

Práce bude rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

V teoretické části se čtenář seznámí se specifikací těch nejdůležitější základních pojmů, 

které by mu měly přispět k lepší orientaci v řešené problematice. Dále budou rozebrány 

jednotlivé příjmy rozdělené dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, do pěti základ-

ních skupin - příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, příjmy z podnikání, příjmy 

z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy. 

Konec teoretické části bude věnován možnostem samotné optimalizace – jakými způsoby 

je možno snížit daňový základ poplatníka, co vše se dá odečíst od daňové povinnosti ja-

kožto sleva na dani, jak může poplatník přerozdělovat své příjmy a výdaje, a podobné. 

Praktická část bude obsahovat samotnou analýzu příjmů a výdajů dvou konkrétních daňo-

vých subjektů a výpočet jejich daňové povinnosti s pokusem zoptimalizovat jejich daňo-

vou povinnost a související odvody na minimum, což je hlavním cílem při zpracovávání 

této bakalářské práce. 
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je optimalizace daňové povinnosti tak, aby byla co nejnižší. 

Tato bakalářská práce je určena nejen podnikajícím fyzickým osobám, ale vesměs všem 

daňovým poplatníkům, čili každému z nás. Může sloužit pro lepší orientaci v dané proble-

matice ale i jako takový stručný návod k tomu, jak si spočítat svou daňovou povinnost a 

s tím spojené výdaje, nebo naopak, jakým způsobem dosáhnout daňového bonusu. 

Práce je zpracována pro daňové rezidenty, kteří mají trvalé bydliště na území České repub-

liky nebo pro daňové nerezidenty, kteří se na území České republiky obvykle zdržují či 

mají příjmy plynoucí ze zdrojů na tomto území. Zpracováváno je v tomto případě zdaňo-

vací období roku 2014, pro které jsou také použity aktuální platné právní předpisy. 

Pro zpracování teoretické části je použita metoda sběru dat a informací z různých zdrojů 

odborné literatury a zdrojů internetových a jejich následné analýzy. Z těchto informací 

získaných analytickým přístupem je pak vytvořen ucelenější náhled na danou problematiku 

metodou syntézy v jednotlivých kapitolách tak, aby čtenáři dával smysl a informace na 

sebe logicky navazovaly. 

Pro praktickou část je využita metoda konkretizace, kde jsou použity dva konkrétní daňové 

subjekty, kterým je provedena analýza jejich příjmů a skutečně prokazatelných výdajů. 

Tyto informace jsou dále zpracovány do výpočtů a různě optimalizovány dle získaných 

informací z teoretické části. Získané výpočty jsou pak vzájemně srovnávány metodou 

komparace.  

Výsledkem je následná volba, která je pro poplatníka finančně nejvýhodnější. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro lepší orientaci v řešené problematice, je vhodné si hned na začátku práce přiblížit zá-

kladní pojmy a zásady Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Příjmům fyzických 

osob, které jsou hlavním tématem této práce, se věnuje převážně §2 - §16b Zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. Bez alespoň základní znalosti tohoto zákona by se čtenář 

mohl špatně orientovat v optimalizaci daňové povinnosti. 

1.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je daňový rezident České republiky, nebo da-

ňový nerezident, který je fyzickou osobou.  

1.1.1 Daňový rezident České republiky 

Daňovým rezidentem České republiky je téměř každá fyzická osoba, která má trvalé byd-

liště na území České republiky nebo se na jejím území obvykle zdržuje v součtu alespoň 

183 dní za kalendářní rok a má zdanitelné příjmy z území České republiky, nebo ze zahra-

ničí. (Šubrt, 2014, s. 204) 

1.1.2 Daňový nerezident 

Daňový nerezident je fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území České republiky, 

ani se na jejím území obvykle nezdržuje, ale má daňovou povinnost z příjmů, plynoucích 

ze zdrojů na tomto území. Daňovým nerezidentem může být i osoba obvykle se zdržující 

na území České republiky, ale jen v případech, kdy se zde zdržuje pouze za účelem studia 

nebo léčení. (Šubrt, 2014, s. 204) 

1.2 Předmět daně 

Hlavní příjmy fyzických osob, které jsou předmětem daně, jsou řešeny v Zákoně č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. Konkrétně je rozvádí tyto paragrafy: 

 § 6 – příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání) 

 § 7 – příjmy ze samostatné činnosti (příjmy z podnikání) 

 § 8 – příjmy z kapitálového majetku 

 § 9 – příjmy z nájmu 

 § 10 – ostatní příjmy 
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Tyto příjmy mohou mít jak peněžní, tak nepeněžní charakter. Nepeněžní příjmy se dále 

oceňují dle Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Je 

důležité správně zařadit a ocenit příjmy, které jsou předmětem daně a které předmětem 

daně nejsou. (Marková, 2014, s. 9) 

1.3 Základ daně 

Základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka za dané zdaňovací období, pokud 

není u jednotlivých příjmů stanoveno jinak. Příjmy a výdeje fyzických osob, ze kterých 

počítáme základ daně, se rozumí pouze ty, které byly v daném zdaňovacím období uhraze-

ny (krom příjmů z § 6, kdy se počítají i příjmy vyplacené až do 31. dne po skončení zda-

ňovacího období). U více druhů příjmů se základy daně z jednotlivých druhů příjmů sčítají 

(§ 6 – 10). (Marková, 2014, s. 13) 

1.3.1 Daňová ztráta 

Poplatník se může také dostat do daňové ztráty, která vzniká v případě, že celkové výdaje 

za zdaňovací období převyšují celkové příjmy (§ 7 – 10).  

1.4 Sazba daně 

1.4.1.1 Základní sazba daně 

Standardní sazba daně z příjmů FO pro rok 2014 činí 15% ze základu daně upraveného 

nezdanitelnou část a odčitatelné položky. (Dušek, 2014, s. 12) 

1.4.1.2 Solidární daň 

V případě, že příjmy zaměstnance (§ 6) nebo OSVČ (§ 7) přesáhnou za daný kalendářní 

rok 48násobek průměrné mzdy, musejí počítat s takzvaným solidárním zvýšením daně. V 

roce 2014 byla průměrná mzda ve výši 25.942,- Kč měsíčně. 48násobek průměrné mzdy 

v loňském roce tedy činí 1.245.216,- Kč. (BusinessInfo.cz, 2015) 

Solidární daň se u zaměstnanců počítá z hrubé mzdy ze zaměstnání, nebo z dílčího základu 

daně u OSVČ a platí se pouze z částky, která přesahuje výše uvedený stanovený limit. 

Sazba solidární daně pro rok 2014 je stanovena na 7%. (Marková, 2014, s. 21) 

Např.: 

Základ daně snížený o nezdanitelné položky za rok 2014 činí 1.500.000,- Kč. 
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Zatímco zdravotní pojistné se pak odvádí z celkových příjmů, protože pro něj není stano-

ven žádný strop, sociální pojistné se odvádí pouze do stanoveného limitu. (BusinessIn-

fo.cz, 2015) 

1.4.1.3 Zvláštní sazba daně 

V § 36 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se dočteme o tom, že existuje také 

zvláštní sazba daně – tzv. srážková daň. Srážková daň činí 15% ze základu daně a je 

zvláštní v tom, že daň odvádí přímo ten, kdo daný příjem poskytuje. (Marková, 2014, s. 

52) 

Srážková daň se použije převážně v případech, kdy máme u zaměstnavatele sepsanou Do-

hodu o provedení práce, nepodepíšeme u něj Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzic-

kých osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a náš příjem z ní nepřesáhne částku 

10.000,- Kč. 

Dalšími příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně, jsou např. příjmy z dividend, výhry 

v loteriích, úroky, podíly na zisku, příjmy autorů, pokud nepřesáhnou 7.000,- Kč měsíčně u 

jednoho plátce atd. (mesec.cz, 2015) 

1.5 Minimální výše daně 

Minimální výše daně musí činit alespoň 201,- Kč a více, pokud daňová povinnost nepře-

sáhne částku 200,- Kč, pak se daň nepředepisuje vůbec. Daň se nepředepisuje také v přípa-

dě, kdy celkové zdanitelné příjmy u fyzické osoby nepřesáhnou částku 15.000,- Kč. (Mar-

ková, 2014, s. 55) 

1.6 Zálohy 

V případech, kdy poplatníkovi vznikla poslední známá daňová povinnost více, než 

30.000,- Kč, vzniká mu povinnost platit zálohy na možnou budoucí daň z příjmů, která se 

platí v tzv. zálohovém období.  
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Zálohové období vzniká prvním dnem po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za 

minulé zdaňovací období a končí posledním dnem lhůty pro podání přiznání za následující 

zdaňovací období. (Marková, 2014, s. 54) 

Zálohy na daň z příjmů se rozdělují podle výše poslední známé daňové povinnosti na dvě 

možnosti: 

1.6.1 Pololetní zálohy na daň z příjmů 

 Daňová povinnost byla ve výši 30.000,- Kč - 150.000,- Kč. 

V tomto případě je poplatník povinen rozdělit 80% poslední známé daňové povinnosti na 

dvě poloviny, které budou tvořit dvě samostatné zálohy na možnou daň vzniklou 

v budoucím zdaňovacím období a zaplatit je ve dvou pololetních splátkách. První záloha je 

splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá do 15. dne dvanáctého mě-

síce. (Marková, 2014, s. 54) 

Např.: 

Daňová povinnost za rok 2014 byla 100.000,- Kč. Lhůta pro podání daňového přiznání 

poplatníka byla do 1. dubna 2015. 

1. Záloha je splatná do 15.6.2015 a činí 40.000,- Kč [(100.000,- x 80%) / 2] 

2. Záloha je splatná do 15.12.2015 a činí 40.000,- Kč [(100.000,- x 80%) / 2] 

1.6.2 Čtvrtletní zálohy na daň z příjmů 

 Daňová povinnost byla ve výši 150.000,- Kč a více. 

Pokud daňová povinnost přesáhla částku 150.000,- Kč, pak se tato částka rozdělí na čtvrti-

ny, které jsou splatné vždy do 15. dne třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce zda-

ňovacího období. (Marková, 2014, s. 54) 

Např.: 

Daňová povinnost za rok 2014 byla 100.000,- Kč. Lhůta pro podání daňového přiznání 

poplatníka byla do 1.dubna 2015. 

1. Záloha je splatná do 15.6.2015 a činí 25.000,- Kč (100.000,- / 4) 

2. Záloha je splatná do 15.9.2015 a činí 25.000,- Kč (100.000,- / 4) 

1. Záloha je splatná do 15.12.2015 a činí 25.000,- Kč (100.000,- / 4) 
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2. Záloha je splatná do 15.3.2016 a činí 25.000,- Kč (100.000,- / 4) 

O výše zaplacené zálohy si v dalším zdaňovacím období poníží poplatník vzniklou daňo-

vou povinnost a uhradí pouze rozdíl. V případě, že mu tímto na dani vznikne přeplatek, 

může si o jeho vrácení podat písemnou žádost, na základě které mu příslušný Finanční 

úřad přeplatek připíše na bankovní účet poplatníka (přeplatek se vrací pouze v případě, že 

poplatník nedluží na jiné dani). 

