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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je rozdě-

lena do dvou částí – část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část bakalářské práce je věnována problematice daně z příjmů fyzických osob a 

problematice sociálního a zdravotního pojištění. V části praktické je provedena analýza 

jednotlivých moţností daňové optimalizace fyzické osoby. Výsledkem je vypracování da-

ňového přiznání fyzické osoby za rok 2017 

 

Klíčová slova: Daň z příjmů fyzických osob, fyzická osoba, daňová optimalizace, daňová 

povinnost, individuální podnikatel 

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on Optimization of Tax Liability of Natural Person. The 

thesis is divided into the two parts – the theoretical part and the practical part. 

The theoretical part is devoted to the problems of income tax of the natural person and the 

problems of social and health insurance. In the practical part is performed the analysis of 

individual possibilities for the tax optimization of natural person. The result is the prepara-

tion of the tax return of a natural person. 
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entrepreneur  
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ÚVOD 

Ačkoli téma daně nemusí být populárním tématem, daně významně ovlivňují ţivot kaţdé-

ho z nás a v nějaké podobě se s nimi setkáváme všichni dennodenně, jelikoţ daně slouţí 

k financování veřejných sluţeb a k přerozdělování. Placení daní je povinnost dána zákon-

nými normami. Stávající daňové zákony jsou v České republice platné od roku 1993, kdy 

došlo k rozdělení Československa, a od té doby došlo ke stovkám jejich novelizací.  

V roce 1993, kdy došlo k tomuto rozdělení a vzniku samostatné České republiky bylo třeba 

vytvořit reformu daňového systému. Došlo k zavedení daně z přidané hodnoty a spotřeb-

ních daní, dále bylo sjednoceno zdanění podnikatelských subjektů i jednotlivců. Došlo 

k velkým změnám i v oblasti daňových sazeb. Aţ do roku 2007 byla uplatňována progre-

sivní sazba daně. Od roku 2008 došlo ke změně, kdy byla zavedena jednotná sazba daně, a 

to 15%, a došlo k zavedení tzv. superhrubé mzdy.  

Daň z příjmů patří mezi nejsloţitější daně, se kterými se lze setkat. Zákon o dani z příjmů 

je jeden z nejrozsáhlejších daňových zákonů., z tohoto důvodu je pro kaţdého podnikatele 

i zaměstnance velmi důleţité se orientovat ve všech těchto změnách.  

Česká republika se podobně jako Německo řadí k zemím s nejsloţitějším systémem daňo-

vé správy.  

Stejně jako kaţdý stát se snaţí získat na daních co největší mnoţství finančních prostředků 

do svého rozpočtu, stejně tak se snaţí kaţdý podnikatel svou daňovou povinnost co nejvíce 

sníţit. Právě k tomu slouţí daňová optimalizace, tedy legální cesta, jak dostat hodnotu své 

daňové povinnosti na co maximálně nejniţší hodnotu. A tímto se také bude zabývat tato 

bakalářská práce – moţnostmi daňové optimalizace, kdy je bakalářská práce zaměřena 

především na osoby samostatně výdělečně činné. Tyto osoby, na rozdíl od osob 

v pracovním poměru, tedy zaměstnanců, si ve většině případů řeší své daňové přiznání 

sami, na vlastní zodpovědnost, mají však také moţnost vyuţít sluţeb daňového poradce. 

Daňový poradce je osoba, která je zapsána v seznamu daňových poradců, který je veden 

Komorou daňových poradců České republiky. Poskytuje svému klientovi sluţby daňového 

poradenství. 

Výsledkem této bakalářské práce bude nastínění co nejlepší varianty, jak co nejlépe opti-

malizovat daňovou povinnost. K tomu je vyuţito daňové evidence, paušálních výdajů a 

spolupracující osoby. 
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V teoretické části je nastíněna základní problematika daně z příjmů fyzických osob. Kon-

krétně je tedy provedena rešerše literatury zaměřena především na podnikání individuál-

ních podnikatelů, s tím úzce související zdravotní a sociální pojištění a samozřejmě také 

daňová optimalizace. V jednotlivých kapitolách teoretické části je řešena problematika 

daňového systému ČR, daň z příjmů FO a s tím spojené základní pojmy jako je poplatník 

daně z příjmů FO, předmět daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, daňové přiznání. 

V poslední kapitole teoretické části je nastíněna problematika sociálního a zdravotního 

pojištění. 

V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části. Celá praktická část je rozdě-

lena do čtyř kapitol, ve kterých je posupně představen individuální podnikatel XY, dále 

jeho daňové zatíţení předchozích let a také současné daňové zatíţení. To vše vede 

k analýze daňové optimalizace, která je shrnuta a zhodnocena v kapitole poslední. Součástí 

praktické části je také vypracování daňového přiznání za rok 2017, které je součástí přílohy 

č. 2.  
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je uplatnit znalosti z problematiky daně z příjmů fyzických 

osob pro navrţení optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce se zabývá pouze 

analýzou individuálního podnikatele, není zaměřena na osoby vykonávající závislou práci. 