1.7 Zdaňovací období 

Za zdaňovací období se u fyzických osob počítá kalendářní rok. (Marková, 2014, s. 21) 

1.8 Daňové přiznání k dani z příjmů FO 

Dle § 38g Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je povinnost podat daňové přiznání 

vždy, když příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhnou částku 15.000,- Kč. Výjimku 

tvoří příjmy, z nichž již byla sražena daň podle zvláštní sazby daně, nebo jsou tyto příjmy 

od daně osvobozeny. Daňové přiznání je povinen podat i ten, kdo nemá výše uvedené pří-

jmy, ale vykazuje daňovou ztrátu. 

Dále jsou povinni podávat daňové přiznání ti, jež mají příjmy ze závislé činnosti (§ 6) od 

dvou a více zaměstnavatelů současně a také ti, kterých se týká solidární zvýšení daně. 

(Marková, 2014, s. 58) 

1.9 Termíny 

Obecně známý a platný termín pro nejpozdější možné podání daňového přiznání a zároveň 

uhrazení daňové povinnosti je aktuálně do 1. dubna následujícího roku. 

Existuje ale také několik dalších možností pro oddálení tohoto termínu. Velmi často použí-

vanou variantou je využití služeb daňového poradce tím, že mu poplatník udělí plnou moc, 

na základě které se posouvá termín pro úhradu a podání přiznání až do 1. července. Pokud 

poplatník z nějakého důvodu nestíhá podat své daňové přiznání v termínu, existuje ještě 

druhá možnost jeho posunutí a tou je písemná žádost adresována přímo na příslušný fi-

nanční úřad (v případě, že žádosti vyhoví, účtuje si za odklad stanovený poplatek). 

Za pozdní podání daňového přiznání může finanční úřad udělit pokutu ve výši 500,- Kč a 

úroky z prodlení. (mesec.cz, 2015) 
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1.10 Registrace 

Poplatníkem daně z příjmů se fyzická osoba stává v okamžiku, kdy začne vykonávat samo-

statnou činnost, která bude zdrojem jeho příjmů, nebo v okamžiku, kdy přijal ze samostat-

né činnosti nějaký příjem. V případě vzniku této události je fyzická osoba povinna zaregis-

trovat se do 15 dnů k dani z příjmů u místně příslušného správce daně. (Marková, 2014, s. 

64) 
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2 PŘÍJMY FYZICKÝCH OSOB 

Druhá kapitola je věnována samotnému rozdělení jednotlivých druhů příjmů tak, jak je dělí 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

2.1 § 6 – příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti jsou pravidelné či jednorázové příjmy  

 jak ze současného, tak i z dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru 

 příjmy z funkčních požitků 

 příjmy společníka, člena družstva, komanditisty 

 odměny orgánu právnické osoby, likvidátora,… 

Poplatník příjmů ze závislé činnosti je označován jako „zaměstnanec“, plátce je označován 

jako „zaměstnavatel“. 

Funkčními požitky jsou příjmy poskytované v souvislosti s výkonem funkce. Funkcí se 

v tomto případě myslí funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soud-

ců, funkce v orgánech územní samosprávy, státních orgánech, komorách a v jiných orgá-

nech a institucích. (Šubrt, 2014, s. 208) 

V případě, kdy se jedná o příjmy na základě dohody o provedení práce, jejich výše nepře-

sáhne za kalendářní měsíc částku 10.000,- Kč a zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele 

prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, budou příjmy 

pouze zdaněny srážkovou daní ve výši 15% ze základu daně. Příjmy z dohod o provedení 

práce do 10.000,- Kč (včetně) nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. (Marková, 

2014, s. 14) 

2.1.1 Předmětem daně z příjmů ze ZČ nejsou 

 cestovní náhrady poskytnuté zaměstnanci při výkonu činnosti 

 hodnota poskytnutých pracovních oděvů, obuvi, ochranných prostředků, desinfekč-

ních a mycích prostředků, které poskytuje zaměstnavatel pro výkon zaměstnání 

 zálohové částky přijaté zaměstnancem k proplacení prokazatelných výdajů zaměst-

navatele 

 náhrady na opotřebení předmětů a nářadí zaměstnance, které využíval pro výkon 

práce (Šubrt, 2014, s. 212-214) 
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2.1.2 Příjmy ze ZČ osvobozené od daně 

 nepeněžní plnění, která poskytne zaměstnavatel, na rekvalifikaci a odborný rozvoj 

svých zaměstnanců 

 hodnota poskytovaného stravování a nealkoholických nápojů jako nepeněžní plnění 

 různá nepeněžní plnění poskytovaná ze sociálních fondů, která za kalendářní rok 

nepřesáhnou částku 20.000,- Kč v souhrnu 

 příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance, 

která za kalendářní rok nepřesáhnou částku 30.000,- Kč v souhrnu  

 odstupné, starobní důchod, dávky nemocenského pojištění a podobné (Šubrt, 2014, 

s. 215-220) 

2.1.3 Základ daně z příjmů ze ZČ 

Základem daně z příjmů ze závislé činnosti je souhrn všech příjmů plynoucích ze zdrojů na 

území ČR (mimo příjmů již zdaněných srážkovou daní), navýšené o sociální a zdravotní 

pojistné, hrazené zaměstnavatelem. (Marková, 2014, s. 15) 

Tabulka 1 - Sociální a zdravotní pojistné, sazba daně ze ZČ (idnes.cz, 2015) 

  

rok 

2014 2015 

zdravotní pojistné     

zaměstnanec 4,5% 4,5% 

zaměstnavatel 9,0% 9,0% 

sociální pojistné     

zaměstnanec 6,5% 6,5% 

zaměstnavatel 25,0% 25,0% 

daň z příjmu     

sazba daně 15,0% 15,0% 

sleva na dani     

sleva na poplatníka 2.070,- 2.070,- 

 

Např.: 

Hrubá měsíční mzda zaměstnance činí 10.000,- Kč. Zaměstnanec podepsal prohlášení po-

platníka daně. 

Hrubá mzda 10.000,- 

Sociální pojistné – zaměstnavatel 2.500,- (10.000 x 25%) 
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Zdravotní pojistné – zaměstnavatel 900,- (10.000 x 9%) 

ZÁKLAD DANĚ 13.400,- (10.000 + 2.500 + 900) 

Daň před slevou 2.010,- (13.400 x 15%) 

Daň po slevě 0,- (sleva na dani až do výše 2.070,-) (idnes.cz, 2015) 

Při výpočtu daně z příjmů je důležité, zda poplatník u zaměstnavatele podepsal prohlášení 

poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a zda si tak může uplatnit 

výše uvedenou slevu na dani. 

U dohod o provedení práce se základ daně před výpočtem daně musí zaokrouhlit. Do část-

ky 10.000,- (včetně) se základ daně zaokrouhlí na koruny dolů a u částky nad 10.000,- na 

stokoruny nahoru. (Šubrt, 2014, s. 224-225) 

2.2 § 7 – příjmy ze samostatné činnosti 

Dalšími významnými příjmy fyzické osoby jsou příjmy z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, které jsou blíže specifikovány v § 7 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. 

Příjmy z podnikání jsou myšleny konkrétně níže uvedené příjmy: 

 příjmy ze živnosti, které má fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které má fyzická 

osoba na základě provozování zemědělské výroby, 

 příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, které má fyzická osoba na zá-

kladě jiného než živnostenského oprávnění (např. příjmy daňových poradců, audi-

torů, advokátů, notářů, lékařů,…) 

 a podíly na zisku (u společníků veřejných obchodních společností a komplementářů 

komanditních společností). 

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou příjmy, které nepatří do příjmů ze zá-

vislé činnosti a to například: 

 příjmy z výkonu nezávislého povolání, které nejsou živností, ani příjmy dle zvlášt-

ních přepisů (např. příjmy sportovců, tlumočníků, znalců), 

 příjmy z autorských práv a práv příbuzných právu autorskému, 

 příjmy z nájmu majetku, který je zařazen do obchodního majetku. (Cardová, 2010, 

s. 12-13) 
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2.2.1 Základ daně 

Základem daně jsou výše uvedené příjmy ponížené o výdaje, které byly vynaložené na 

jejich dosažení, zajištění a udržení. 

 U společníků a komplementářů se počítá základ daně nebo daňová ztráta poměrnou částí, 

odpovídající poměru, kterým se společník či komplementář podílí na zisku veřejné ob-

chodní společnosti či komanditní společnosti. 

Pokud příjmy autorů nepřesáhnou v kalendářním měsíci částku 10.000,- Kč, zdaňují se 

pouze srážkovou daní. Srážkovou daň odvádí plátce daně a na základě žádosti poplatníka 

je povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a z nich 

sražené dani. (Marková, 2014, s. 16) 

2.2.2 Výdaje paušálem 

Pokud fyzická osoba nechce, nebo je pro ni nevýhodné, uplatňovat si výdaje ve skutečné 

výši, má možnost přejít na tzv. „výdaje paušálem“. Jedná se o procentní podíl uplatnitel-

ných výdajů vůči dosaženým příjmům, které se rozdělují podle druhu příjmu. Rozdělení 

těchto výdajů je blíže specifikováno v uvedené tabulce. 

Tabulka 2 – Výdaje paušálem (Marková, 2014, s. 16) 

výdaje související příjmy 

80% 
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

a z příjmů živnostenského podnikání řemeslného 

60% příjmy z živnostenského podnikání (mimo podnikání řemeslného) 

40% 
všechny ostatní příjmy (max. lze uplatnit výdaje do částky 800.000,- Kč) 

(mimo příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku) 

30% 
příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 

(max. lze uplatnit výdaje do částky 600.000,- Kč) 

 

Při použití výdajů paušálem již není možné si uplatnit jiné výdaje vynaložené v dané sou-

vislosti. Má se za to, že v této částce jsou již všechny výdaje ze samostatné činnosti zahr-

nuty. (Marková, 2014, s. 16) 
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Pro rok 2015 se stanovila max. hranice i u výdajů paušálem ve výši 80% nejvýše do částky 

1.600.000,- Kč a u výdajů paušálem ve výši 60% nejvýše do částky 1.200.000,- Kč. (Mar-

ková, 2015, s. 14) 

Nevýhodou při zvolení si výdajů paušálem je situace, kdy by si chtěl poplatník uplatnit 

daňové zvýhodnění na vyživované dítě. V případě, že příjmy, ke kterým se vztahují uplat-

něné výdaje paušálem, přesáhnou 50% celkových příjmů, poplatník si už nemůže uplatnit 

daňové zvýhodnění na vyživované děti. 

2.2.3 Daňová evidence 

„Daňovou evidencí se rozumí evidence majetku a závazků a příjmů a výdajů. Mohou ji 

vést pouze některé fyzické osoby. Na základě daňové evidence se vypočítává daň z příjmů 

fyzických osob.“ (Podnikatel.cz, 2015) 

Daňovou evidenci mohou vést pouze fyzické osoby (právnické osoby musí vést účetnictví) 

a to za předpokladu, že se nerozhodly vést dobrovolně účetnictví, nejsou zapsané v ob-

chodním rejstříku nebo nepřesáhly stanovený limit obratu ve výši 25 milionů Kč za zdaňo-

vací období. Pokud by poplatník tento limit přesáhl, je ze zákona povinen přejít z daňové 

evidence na vedení účetnictví. Vedení účetnictví namísto daňové evidence může fyzické 

osobě ukládat také zvláštní právní předpis. (Cardová, 2010, s. 19-20) 

Pro správné a úplné vedení daňové evidence by si měl poplatník vést deník příjmů a výda-

jů, karty majetku a zásob, pohledávek a závazků, karty úvěrů a půjček a jiné podobné evi-

dence, které je třeba pro co nejlepší přehlednost podnikání individuálního podnikatele 

(mzdová evidence, kniha jízd, pokladní kniha,…). (Dušek, 2014, s. 14-15) 

2.3 § 8 – příjmy z kapitálového majetku 

Další příjmy, které však již nejsou tak časté jako příjmy z § 6 a § 7, jsou příjmy z kapitálo-

vého majetku. Jedná se převážně o: 

 dividendy (podíly ze zisku) z majetkových podílů společností, 

 úroky a jiné výnosy z vlastnictví cenných papírů, 

 výnosy z vkladních knížek, vkladních listů a vkladových účtů, 

 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů, půjček a směnek, úroky z prodlení, 

 dávky penzijního připojištění, plnění z životního pojištění, 

 výhry a jiné. (mesec.cz, 2015) 
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U většiny příjmů z kapitálového majetku je základem pro výpočet daně samotná hodnota 

příjmu, která je zdaněna zvláštní sazbou daně – srážkovou daní. Poplatník v tomto případě 

dostane příjem již ponížený o částku daně (kterou odvádí plátce daně) a příjem se tak ne-

bude nijak zdaňovat dál. 

2.4 § 9 – příjmy z nájmu 

„Příjmy z nájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8, jsou příjmy z nájmu nemovi-

tých věcí nebo bytů, příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 

10 odst. 1 písm. a).“ (Marková, 2014, s. 18) 

Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji vynaloženými na dosažení těchto příjmů. 

Výdaje k nájmům si může poplatník uplatnit buďto ve skutečné prokazatelné výši, nebo 

může využít možnosti výdajů paušálem ve výši 30% z příjmů, nejvýše však do stanovené 

částky 600.000,- Kč. 

Příjmy, které v tomto případě plynou ze společného jmění manželů, zdaňuje pouze jeden 

z manželů. (Marková, 2014, s. 18) 

Z příjmů z pronájmu se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. 

2.5 § 10 – ostatní příjmy 

Do příjmů § 10 spadají všechny ostatní příjmy, které nepatří do příjmů z § 6 – 9. Nejčastěji 

se zde setkáváme s: 

 příjmy z příležitostných činností, které nejsou provozovány podnikatelem, 

 příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí, 

 příjmy z prodeje cenných papírů, 

 příjmy z účastí ve firmách, 

 výhry v loteriích, sázkách a podobných hrách, 

 příjmy z výživného, důchody a podobné opakující se požitky 

 a jiné. 

„Vůči příslušnému příjmu lze uplatnit pouze výdaje na jeho dosažení, ne už výdaje na za-

jištění či udržení příjmu, jako je tomu u příjmů z podnikání nebo z pronájmu. Což fakticky 

vylučuje např. odpisy.“ (danarionline.cz, 2015) 

http://zakony.kurzy.cz/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/paragraf-6-az-8/
http://zakony.kurzy.cz/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/paragraf-10/#paragraf-10H1Ia
http://zakony.kurzy.cz/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/paragraf-10/#paragraf-10H1Ia
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Základem daně jsou tedy příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení. Výše výdajů jsou ale 

daňově uplatnitelné maximálně do výše samotných příjmů za dané zdaňovací období. Není 

možné se tak u příjmů z § 10 dostat do daňové ztráty (stejně tak je tomu u příjmů z § 6). 

2.5.1 Ostatní příjmy osvobozené od daně 

Od daně jsou osvobozeny: 

 všechny příležitostné příjmy, které ve zdaňovacím období nepřesáhnou v úhrnu 

částku 30.000,- Kč, 

 výhry z loterií, které jsou provozovány na základě povolení vydaného podle zvlášt-

ních předpisů, 

 příjmy z prodeje cenných papírů a podílů, pokud ve zdaňovacím období nepřesáh-

nou v úhrnu částku 100.000,- Kč, 

 bezúplatné příjmy od příbuzného v přímé a vedlejší linii, nebo od osoby se kterou 

poplatník prokazatelně žije minimálně 1 rok 

 a bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nepřesáhne částku 

15.000,- Kč. (Marková, 2014, s. 18-19) 

 

  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 26 

3 OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI 

Ještě před samotným výpočtem daňové povinnosti podnikatele, existují různé možnosti a 

postupy, jak upravit základ daně, možnosti uplatnění slev na dani, upravení o odčitatelné 

položky a jiné nástroje pro optimalizaci daňové povinnosti. 

3.1 Nezdanitelná část základu daně 

Jednou z prvních možností, jak zoptimalizovat daňovou povinnost fyzické osoby, je sníže-

ní si základu daně o tzv. odčitatelné položky. 

3.1.1 Dary 

Asi nejčastěji uplatňované dary, o které si poplatník může upravit základ daně, jsou fi-

nanční nebo hmotné dary poskytnuté zdravotním, vzdělávacím, tělovýchovně a sportovně 

založeným organizacím, dary na charitu, podporu mládeže, ochranu zvířat a dary jiným 

organizacím blíže specifikovaným v § 15 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Aby 

snížení základu daně o takto poskytnuté dary bylo daňově uznatelné, úhrnná hodnota těch-

to darů za zdaňovací období musí přesáhnout 2% základu daně podnikatele anebo mít hod-

notu alespoň 1.000,- Kč. Maximálně lze v úhrnu odečíst 10% ze základu daně. 

Velmi často se uplatňuje také darování krve, kdy si poplatník může od základu daně ode-

číst 2.000,- Kč za každý uskutečněný odběr ve zdaňovacím období. (Šubrt, 2014, s. 229-

230) 

3.1.2 Odečet úroků 

Od daňového základu lze dále odečíst zaplacené úroky v daném zdaňovacím období: 

- z úvěrů ze stavebních spoření, 

- z hypotečních úvěrů poskytnutých na bytové potřeby, 

- z účelových úvěrů, které byly použity na financování bytových potřeb. 

Při odečtu úroků je opět stanovena maximální výše ročního odpočtu a to do částky 

300.000,- Kč v úhrnu za zdaňovací období. Podmínkou pro uplatnění úroků u předmětů 

bytové potřeby je, aby poplatník byl vlastníkem, spoluvlastníkem, nebo alespoň nájemní-

kem bytových prostor, ke kterým se úroky z úvěru vztahují. (Šubrt, 2014, s. 231-233) 
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3.1.3 Penzijní připojištění 

Pokud si poplatník v průběhu roku přispívá na penzijní připojištění, je možné si odečíst 

toto roční naspořenou hodnotu, kterou ale musíme první ponížit o částku 12.000,- Kč, kte-

rou uplatnit nelze. Maximálně si u penzijního připojištění lze uplatnit 12.000,- Kč. 

Např.: 

Poplatník si za rok 2014 naspořil na penzijním připojištění částku 15.000,-. 

Zaplacených 15.000,- musí první ponížit o výše zmíněných 12.000,- a o zbylé 3.000,- si 

poníží základ daně. 

Např.: 

Poplatník si za rok 2014 naspořil na penzijním připojištění částku 30.000,-. 

Zaplacených 30.000,- musí první ponížit o výše zmíněných 12.000,- a o zbylých 18.000,- by 

si mohl ponížit základ daně. Daňový základ si ale sníží jen o 12.000,- Kč, což je maximální 

stanovená hranice. 

3.1.4 Soukromé životní pojištění 

U soukromého životního pojištění se z naspořené částky nic neodečítá, ale maximální 

uplatnitelná částka je stanovena na 12.000,- Kč v úhrnu za rok. 

Zbylé nezdanitelné části základu daně jsou odborové příspěvky, úhrady za další vzdělává-

ní, výzkum a vývoj, odečet na podporu odborného vzdělávání a další. (Marková, 2014, s. 

20-21) 

3.2 Slevy na dani  

V § 35 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou uvedeny tzv. slevy na dani, o které 

si poplatník může za zdaňovací období snižovat svou výslednou daňovou povinnost. 

3.2.1 Základní sleva na poplatníka 

Jak daňový rezident, tak i nerezident, má v České republice nárok na základní slevu na 

dani ve výši 2.070,- Kč měsíčně (24.840,- Kč za rok). 

Základní slevu na dani si může zaměstnanec uplatnit u svého zaměstnavatele přímo ze 

mzdy či platu a to tak, že u něj podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických 
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osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a zaměstnavatel mu o tuto slevu bude poni-

žovat daňovou povinnost z každé mzdy (platu). 

Druhou možností, jak si slevu uplatnit je pak jedenkrát ročně a to přímo v daňovém při-

znání. 

3.2.2 Sleva na manželku/a 

Tu stejnou slevu na dani si poplatník může uplatnit také na manželku (manžela) žijící 

s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva je možná uplatnit jen za podmínek, kdy 

vlastní příjem manželky (manžela) za zdaňovací období nepřesáhl částku 68.000,- Kč 

v úhrnu. Do vlastního příjmu se nepočítají dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské 

péče, dávky za zdravotní postižení a podobné. 

V případě, že je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, základní sleva na dani ve 

výši 24.840,- Kč, o kterou si rezident snižuje daň, se zvyšuje na dvojnásobek. (Marková, 

2014, s. 50) 

3.2.3 Sleva na invaliditu 

Sleva na invaliditu je rozdělena do dvou kategorií a to podle stupně postižení: 

3.2.3.1 Základní sleva na invaliditu 

Pod základní slevu na invaliditu spadají poplatníci pobírající invalidní důchod pro invalidi-

tu prvního a druhého stupně. 

Sleva: 2.520,- Kč / rok (210,- Kč / měsíc). 

3.2.3.2 Rozšířená sleva na invaliditu 

Podmínkou pro uplatnění si rozšířené slevy na dani je pak výplata vlastního invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně. 

Sleva: 5.040,- Kč / rok (420,- Kč / měsíc). (Šubrt, 2014, s. 238-239) 

3.2.4 Sleva držitele průkazu ZTP/P 

V případě, že invalidní důchodce je navíc držitelem průkazu ZTP/P a tento průkaz předloží 

finančnímu úřadu, má nárok na uplatnění slevy na dani ve výši 16.140,- Kč za rok (1.345,- 

Kč za měsíc). (Šubrt, 2014, s. 239-240) 
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3.2.5 Sleva na studenta 

Poplatníci, kteří jsou ještě studenty, si mohou uplatnit slevu na dani za studium a to v část-

ce 4.020,- Kč ročně (335,- Kč měsíčně). 

Podmínky pro uplatnění slevy jsou: 

 doložení potvrzení o studiu ze školy, kde poplatník studuje, 

 poplatník si slevu může uplatnit naposledy v měsíci, kdy dovršil věku 26 let, 

 u prezenčního studia naposledy v měsíci, kdy dovršil věku 28 let. 

Výše uvedené slevy (3.2.2 – 3.2.5) si může uplatnit i daňový nerezident, ale pouze v přípa-

dě, že jeho příjmy na území ČR tvoří alespoň 90% ze všech jeho příjmů za zdaňovací ob-

dobí v úhrnu. (Marková, 2014, s. 50) 

3.2.6 Sleva za umístění dítěte 

Novinkou pro rok 2014 je sleva za umístění dítěte, tzv. „školkovné“. 

„Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatní-

kem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení 

péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím 

nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.“ (Marková, 2015, s. 50) 

Obecně zákon uvádí, že pokud žije vyživované dítě s poplatníkem ve společné domácnosti 

a poplatník má prokazatelné výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního 

věku, může si uplatnit slevu na dani až do výše aktuálně stanovené minimální mzdy, tj. až 

8.500,- Kč za rok 2014 (9.200,- Kč za rok 2015). 

Nárok na slevu musí poplatník prokázat potvrzením zařízení péče o děti předškolního vě-

ku, ve kterém je uvedena výše vynaložených výdajů za daný rok. (financnisprava.cz, 2015) 

3.2.7 Daňové zvýhodnění na vyživované děti 

Poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, má 

nárok na daňové zvýhodnění na vyživované děti, žijící s ním ve společné domácnosti. 

Podrobnější přehled možných daňových zvýhodnění je uveden v tabulce. 

  

http://zakony.kurzy.cz/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/paragraf-24/
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Tabulka 3 – Daňové zvýhodnění na vyživované děti (finance.cz, 2015) 

daňové zvýhodnění 
rok 2014 rok 2015 

roční měsíční roční měsíční 

na 1. dítě 13 404 Kč 1 117 Kč 13 404 Kč 1 117 Kč 

na 2. dítě 13 404 Kč 1 117 Kč 15 804 Kč 1 317 Kč 

na 3. a každé další dítě 13 404 Kč 1 117 Kč 17 004 Kč 1 417 Kč 

na 1. dítě (ZTP/P) 26 808 Kč 2 234 Kč 26 808 Kč 2 234 Kč 

na 2. dítě (ZTP/P) 26 808 Kč 2 234 Kč 31 608 Kč 2 634 Kč 

na 3. a každé další dítě (ZTP/P) 26 808 Kč 2 234 Kč 34 008 Kč 2 834 Kč 

 

Daňové zvýhodnění na děti si může poplatník uplatnit jako slevu na dani, daňový bonus 

nebo kombinaci slevy na dani a daňového bonusu. Daňový bonus může poplatník uplatnit 

maximálně do výše 60.300,- Kč ročně. Vyživuje-li dítě ve společné domácnosti více po-

platníků, daňové zvýhodnění si může uplatnit pouze jeden z nich. (finance.cz, 2015) 

3.3 Spolupracující osoby 

U příjmů ze samostatné činnosti je možnost rozdělit poplatníkovi příjmy a s tím i spojené 

výdaje na spolupracující osobu a ušetřit tak poplatníkovi na dani a sociálním pojištění. 

Spolupracující osobou může být manžel, manželka nebo dítě, žijící s poplatníkem ve spo-

lečně hospodařící domácnosti. 

Pokud se příjmy rozdělují pouze na manželku (manžela), je možné na ni přesunout až 50% 

poplatníkových příjmů a výdajů, maximálně však do částky 540.000,- Kč zisku. 

Pokud jde rozdělení na manželku (manžela) a zároveň i na jiné členy domácnosti, nebo jen 

na jiné členy domácnosti, přesune poplatník maximálně 30% svých příjmů a výdajů, nejví-

ce ale do částky 180.000,- Kč zisku. 

Osoba, na kterou se příjmy a výdaje přerozdělují, si musí podat své vlastní daňové přizná-

ní. Děti mohou být spolupracující osobou nejdříve po ukončení povinné školní docházky a 

nesmí na ně být již nikým uplatněno daňové zvýhodnění na děti. 

Příjmy i výdaje se přerozdělují stejným podílem, tj. když přesouvám 20% příjmů ze samo-

statné činnosti, musím přesunout přesně 20% výdajů s nimi souvisejících. (jakpodnikat.cz, 

2015) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 ANALÝZA DAŇOVÉ POVINNOSTI 1. DAŇOVÉHO SUBJEKTU 

Prvním subjektem této bakalářské práce bude pan Čech, který je zaměstnaný u společnosti 

ABC s.r.o. jako technický pracovník s hrubou mzdou ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Dále 

má příjmy z pronájmu bytu 5.000,- Kč měsíčně, který ale v průběhu roku prodal za cenu 

1.250.000,- Kč. Pan Čech má 2letého syna a manželku, která byla po celý rok se synem na 

rodičovské dovolené. Měsíčně si spoří na své penzijní připojištění ve výši 1.500,- Kč a 

jednou za 3 měsíce chodí darovat krev. Krom tohoto všeho ještě studuje vysokou školu 

formou kombinovaného studia (v květnu dosáhl věku 26 let) 

4.1 Výpočet základu daně z příjmů ze zaměstnání 

Jak je již v zadání zmíněno, pan Čech má u svého zaměstnavatele měsíční hrubou mzdu ve 

výši 15.000,- Kč. V dubnu a v červnu čerpal 10 dní dovolené, v srpnu byl 5 dní nemocný a 

v listopadové mzdě dostal 5.000,- jako vánoční prémii. Pan Čech zde podepsal prohlášení 

poplatníka daně a na jeho základě si uplatňoval slevu na dani. 

leden, únor, březen, květen, červenec, září, říjen, prosinec: 

hrubá mzda: 15.000,- 

zdravotní pojistné zaměstnanec: 15.000 x 4,5 % = 675,- 

sociální pojistné zaměstnanec: 15.000 x 6,5 % = 975,- 

Pro výpočet daňové povinnosti se musí první dopočítat superhrubá mzda, ze které se ná-

sledně dopočítá daň, která pro rok 2014 činila 15 %. Superhrubá mzda je zároveň i zákla-

dem daně z příjmů. 

superhrubá mzda: 15.000 x 1,34 (navýšení o sociální a zdravotní pojistné, které odvádí 

zaměstnavatel) = 20.100,- 

daň ze mzdy: 20.100 x 15 % = 3.015,- 

sleva na dani: 2.070,- 

daň po uplatnění slev: 3.015 – 2.070 = 945,- 

Čistá mzda se vypočítá z hrubé mzdy ponížené o sociální a zdravotní pojistné zaměstnance 

a vypočítanou daň po uplatnění slev. Tuto částku vyplatí zaměstnavatel svému zaměstnan-

ci. 

čistá mzda: 15.000 – 675 – 975 – 945 = 12.405,- 
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duben, červen: 

V dubnu a červnu čerpal pan Čech 10 dní dovolené. Náhrada za dovolenou se počítá z 

průměrné hodinové mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí, čili v tomto případě z průměrné 

hodinové mzdy za leden, únor a březen, která činila 87,89 Kč na hodinu. Pan Čech má 

smluvenou osmihodinovou pracovní dobu. 

náhrada za dovolenou: (87,89 x 8 hodin) x 10 dní dovolené = 7.031,- 

Duben i červen měl v loňském roce 21 pracovních dní (10 dní dovolená, 11 dní odpraco-

vaných). 

Hrubá mzda za odpracované dny se vypočítá ze základní hrubé mzdy poměrem odpraco-

vaných dnů oproti pracovním dnům. 

hrubá mzda za odpracované dny: (15.000 / 21) x 11 = 7.857,- 

hrubá mzda celkem: 7.031 + 7.857 = 14.888,- 

zdravotní pojistné zaměstnanec: 14.888 x 4,5 % = 670,- 

sociální pojistné zaměstnanec: 14.888 x 6,5 % = 968,- 

superhrubá mzda: 14.888 x 1,34 = 19.950,- 

daň ze mzdy: 19.950 x 15 % = 3.000,- 

sleva na dani: 2.070,- 

daň po uplatnění slev: 3.000 – 2.070 = 930,- 

čistá mzda: 14.888 – 670 – 968 – 930 = 12.320,- 

srpen: 

V srpnu byl pan Čech 5 dní nemocný. Za první tři dny nemoci je zaměstnanec bez náhrady, 

od čtvrtého dne hradí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu ve výši 60% a od 15 dne přechá-

zí případná náhrada mzdy na správu sociálního zabezpečení. V případě pana Čecha počí-

táme pouze s náhradou mzdy za 2 dny nemoci (čtvrtý a pátý den) ve výši 738,- Kč. Tato 

náhrada mzdy nepodléhá sociálnímu, zdravotnímu, ani dani z příjmů. 

hrubá mzda za odpracované dny: (15.000 / 21) x 16 = 11.429,- 

zdravotní pojistné zaměstnanec: 11.429 x 4,5 % = 515,- 

sociální pojistné zaměstnanec: 11.429 x 6,5 % = 743,- 
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superhrubá mzda: 11.429 x 1,34 = 15.315,- 

daň ze mzdy: 15.315 x 15 % = 2.310,- 

sleva na dani: 2.070,- 

daň po uplatnění slev: 2.310 – 2.070 = 240,- 

náhrada mzdy za 2 dny nemoci: 738,- 

čistá mzda: 11.429 – 515 – 743 – 240 + 738 = 10.669,- 

listopad: 

V listopadu obdržel pan Čech k základní hrubé mzdě odměnu ve výši 5.000,- Kč, ta se pro 

výpočet jen přičte k základní hrubé mzdě. 

hrubá mzda: 15.000 + 5.000 prémie = 20.000,- 

zdravotní pojistné zaměstnanec: 20.000 x 4,5 % = 900,- 

sociální pojistné zaměstnanec: 20.000 x 6,5 % = 1.300,- 

superhrubá mzda: 20.000 x 1,34 = 26.800,- 

daň ze mzdy: 26.800 x 15 % = 4.020,- 

sleva na dani: 2.070,- 

daň po uplatnění slev: 4.020 – 2.070 = 1.950,- 

čistá mzda: 20.000 – 900 – 1.300 – 1.950 = 15.850,- 

4.1.1 Celkový základ daně a odvedená daň 

Úhrn zdanitelných příjmů za loňský rok je součtem jednotlivých hrubých mezd za dané 

období. 

Úhrn zdanitelných příjmů: (8 x 15.000) + (2 x 14.888) + 11.429 + 20.000 = 181.205,- 

Dílčí základ daně se vypočítá součtem všech superhrubých mezd za rok, nebo jednoduše 

přičtením sociálního a zdravotního za zaměstnavatele (34 %). 

Dílčí základ daně ze mzdy: 181.205 x 1,34 = 242.815,- 

Úhrn povinného pojistného za zaměstnavatele: 34 % ze zdanitelných příjmů = 181.205 x 

0,34 = 61.610,- 

Celkově odvedená daň z mezd: (8 x 945) + (2 x 930) + 240 + 1.950 = 11.610,- 
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4.2 Výpočet základu daně z příjmů z pronájmu nemovitosti 

Pan Čech v roce 2014 pronajímal od ledna do července byt, který následně v srpnu toho 

roku prodal. Za nájem si účtoval 5.000,- měsíčně. Náklady na energie si nájemce platil 

v průběhu roku sám. 

Celkové příjmy za rok 2014 tedy činily 7 x 5.000 = 35.000,- Kč. 

Výdaje si může poplatník pronájmu nemovitosti uplatnit buďto ve skutečné výši, nebo 

uplatní výdaje procentem z příjmů ve výši 30 %. 

4.2.1 Skutečně prokazatelné výdaje 

Skutečně prokazatelné výdaje pana Čecha byly následující: 

daň z nemovitosti: 800,- 

pojištění bytu: 1.500,- 

revize plynu: 600,- 

celkové skutečně prokazatelné výdaje: 800 + 1.500 + 600 = 2.900,- 

Výdaje za placení energií si dát do výdajů nemůže, protože se s nájemníkem smluvně do-

hodl na tom, že nájemník si bude zálohy na energie a jejich následné vyúčtování hradit 

sám, mimo nájemné. 

4.2.2 Výdaje procentem z příjmů 

Výdaje procentem z příjmů jsou u pronájmu nemovitosti stanovené státem na 30 %. 

Výdaje procentem z příjmů: 35.000 x 0,3 = 10.500,- 

Doporučení: 

Z výše uvedených výpočtů je jasné, že pro výpočet základu daně z příjmů z pronájmu ne-

movitosti pana Čecha, je výhodnější využít výdaje procentem z příjmů, které jsou vyšší, 

než výdaje ve skutečně prokazatelné výši. Pro výpočet daně z těchto dvou variant by si měl 

poplatník určitě vybrat výdaje procentem z příjmů. 

Základ daně: příjmy – výdaje = 35.000 – 10.500 = 24.500,- 
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4.3 Výpočet základu daně z příjmů z prodeje nemovitosti 

Výše uvedený byt koupil poplatník před třemi lety za cenu 1.350.000,- Kč, nyní ho prodal 

o sto tisíc levněji, tj. za 1.250.000,- Kč. V tomto případě bude rozdíl mezi příjmy a výdaji 

vycházet v záporných hodnotách. 

Základ daně: příjmy – výdaje = 1.250.000 – 1.350.000 = -100.000,- 

U příjmů z prodeje nemovitosti se poplatník nikdy nemůže dostat do ztráty, respektive ni-

kdy nemůže být základ daně záporný. I když jsou výdaje vyšší, než příjmy, základ daně 

nikdy neklesne pod hodnotu 0,- Kč.  

Základ daně z prodeje nemovitosti konkrétně u pana Čecha bude tedy v hodnotě 0,- Kč. 

Doporučení: 

Pokud by příjmy z prodeje byly vyšší, než cena, za kterou byla nemovitost pořízena, je 

možné si uplatnit do skutečných výdajů také další prokazatelné výdaje. Například daň 

z převodu nemovitosti, částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení bytu, jeho 

opravu a údržbu a jiné výdaje související s jeho prodejem, jako jsou právní a notářské 

služby, zpracování odhadu ceny nemovitosti, atd. 

V případě, že byla nemovitost nabyta zděděním nebo darováním a neznáme cenu, za kte-

rou by byla nemovitost jinak pořízena, přihlíží se k ceně zjištěné pro účely daně dědické a 

daně darovací. 

4.4 Výpočet daně z příjmů 

Na základě předchozích výpočtů a informací ze zadání je nyní možné dopočítat vlastní 

daňovou povinnost či případný daňový přeplatek pana Čecha za zdaňovací období.  

4.4.1 Součet dílčích základů daně 

V první řadě je potřeba sečíst všechny vypočtené dílčí základy daně, ze kterých se bude 

dále vycházet. 

Příjmy ze zaměstnání (§ 6): 242.815,- 

Příjmy z nájmu nebytových prostor (§ 9): 24.500,- 

Příjmy z prodeje nemovitosti (§ 10): 0,- 

Součet dílčích základů daně: 242.815 + 24.500 + 0 = 267.315,- 
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4.4.2 Úprava základu daně o nezdanitelné části 

Součet dílčích základů daně se dále upraví o nezdanitelné části.  

Penzijní připojištění 

Ze zadání můžeme vyčíst, že si pan Čech pravidelně spoří na dobrovolné penzijní připojiš-

tění v částce 1.500,- Kč měsíčně. V součtu dělá naspořená částka 18.000,- Kč za rok (12 x 

1.500,-). Pro daňové účely je před úpravou základu daně nutné ponížit naspořenou částku o 

neuplatnitelnou část v hodnotě 12.000,- Kč a až o vypočtenou rozdílnou část je možné, 

snížit si základ daně. 

Uplatnitelná částka: 18.000 – 12.000 = 6.000,- 

Doporučení: 

Pokud by si pan Čech spořil na penzijní připojištění ještě o 500,- Kč měsíčně více (2.000,- 

měsíčně), mohl by si základ daně za uplynulý rok ponížit až o maximální možnou částku 

12.000,-. Za rok by měl na penzijním připojištění naspořeno 24.000,- Kč, po odečtení neu-

platnitelné části 12.000,- Kč by mu zbyl rozdíl pro snížení daňového základu ve výši 

12.000,- Kč a dosáhl by tak maximálního možného odpočtu ze základu daně z tohoto spo-

ření. 

Darování krve 

Pan Čech chodí navíc jednou za 3 měsíce darovat krev, což mu za rok udělá 4 odběry. Za 

každý odběr si může počítat poskytnutý dar v hodnotě 2.000,- Kč. Za čtyři odběry mu od-

čitatelná položka bude dělat v součtu 8.000,- Kč (4 x 2.000,-), o které si opět může ponížit 

základ daně pro jeho další propočet. 

Upravený základ daně 

Od původně vypočteného dílčího základu daně je potřeba nyní odečíst možné odčitatelné 

položky. V případě pana Čecha to bude výše dopočítaný příspěvek na penzijní připojištění 

a poskytnuté dary z titulu darování krve. 

Upravený základ daně: 267.315 – 6.000 – 8.000 = 253.315,- 

Pro výpočet daňové povinnosti se základ daně zaokrouhlí na celé stokoruny dolů. 

Základ daně pro výpočet dně: 253.300,- 
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4.4.3 Slevy na dani 

Ze základu daně, který je upravený o nezdanitelné části, se dopočítá daň z příjmů v pro-

centní výši, stanovené zákonem. Pro rok 2014 byla daň z příjmů fyzických osob stanovena 

na 15 % ze základu daně. 

Daň z příjmů: 253.300 x 0,15 = 37.995,- 

Jen pro porovnání: Pokud by si pan Čech neuplatnil u příjmu z pronájmu bytu výdaje pro-

centem, ale uplatňoval by si výdaje ve skutečné výši, jeho výsledná daň by v tomto případě 

činila 39.135,- Kč. Správnou volbou výdajů tak ušetřil 1.140,- Kč na dani. 

Základní sleva na poplatníka 

Po dopočítání daně ze všech příjmů si nyní poplatník může snížit daň o základní slevu na 

poplatníka ve výši 24.840,- Kč, na kterou má v České republice nárok každý daňový rezi-

dent i nerezident. 

Sleva na manželku 

Manželka pana Čecha byla za loňský rok na rodičovské dovolené a za celé zdaňovací ob-

dobí si nevydělala více, jak 68.000,- Kč v základu daně, což pro daňové účely doloží čest-

ným prohlášením, které si pan Čech doloží ke svému daňovému přiznání. Tím, že manžel-

ka nevydělávala, může si pan Čech základní slevu na poplatníka uplatnit také na ni a to 

opět ve stejné výši 24.840,-. 

Sleva na studenta 

Krom tohoto všeho ještě studuje vysokou školu formou kombinovaného studia, kdy si mů-

že uplatnit slevu na dani za studium ve výši 335,- Kč měsíčně. U kombinovaného studia si 

poplatník může uplatnit slevu za studium naposledy v měsíci, kdy dovršil věku 26 let. Pan 

Čech dosáhl věku 26 let v květnu toho roku. Za studium si může tedy počítat pouze prv-

ních 5 měsíců, což mu na dani bude tvořit slevu v součtu 1.675,- Kč (5 x 335,-). 

Daňové zvýhodnění na dítě 

Poslední položka, o kterou si v tomto konkrétním případě poplatník může snížit daňovou 

povinnost je daňové zvýhodnění na děti. Poplatník má dvouletého syna a může si na něj 

uplatnit slevu na dani za celý rok, čili 13.404,- Kč v souhrnu. 
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Již odvedená daň státu 

Nesmí se zapomenout na daň, kterou pan Čech zaplatit přímo z mezd, kterou za něj odvá-

děl zaměstnavatel. Ta u příjmů ze zaměstnání vyšla na 11.610,- Kč. 

4.4.4 Výsledná daň 

Pro konečné dopočítání daně z příjmů pana Čecha použijeme původní vypočtenou daňo-

vou povinnost, od které odečteme všechny uvedené slevy na dani, krom daňového zvýhod-

nění na dítě a již odvedené dani z příjmů ze zaměstnání (tyto dvě položky jako jediné 

z uvedených mohou být daňovým bonusem). 

Daň z příjmů: 37.995 – 24.840 – 24.840 – 1.675 = -13.360,- 

Daň z příjmů před uplatněním případných daňových bonusů nikdy nemůže mít zápornou 

hodnotu. Pokud tedy daň z příjmů vyšla na částku -13.360,- Kč, výsledná daň bude tím 

pádem 0,- Kč. 

K vypočtené dani je možné si nárokovat ještě již zmíněný daňový bonus na dítě a nárok na 

vrácení již odvedené daně z příjmů ze zaměstnání. 

Daňový bonus: 0 + 13.404 + 11.610 = 25.014,- 

Na základě provedeného výpočtu vyšlo, že panu Čechovi za loňský rok nevznikla žádná 

daňová povinnost vůči státu. Naopak mu vznikla pohledávka v hodnotě 25.014,- Kč, kte-

rou si může na základě podání daňové přiznání od státu nárokovat. Podmínkou pro uznání 

nároku na vrácení daně je řádné prokázání všech skutečností, tím, že k daňovému přiznání 

poplatník doloží veškeré písemnosti, které se k uvedeným informacím v daňovém přiznání 

vztahují a vyplní si žádost o vrácení daňového bonusu, které je součástí přiznání. 
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5 ANALÝZA DAŇOVÉ POVINNOSTI 2. DAŇOVÉHO SUBJEKTU 

Druhým příkladem této bakalářské práce bude pan Slovák. Pan Slovák je osobou samo-

statně výdělečně činnou v oboru poskytování právních služeb. V loňském roce si uplatňo-

val výdaje ve skutečné výši.  

Má dvě děti, jedno ve věku pět let a druhé má necelý rok. S jedním byla manželka po část 

roku na mateřské a pak přešla na rodičovskou dovolenou. Druhé dítě už chodí do mateřské 

školy. 

Pan Slovák si pravidelně spoří na své životní pojištění ve výši 500,- Kč měsíčně a splácí 

hypotéku na svůj rodinný dům. 

5.1 Výpočet základu daně z příjmů ze samostatné činnosti 

Jak je již výše zmíněno, pan Slovák má hlavní zdroj příjmů ze svého podnikání v oblasti 

poskytování právních služeb. Z této činnosti si za loňský rok vykázal příjmy ve výši 

980.000,- Kč. 

5.1.1 Výpočet skutečně prokazatelných výdajů 

Skutečně prokazatelné výdaje pana Slováka za loňský rok tvoří: 

- nájem nebytových prostor 120.000,- 

- telefon, internet 9.600,- 

- kancelářské potřeby, toner 11.400,- 

- ostatní služby a materiál 4.000,- 

- náklady na provoz automobilu 45.000,- 

Celkové výdaje: 120.000 + 9.600 + 11.400 + 4.000 + 45.000 = 190.000,- 

K výdajům ve skutečné výši je možnost ještě připočtení odpisu automobilu, které si pan 

Slovák koupil před třemi lety za 200.000,- Kč. Automobil je zařazen do odpisové skupiny 

2, způsob odpisu rovnoměrný, doba odpisování 5 let. 

Za rok 2014 si může pan Slovák přičíst k výdajům odpisy automobilu ve výši 44.500,- Kč. 
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Tabulka 4 - Výpočet daňových odpisů automobilu (Marková, 2014, s. 40-45, vlastní zpra-

cování) 

rok odpis výpočet částka odpisu zůstatková cena 

2012 11% 200.000 x 0,11 22.000 178.000 

2013 22,25% 200.000 x 0,2225 44.500 133.500 

2014 22,25% 200.000 x 0,2225 44.500 89.000 

2015 22,25% 200.000 x 0,2225 44.500 44.500 

2016 22,25% 200.000 x 0,2225 44.500 0 

 

Skutečně prokazatelné výdaje: 190.000 + 44.500 = 234.500,- 

Doporučení: 

Dle výše uvedených informací tvoří panu Slovákovi výdaje na provoz automobilu v součtu 

45.000,- Kč. Pokud by tyto výdaje vyloučil, má možnost si uplatnit výdaje na provoz au-

tomobilu formou paušálu ve výši 5.000,- Kč měsíčně, což v součtu udělá 60.000,- Kč za 

rok, namísto pouhých 45.000,- Kč. Pokud pan Slovák uplatní výdaje na provoz automobilu 

paušálem, zvýší si tak výdaje o 15.000,- Kč. 

Skutečně prokazatelné výdaje s využitím paušálu na provoz automobilu: 234.500 – 45.000 

+ 60.000 = 249.500,- 

5.1.2 Výpočet výdajů procentem z příjmů 

Pan Slovák poskytuje právní služby a nepodniká na základě živnostenského oprávnění, je 

poplatníkem podnikajícím podle zvláštních předpisů. Tím pádem spadá do kategorie výda-

jů procentem z příjmů ve výši 40%. 

Výdaje procentem z příjmů: 980.000 x 0,4 = 392.000,- 

Z uvedených výpočtů je zcela jasné, že panu Slovákovi se určitě vyplatí využít spíše výda-

je procentem z příjmů, které jsou oproti skutečným výdajům vyšší o celých 142.500,- Kč.  

5.1.3 Přechod z výdajů ve skutečné výši na výdaje procentem z příjmů 

Je nutné přihlédnout k tomu, že pan Slovák v loňském roce využil výdajů ve skutečné výši 

a pokud by chtěl přecházet v roce 2014 na výdaje procentem z příjmů, musel by si podat 

dodatečné daňové přiznání za rok 2013, ve kterém by musel dodanit neuhrazené závazky a 

pohledávky vedené k 31. prosinci 2013. Stav neuhrazených pohledávek k tomuto datu byl 

40.000,- Kč a stav závazků 15.000,- Kč. 
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5.1.3.1 Dodanění pohledávek a závazků 

Základ daně: 40.000 – 15.000 = 25.000,- 

Výše daně z příjmů fyzických osob byla pro rok 2013 stanovena ve výši 15% ze základu 

daně. 

Daň z příjmů: 25.000 x 0,15 = 3.750,- 

Pokud bude pan Slovák přecházet v roce 2014 na výdaje procentem z příjmů, bude si mu-

set podat dodatečné daňové přiznání za rok 2013, ve kterém dodaní neuhrazené závazky a 

pohledávky a bude tak muset doplatit 3.750,- Kč na dani z příjmů. 

5.2 Spolupracující osoba 

Manželka pana Slováka je v současné době s roční dcerou na rodičovské dovolené. V roce 

2014 byla ale po část roku na mateřské dovolené a po část roku na rodičovské. Příjmy 

z mateřské dovolené paní Slovákové činily 70.000,- Kč. Bohužel, příjmy z mateřské dovo-

lené se počítají do celkových příjmů, které tímto překročili stanovenou hranici 68.000,- Kč 

a tím pádem si pan Slovák nemůže pro rok 2014 uplatnit slevu na dani za manželku. Může 

na ni ale přesunout část svých příjmů a výdajů a snížit si tak svou vlastní daňovou povin-

nost. 

Aby byl přesun příjmů a výdajů pana Slováka na paní Slovákovou výhodný a paní Slová-

ková neplatila nic na dani a na sociálním pojištění, neměl by její základ daně přesáhnout 

zhruba 62.250,- Kč. 

5.2.1 Příjmy a výdaje ve skutečné výši 

Pokud by se přesouvaly příjmy a výdaje z pana Slováka na paní Slovákovou, rozdělení by 

vypadalo následovně. 

Tabulka 5 - Rozdělení příjmů a výdajů ve skutečné výši (vlastní zpracování) 

celkové p. Slovák p. Slováková 

příjmy výdaje příjmy výdaje 
ZD 

příjmy výdaje 
ZD 

100% 91,50% 8,50% 

980.000 249.500 896.700 228.293 668.408 83.300 21.208 62.093 

 

Pro výpočet daňové povinnosti se základ daně zaokrouhlí na celé stokoruny dolů. 

Základ daně: 62.000,- 
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Daň z příjmů: 62.000 x 0,15 = 9.300,- 

Základní sleva na poplatníka: 24.840,- 

Daň po uplatnění slevy: 9.300 – 24.840 = -15.540,- => 0,- 

Když by na sebe paní Slováková převzala příjmy a výdaje pana Slováka ve výši 8,5 % (pří-

jmy ve výši 83.300,- Kč a k nim výdaje ve výši 21.208,- Kč), její základ daně bude po za-

okrouhlení v částce 62.000,- Kč. Po uplatnění základní slevy na dani na poplatníka, paní 

Slovákové nevznikne žádná daňová povinnost a panu Slovákovi ušetří na dani celých 

9.300,- Kč. Na sociální pojištění nebude platit nic, protože nesplňuje minimální základ 

daně a jen na zdravotním pojistném bude muset doplatit 4.192,- Kč. 

5.2.2 Příjmy a výdaje procentem z příjmů 

V případě, když by pan Slovák využil výdaje procentem z příjmů, pak by rozdělení vypa-

dalo následovně. 

Tabulka 6 - Rozdělení příjmů a výdajů procentem z příjmů (vlastní zpracování) 

celkové p. Slovák p. Slováková 

příjmy výdaje příjmy výdaje 
ZD 

příjmy výdaje 
ZD 

100% 89,50% 10,50% 

980.000 392.000 877.100 350.840 526.260 102.900 41.160 61.740 

 

Základ daně: 61.700,- 

Daň z příjmů: 61.700 x 0,15 = 9.255,- 

Základní sleva na poplatníka: 24.840,- 

Daň po uplatnění slevy: 9.255 – 24.840 = -15.585,- => 0,- 

Když by na sebe paní Slováková převzala příjmy a výdaje pana Slováka ve výši 10,5 % 

(příjmy ve výši 102.900,- Kč a k nim výdaje ve výši 41.160,- Kč), její základ daně bude po 

zaokrouhlení v částce 61.700,- Kč. Po uplatnění základní slevy na dani na poplatníka, paní 

Slovákové nevznikne žádná daňová povinnost a panu Slovákovi ušetří na dani celých 

9.255,- Kč. Na sociální pojištění nebude platit nic, protože nesplňuje minimální základ 

daně a jen na zdravotním pojistném bude muset doplatit 4.168,- Kč. 
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5.3 Výpočet daně z příjmů 

Než se bude počítat daň z příjmů, je potřeba se rozhodnout, zda bude pro pana Slováka 

výhodnější uplatňovat výdaje ve skutečné výši, nebo přejít na výdaje procentem z příjmů. 

5.3.1 Výdaje ve skutečné výši 

Základ daně: 668.408,- 

U uplatňování výdajů ve skutečné výši je jednou hlavní výhodou to, že si poplatník může 

uplatnit daňové zvýhodnění na děti, které bude při rozhodování asi nejdůležitějším aspek-

tem. 

5.3.1.1 Úprava základu daně o nezdanitelné části 

Před výpočtem samotné daňové povinnosti, si poplatník může upravit základ daně o ne-

zdanitelné části. 

Životní pojištění 

Pan Slovák si pravidelně spoří na dobrovolné životní pojištění 500,- Kč měsíčně. V úhrnu 

dělá za zdaňovací období naspořená částka 6.000,- Kč (12 x 500,-), o kterou si může snížit 

svůj základ daně. U životního pojištění se naspořená částka pro daňové účely nijak nesni-

žuje, počítá se s celou hodnotou. 

Úroky z hypotéky 

Poplatník splácí hypotéku na svůj rodinný dům a má tak možnost ponížit si svůj základ 

daně o zaplacené úroky z této hypotéky, na základě potvrzení o zaplacených úrocích vy-

stavené bankou, které hypotéku splácí. 

Zaplacené úroky pana Slováka za rok 2014 tvoří částku 35.000,- Kč. 

Základ daně po odečtení nezdanitelných částí 

Základ daně: 668.408 – 6.000 – 35.000 = 627.408,- 

Základ daně po zaokrouhlení: 627.400,- 

5.3.1.2 Slevy na dani 

Ze základu daně, který je upravený o nezdanitelné části, se dopočítá daň z příjmů v pro-

centní výši, stanovené zákonem. Pro rok 2014 byla daň z příjmů fyzických osob stanovena 

na 15 % ze základu daně. 
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Daň z příjmů: 627.400 x 0,15 = 94.110,- 

Základní sleva na poplatníka 

Po dopočítání daně z příjmů si nyní poplatník může snížit daň o základní slevu na poplat-

níka ve výši 24.840,- Kč, na kterou má v České republice nárok každý daňový rezident i 

nerezident. 

Daňové zvýhodnění na děti 

Dále si může uplatnit daňové zvýhodnění na obě své děti a to v částce 13.404,- na každé 

z nich. Celkem si může v úhrnu uplatnit částku 26.808,- Kč (2 x 13.404,-). 

Sleva za umístění dítěte 

Pan Slovák měl v průběhu zdaňovacího období svého pětiletého syna umístěného v mateř-

ské škole, kde za něj platil 1.000,- Kč měsíčně (12.000,- Kč za rok).  

Z výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte, je 

možné odečíst si od daňové povinnosti maximálně výdaje ve výši aktuálně stanovené mi-

nimální mzdy. Pan Slovák na tzv. „školkovném“ sice zaplatil 12.000,- Kč, ale odečíst si 

může jen 8.500,- Kč, což byla pro rok 2014 stanovená minimální mzda. 

5.3.1.3 Výsledná daň 

Pro konečné dopočítání daně z příjmů pana Slováka použijeme původní vypočtenou daňo-

vou povinnost, od které odečteme všechny uvedené slevy na dani. 

Daň z příjmů: 94.110 – 24.840 – 26.808 – 8.500 = 33.962,- 

5.3.1.4 Sociální a zdravotní pojištění 

Při rozhodování, co bude pro poplatníka finančně výhodnější volbou, je nutné přihlédnout 

také k výši sociálního a zdravotního pojistného, které bude muset poplatník ze svých pří-

jmů odvést. 

Zdravotní pojistné 

Protože měl pan Slovák za rok 2013 relativně nízké příjmy a neměl tak ani příliš velký 

vyměřovací základ, platil si v průběhu roku pravidelné měsíční zálohy na zdravotní pojiš-

tění pouze v minimální stanovené výši, tj. 1.752,- Kč měsíčně. 

Zálohy na zdravotní pojistné jsou splatné vždy do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, 

ve kterém poplatníkovi vznikla povinnost platit tyto zálohy. 
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Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojistného tvoří 50% ze základu daně, který 

není upravený o nezdanitelné části. V případě výdajů ve skutečné výši počítáme tedy vy-

měřovací základ jako 50 % z částky 668.408,- Kč. Zdravotní pojistné pak bude 13,5 % 

z vyměřovacího základu. 

Vyměřovací základ: 668.408 x 0,5 = 334.204,- 

Zdravotní pojištění za rok 2014: 334.204 x 0,135 = 45.118,- 

Zaplacené zálohy za rok 2014: 12 x 1.752 = 21.024,- 

Doplatek na zdravotním pojistném: 45.118 – 21.024 = 24.094,- 

Sociální pojistné 

Na sociálním pojistném si pan Slovák také platil pravidelné minimální měsíční zálohy, 

které byly na rok 2014 stanoveny v částce 1.894,- Kč. 

Zálohy na sociální pojistné jsou splatné vždy do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, ve 

kterém poplatníkovi vznikla povinnost platit tyto zálohy. 

Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojistného, stejně jako u zdravotního pojistné-

ho, tvoří 50% ze základu daně, který není upravený o nezdanitelné části, tj. 50 % z částky 

668.408,- Kč. Sociální pojistné pak bude 29,2 % z tohoto vyměřovacího základu. 

Vyměřovací základ: 668.408 x 0,5 = 334.204,- 

Sociální pojistné za rok 2014: 334.204 x 0,292 = 97.588,- 

Zaplacené zálohy za rok 2014: 12 x 1.894 = 22.728,- 

Doplatek na sociálním pojistném: 97.588 – 22.728 = 74.860,- 

5.3.1.5 Zhodnocení volby u výdajů ve skutečné výši 

Pokud by se pan Slovák rozhodl, že zůstane u výdajů ve skutečné výši, zaplatí na dani 

z příjmů 33.962,- Kč, 24.024,- Kč doplatek na zdravotní pojištění a 74.860,- Kč doplatek 

na sociální pojistné.  

Nesmíme zapomenout ještě na to, že musí paní Slováková doplácet na zdravotním pojiště-

ní 4.192,- Kč. 

Celkové finanční náklady pana Slováka, při použití výdajů ve skutečné výši, budou v část-

ce 137.038,- Kč (33.962 + 24.024 + 74.860 + 4.192). 
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5.3.2 Výdaje procentem z příjmů 

Základ daně u výdajů procentem z příjmů: 526.260,- 

5.3.2.1 Úprava základu daně o nezdanitelné části 

Prvním krokem před výpočtem samotné daňové povinnosti, bude to, že si poplatník opět 

upraví základ daně o nezdanitelné části. 

Životní pojištění 

Pravidelné spoření na životní pojištění 500,- Kč měsíčně. V úhrnu dělá za zdaňovací obdo-

bí naspořená částka 6.000,- Kč (12 x 500,-), o kterou si může snížit svůj základ daně. 

Úroky z hypotéky 

Zaplacené úroky pana Slováka za rok 2014 tvoří částku 35.000,- Kč. 

Základ daně po odečtení nezdanitelných částí 

Základ daně: 526.260 – 6.000 – 35.000 = 485.260,- 

Základ daně po zaokrouhlení: 485.200,- 

5.3.2.2 Slevy na dani 

Ze základu daně, který je upravený o nezdanitelné části, se dopočítá daň z příjmů v pro-

centní výši, stanovené zákonem. Pro rok 2014 byla daň z příjmů fyzických osob stanovena 

na 15 % ze základu daně. 

Daň z příjmů: 485.200 x 0,15 = 72.780,- 

Základní sleva na poplatníka 

Po dopočítání daně z příjmů si nyní poplatník může snížit daň o základní slevu na poplat-

níka ve výši 24.840,- Kč. 

Daňové zvýhodnění na děti 

Nevýhodou u volby výdajů procentem z příjmů je nemožnost, uplatnit si daňové zvýhod-

nění na děti. Slevu si u výdajů procentem z příjmů nemůže poplatník uplatnit ani na man-

želku, což ale není případ pana Slováka, ten si nemůže uplatnit slevu na manželku ani tak, 

protože paní Slováková překročila příjmy ve výši 68.000,- Kč. 
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Pokud by měl poplatník i jiné příjmy, toto omezení se ho týká pouze v případě, kdy součet 

dílčích základů daně, u kterých uplatnil výdaje procentem z příjmů, je vyšší, než polovina 

jeho celkového daňového základu. 

Doporučení: 

Pan Slovák by si v tomto případě sice nemohl uplatnit daňové zvýhodnění na děti, ale 

mohla by si ho uplatit paní Slováková, která je sice spolupracující osobou pana Slováka, 

ale jeho příjmy a výdaje od něj pouze přejímá, což neznamená, že ona sama výdaje procen-

tem z příjmů využívá. 

Paní Slováková si tak může ještě uplatnit daňové zvýhodnění na obě dvě své děti a to 

v částce 13.404,- na každé z nich. Celkem si může v úhrnu uplatnit částku 26.808,- Kč (2 x 

13.404,-). 

Sleva za umístění dítěte 

Pan Slovák měl v průběhu zdaňovacího období svého pětiletého syna umístěného v mateř-

ské škole, kde za něj platil 1.000,- Kč měsíčně (12.000,- Kč za rok). Maximálně si na tzv. 

„školkovném“ může odečíst 8.500,- Kč (výše minimální mzdy v roce 2014). 

5.3.2.3 Výsledná daň 

Pro konečné dopočítání daně z příjmů pana Slováka použijeme původní vypočtenou daňo-

vou povinnost, od které odečteme všechny uvedené slevy na dani. 

Daň z příjmů: 72.780 – 24.840 – 8.500 = 39.440,- 

5.3.2.4 Sociální a zdravotní pojištění 

Při rozhodování, co bude pro poplatníka finančně výhodnější volbou, je nutné přihlédnout 

také k výši sociálního a zdravotního pojistného, které musíme pro výdaje procentem z pří-

jmů opět přepočítat. 

Zdravotní pojistné 

Vyměřovací základ: 526.260 x 0,5 = 263.130,- 

Zdravotní pojištění za rok 2014: 263.130 x 0,135 = 35.523,- 

Zaplacené zálohy za rok 2014: 12 x 1.752 = 21.024,- 

Doplatek na zdravotním pojistném: 35.523 – 21.024 = 14.499,- 
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Sociální pojistné 

Vyměřovací základ: 526.260 x 0,5 = 263.130,- 

Zdravotní pojištění za rok 2014: 263.130 x 0,292 = 76.834,- 

Zaplacené zálohy za rok 2014: 12 x 1.894 = 22.728,- 

Doplatek na sociálním pojistném: 76.834 – 22.728 = 54.106,- 

5.3.2.5 Zhodnocení volby u výdajů ve skutečné výši 

Pokud by se pan Slovák rozhodl, že přejde na výdaje procentem z příjmů, zaplatí na dani 

z příjmů 39.440,- Kč, 14.499,- Kč doplatek na zdravotní pojištění a 54.106,- Kč doplatek 

na sociální pojistné. 

Krom jeho doplatků nesmíme zapomenout ještě na to, že aby mohl přejít na výdaje procen-

tem z příjmů, musí si dodatečně podat daňové přiznání za rok 2013, kde dodaní neuhrazené 

závazky a pohledávky, které vedl k 31. Prosinci 2013. Z tohoto dodatečného přiznání bude 

doplácet daň z příjmů ve výši 3.750,- Kč.  

Dále musí paní Slováková doplácet na zdravotním pojištění 4.168,- Kč, ale může si ve 

svém daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na děti, které jí vytvoří daňový bonus 

v částce 26.808,- Kč a vznikne jí tak navíc pohledávka vůči finančnímu úřadu. 

Celkové finanční náklady pana Slováka, při použití výdajů procentem z příjmů, budou v 

částce 89.155,- Kč (39.440 + 14.499 + 54.106 + 3.750 + 4.168 - 26.808). 
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6 ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ A 

DOPORUČENÍ 

Z výše uvedených výpočtů je zjevné, že daňová povinnost není to nejdůležitější, čím se 

musí poplatník řídit, pokud chce co nejvíce optimalizovat všechny finanční povinnosti 

z dosažených příjmů. 

6.1 Daňový subjekt – pan Čech 

Pan Čech byl v roce 2014 v pracovně právním poměru, ze kterého měl hlavní příjmy. Mi-

mo to evidoval po část roku příjmy z pronájmu nemovitosti, kterou v průběhu roku prodal. 

Ze všech uvedených příjmů byl vytvořen základ daně, který byl dále upraven o částku na-

spořenou na soukromé penzijní připojištění, na které si pan Čech v průběhu roku spořil a o 

poskytnutou hodnotu darů – konkrétně darování krve. 

Doporučením u výpočtu základu daně z příjmů z pronájmu nemovitosti byla volba výdajů 

procentem z příjmů, které vyšly panu Čechovi vyšší, než v případě volby výdajů ve sku-

tečné výši. 

Z takto upraveného základu daně byla panu Čechovi vypočtena daň, která byla dále sníže-

na o slevy na dani – základní slevu na poplatníka, slevu na manželku, slevu na studium, 

daňové zvýhodnění na dítě a již odvedenou daň z příjmů ze zaměstnání. 

Po snížení daňové povinnosti o slevy na dani a uplatnění si všech možných daňových bo-

nusů, panu Čechovi nejen že nevznikla daňová povinnost, ale navíc mu vznikla pohledávka 

vůči finančnímu úřadu ve výši 25.014,- Kč, o jejíž vyplacení si mohl žádat. 

Vzhledem k tomu, že v současné době má pan Čech už jen příjmy ze zaměstnání a pokud 

tomu tak zůstane i v průběhu celého zdaňovacího období, nebude již mít povinnost podávat 

daňové přiznání a zbaví se tak případných administrativních povinnosti, které měl za uply-

nulý rok. 

O možnost optimalizace své daňové povinnosti tak ale určitě nepřijde. Veškeré nezdanitel-

né části, slevy na dani a daňové bonusy si může uplatnit přímo u svého zaměstnavatele, a 

to formou žádosti o roční zúčtování, kde za něj veškerou administrativu vyřídí mzdová 

účtárna a případný daňový bonus mu bude proplacen jeho zaměstnavatelem. Ten si násled-

ně proplacený daňový bonus bude nárokovat od finančního úřadu formou podání vyúčto-

vání daně ze závislé činnosti. 
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6.2 Daňový subjekt – pan Slovák 

Pan Slovák je osobou samostatně výdělečně činnou v oboru poskytování právních služeb. 

Z této činnosti mu přísluší hlavní a za rok 2014 jediný zdroj jeho příjmů. 

Hlavním řešeným problémem v jeho situaci bylo rozhodování, zda uplatnit výdaje ve sku-

tečné výši, či výdaje procentem z příjmů. U výdajů ve skutečné výši byl proveden součet 

skutečných výdajů, výpočet odpisů automobilu, které užívá ke svému podnikání a byla mu 

doporučena možnost vyloučení výdajů na provoz automobilu (konkrétně nákup pohonných 

hmot) a jejich nahrazení možností výdajů na provoz automobilu formou paušálu, který 

pana Slováka vyšel výhodněji. 

Dále byly provedeny výpočty pro rozdělení příjmů a výdajů pana Slováka na jeho manžel-

ku, jakožto jeho spolupracující osobu tak, aby paní Slovákové nevznikla žádná daňová 

povinnost a odvody na sociální pojistné. Výpočty byly provedeny jak pro případ výdajů ve 

skutečné výši, tak i pro případ zvolení si výdajů procentem z příjmů. 

Základ daně se opět upravil o nezdanitelné části. U pana Slováka se upravovalo konkrétně 

o částky naspořeného životního pojištění a zaplacené úroky z hypotéky. 

Výsledná daň se snížila o základní slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na dvě děti a 

slevu za umístění jednoho dítěte ve školce. 

Nakonec bylo ještě třeba dopočítat sociální a zdravotní pojistné, které z těchto příjmů musí 

pan Slovák odvádět a porovnat výsledky obou možností volby výdajů. 

Pokud by se přihlíželo opravdu jen k daňové povinnosti řešeného subjektu, pak by panu 

Slovákovi bylo doporučeno využít výdajů ve skutečné výši, kdy mu daňová povinnost vy-

šla na částku 33.962,- Kč. Oproti volbě výdajů procentem z příjmů, kde vyšla daňová po-

vinnost na 39.440,- Kč, čili o 5.478,- Kč více, než u výdajů ve skutečné výši. 

Jelikož ale pan Slovák neplatí pouze daň z příjmů a musí přihlédnout i ke všem ostatním 

výdajům, kterého v této souvislosti čekají, je jisté, že by se měl rozhodnout pro přechod na 

výdaje procentem z příjmů. Sice ho čeká o něco více práce s tím, že si bude muset udělat 

dodatečné daňové přiznání za rok 2013, ale tento krok navíc mu ušetří celých 47.883,- Kč! 

Pokud by využil výdajů ve skutečné výši, zaplatí na všech poplatcích a doplatcích celkem 

137.038,- Kč, když zvolí ale přechod na výdaje procentem z příjmů, zaplatí pouze 89.155,- 

Kč. 
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Tím, že pan Slovák měl svou daňovou povinnost vyšší, než 30.000,- Kč, vznikla mu po-

vinnost platit zálohy na možnou budoucí daň z příjmů, která se platí v tzv. zálohovém ob-

dobí.  

Pan Slovák je nyní povinen rozdělit 80% z poslední známé daňové povinnosti (39.440,-) 

zaokrouhlených na celé stovky nahoru na dvě poloviny, které budou tvořit dvě samostatné 

zálohy na možnou daň vzniklou v budoucím zdaňovacím období a zaplatit je ve dvou polo-

letních splátkách. 

1. pololetní záloha: [(39.440 x 0,8) zaokrouhlit na celé stovky nahoru] / 2 = 15.800,- 

splatnost 1. zálohy je do 15.6.2015 

2. pololetní záloha: [(39.440 x 0,8) zaokrouhlit na celé stovky nahoru] / 2 = 15.800,- 

splatnost 2. zálohy je do 15.12.2015 

Pro rok 2015 se prozatím nic v celku zásadního, na co by si měl pan Slovák dávat pozor, 

neplánuje. Jediné, co bude k jeho nepatrnému prospěchu bude možnost snížit si daňovou 

povinnost o vyšší tzv. „školkovné“, protože se od 1.1.2015 zvýšila minimální mzda (z pů-

vodních 8.500,- Kč na nově 9.200,- Kč hrubého) a tím pádem i maximální výše pro uplat-

nění si slevy za umístění dítěte. Touto změnou může pan Slovák v příštím roce ušetřit na 

dani celých 700,- Kč. 

Novinkou pro rok 2015 je také změna v uplatňování s daňových bonusů na děti. Na každé 

z dětí bude mít od 1. ledna jinou hodnotu. Daňové zvýhodnění na první dítě bude původ-

ních 13.404,- Kč, ale na druhé dítě už bude mít nárok na daňový bonus ve výši 15.804,- 

Kč. Tato změna panu Slovákovi ušetří (oproti roku 2014) dalších 2.400,- Kč na dani. 

Pokud by se pro příští rok rozhodl, že se vrátí zase k výdajům ve skutečné výši, bylo by 

dobré, pohlídat si, aby paní Slováková nepřesáhla částku 68.000,- Kč příjmů, aby si mohl 

případně uplatnit slevu na dani na manželku ve výši 24.840,- Kč. V roce 2014 tuto hranici 

přesáhla pouze kvůli příjmům z mateřské, které už v roce 2015 mít nebude. Když by byla 

paní Slováková opět spolupracující osobou pana Slováka, využití její slevy na dani by se 

ale dalo opět řešit stejným způsobem, jako tomu bylo v roce 2014. 
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ZÁVĚR 

Optimalizace, čili snaha svou daňovou povinnost snížit na minimum, je úsilím téměř všech 

daňových poplatníků. Samotná daňová povinnost určitě není tím nejdůležitějším aspektem, 

ke kterému přihlížíme při rozhodování - jaké metody při optimalizaci příjmů a výdajů pou-

žít. 

Právě taková situace, kdy se poplatník nemůže rozhodovat jen na základě výše své daňové 

povinnosti, nastala u optimalizace pana Slováka, který byl analyzován jakožto daňový sub-

jekt číslo 2. I když jeho samotná daňová povinnost vyšla u výdajů ve skutečné výši nižší, 

nakonec se stejně více vyplatila možnost výdajů procentem z příjmů, kde byla daňová po-

vinnost sice vyšší, ale v souhrnu všech souvisejících odvodů a bonusů ho tato varianta vy-

šla mnohem výhodněji. 

Důležitým aspektem při optimalizaci odvodů daňového poplatníka je průběžné řešení 

vzniklých situací a hlídání si svých příjmů a možností, jak s nimi dále pracovat. Bohužel, 

praxe je jiná a drtivá většina podnikatelů se snaží řešit optimalizaci své daně až při zpraco-

vávání svého daňového přiznání a to většinou až na poslední chvíli. 

Jako jistý krok správným směrem jsou od roku 2015 nové výše daňových bonusů na vyži-

vované děti, které u druhého a každého dalšího dítěte vzrostly na své hodnotě. Možnou 

lepší a spravedlivější variantou by možná bylo, když by se daňový bonus zvýšil ve stejné 

výši jak na první dítě, tak i na druhé a každé další v pořadí. 

Co naopak není příliš správným krokem, je omezení pro poplatníky, kteří si uplatňují vý-

daje procentem z příjmů. To, že si při volbě svých výdajů zvolí výdaje procentem z příjmů 

a pak si nesmí uplatnit daňové zvýhodnění na děti, se může zdát jako diskriminace. Stát by 

měl rodiny s dětmi spíše podporovat, než se jim tímto způsobem snažit uškodit. 

Zákony, které nám upravují daňovou optimalizaci, se každý rok mění a je v zájmu každého 

daňového poplatníka, aby se o ně více zajímal, nebo je alespoň konzultoval se 

svým daňovým poradcem. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 54 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1]  MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2014, úplná znění platná k 1.1.2014. 23. vyd. 

Praha: Grada, a.s., 2014, 272 s. ISBN 978-80-247-5171-9. 

[2]  MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2015, úplná znění platná k 1.1.2015. 24. vyd. 

Praha: Grada, a.s., 2015, 272 s. ISBN 978-80-247-5507-6. 

[3]  ŠUBRT, Bořivoj, Zdeňka LEIBLOVÁ, Věra PŘÍHODOVÁ, Alena 

SKOUMALOVÁ, Antonín DANĚK, Helena PŘIKRYLOVÁ, Růžena 

ŠIMČÍKOVÁ, Dana LUKEŠOVÁ, Jana DORČÁKOVÁ, Martin MIKYSKA. 

Abeceda mzdové účetní 2014. 24. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2014, 608 s. 

ISBN 978-80-7263-851-2. 

[4]  ŠUBRT, Bořivoj, Zdeňka LEIBLOVÁ, Věra PŘÍHODOVÁ, Alena 

SKOUMALOVÁ, Antonín DANĚK, Helena PŘIKRYLOVÁ, Růžena 

ŠIMČÍKOVÁ, Dana LUKEŠOVÁ, Jana DORČÁKOVÁ, Martin MIKYSKA. 

Abeceda mzdové účetní 2015. 25. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2015, 624 s. 

ISBN 978-80-7263-922-9. 

[5]  DUŠEK, Jiří, Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2014. 11. vyd. 

Praha: Grada, a.s., 2014, 136 s. ISBN 978-80-247-5117-7. 

[6]  BURDEK, Ladislav. ÚZ 900 – Nový občanský zákoník 2014. 1. vyd. Ostrava: 

Nakladatelství Sagit, a.s., 2012, 320 s. ISBN 978-80-7208-920-8. 

[7]  CARDOVÁ, Zdenka. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, 160 s. ISBN 978-80-7357-502-1. 

[8]  Podnikatel.cz [online] [cit. 2015-4-6] Daně a účetnictví – Základy účetnictví. Do-

stupné z: http://www.podnikatel.cz/specialy/zaklady-ucetnictvi/danova-evidence/. 

[9]  BusinessInfo.cz [online] [cit. 2015-4-3] Daň z příjmů – Jak se počítá solidární daň 

za rok 2014. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jak-se-pocita-

solidarni-dan-za-rok-2014--60964.html. 

[10]  mesec.cz [online] [cit. 2015-4-4] Daň z příjmů – Srážková daň – zvláštní sazby 

daně. Dostupné z: http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/srazkova-

dan-zvlastni-sazby-dane/. 

[11]  mesec.cz [online] [cit. 2015-4-6] Daň z příjmů – Průvodce. Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/prijmy-z-kapitaloveho-

majetku/. 

http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/srazkova-dan-zvlastni-sazby-dane/
http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/srazkova-dan-zvlastni-sazby-dane/


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 55 

 

[12]  idnes.cz [online] [cit. 2015-4-6] Ekonomika - finance – kalkulátor čisté mzdy. 

Dostupné z: http://kalkulacky.idnes.cz/. 

[13]  danarionline.cz [online] [cit. 2015-4-7] Portál daňových poradců a profesionálů – 

archiv. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-

d16840v19754-ostatni-zdanitelne-prijmy-fyzickych-osob/. 

[14]  financnisprava.cz [online] [cit. 2015-4-10] Finanční správa – daně a pojistné – 

novinky pro rok 2015. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-

pojistne/novinky/2015/sleva-za-umisteni-ditete-za-rok-2014-5646. 

[15]  finance.cz [online] [cit. 2015-4-10] Finance – daně a mzdy – slevy na dani a da-

ňová zvýhodnění. Dostupné z: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/vypocet-

mzdy-a-zalohy-na-dan/slevy-na-dani/. 

[16]  jakpodnikat.cz [online] [cit. 2015-4-11] Pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ - 

daně. Dostupné z: http://www.jakpodnikat.cz/spolupracujici-osoba.php. 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d16840v19754-ostatni-zdanitelne-prijmy-fyzickych-osob/
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d16840v19754-ostatni-zdanitelne-prijmy-fyzickych-osob/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/vypocet-mzdy-a-zalohy-na-dan/slevy-na-dani/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/vypocet-mzdy-a-zalohy-na-dan/slevy-na-dani/


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 56 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ČR  Česká republika. 

FO  Fyzická osoba. 

Kč 

OSVČ 

 Koruna česká. 

Osoba samostatně výdělečně činná. 

ZČ  Závislá činnost. 

ZD  Základ daně. 

ZTP/P  Zvlášť těžké postižení / průvodce. 
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