V teoretické části je provedena rešerše literatury, která souvisí s problematikou daně z pří-

jmů fyzické osoby. V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny základní daňové pojmy, 

které souvisí s problematikou daně z příjmů fyzické osoby. Je zde také zapracována pro-

blematika sociálního a zdravotního pojištění, která úzce souvisí s podnikáním osob samo-

statně výdělečně činných. 

V praktické části je provedena analýza daňových povinností za předchozí zdaňovací obdo-

bí. Dále je provedena analýza optimalizace daňové povinnosti předchozích zdaňovacích 

období. Veškeré pouţité údaje byly získány od daňového poplatníka, řešeného v této baka-

lářské práci, které dále slouţily k výpočtům. Další částí je analýza současného daňového 

zatíţení, u kterého je vyuţito několik variant optimalizace daňové povinnosti, aby bylo 

jasně viditelné, jak by se výsledná daňová povinnost změnila, pokud by individuální pod-

nikatel vyuţil některé z moţnosti daňové optimalizace.  

Po analytickém rozboru předchozího i současného daňového zatíţení podnikatele XY, byla 

vytvořena nejvhodnější varianta, jak co nejlépe minimalizovat daňovou povinnost podnika-

tele XY, a to pomocí dílčích výsledků jednotlivých variant zpracování daňové povinnosti.  

Pro co nejlepší nastínění vhodné varianty daňové optimalizace byla vyuţita technika mo-

delových příkladů, která nastínila, jak by se daňová povinnost změnila při pouţití jiné me-

tody zpracování daňového přiznání v jednotlivých letech. Tyto jednotlivé varianty byly 

porovnány a byla nastíněna co nejlepší varianta, jak co nejvíce sníţit daňovou povinnost 

podnikatel XY.  

Výsledkem celé bakalářské práce je doporučení podnikateli XY, jaké moţnosti daňové 

optimalizace jsou pro něj optimální a které by měl vyuţít v dalších letech svého podnikání, 

a také zpracování daňového přiznání za rok 2017. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 DAŇOVÝ SYSTÉM ČR 

Daňový systém je souhrnem všech existujících daní v naší zemi. Jde o kombinaci přímých 

a nepřímých daní.  

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny 

vyspělých zemí, zejména těm evropským. 

1.1 Daň 

Klimešová (2014, s. 17) definuje daň jako povinnou, zákonem uloţenou platbu do veřejné-

ho rozpočtu, která je neúčelová, neekvivalentní, nenávratná a která se pravidelně opakuje. 

„Taxes are a mirror of a people’s values and priorities. They provide invaluable insights 

into how individuals relate to one another, to their government, and their broader socie-

ty.” (Cordes, Ebel a Gravelle, ©2005, s. 13) 

1.1.1 Znaky daně 

Daň je platba do veřejného rozpočtu, a má tyto vlastnosti: 

- daň lze uloţit pouze zákonem – nelze uloţit niţší právní normou neţ zákonem, 

- nutně povinné, 

- vymahatelné, 

- výnos není určen na konkrétní účel, 

- nenávratné – není moţnost poţadovat jejich vrácení, 

- neekvivalentní – za zaplacenou daň nedostane daňový subjekt ţádný konkrétní 

ekvivalent, 

- pravidelně se opakují. (Klimešová, 2014, s. 17-18) 

1.1.2 Základní funkce daní 

Daně mají mnoho funkcí, vybírám zde čtyři základní, které uvádí Klimešová (2014, s. 32 – 

34): 

- fiskální funkce – historicky nejstarší funkce, rozumí se jí získávání finančních pro-

středků do veřejných rozpočtů za účelem financování veřejných statků, veřejných 

potřeb, 
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- alokační funkce – prostřednictvím daní můţe dojít k umístění veřejných prostředků 

do oblastí, kde trh tyto prostředky umístit nemůţe, 

- redistribuční funkce – daně zmírňují rozdíly v důchodech, jejich pomocí stát někte-

rým poplatníkům odebírá část jejich důchodů a prostřednictvím transferových pla-

teb je přiděluje jiným. Bez existence redistribuce by vznikaly obrovské rozdíly me-

zi ţivotní úrovní obyvatel, 

- stabilizační funkce – je určena pro cyklické vývoje v ekonomice. Podle keynesián-

ské teorie by měl stát vyuţívat daně jako nástroj k zásahům do ekonomiky. Neokla-

sické ekonomické teorie odmítají pouţívat daně ke stabilizaci ekonomiky. 

1.2 Daňová soustava ČR 

Daňovou soustavou státu se rozumí souhrn všech daní, které v daném státě existují. Daňo-

vá soustava zabezpečuje plnění jednotlivých funkcí daní, jelikoţ se kaţdá daň v daňové 

soustavě chová jinak a jiným způsobem zajišťuje splnění poţadavků kladených na daňovou 

soustavu. (Klimešová, 2014, s. 19) 

Podle Kukalové a spol. (2015, s. 14) je daňová soustava nejvýznamnějším prostředkem 

získávání příjmů do veřejných rozpočtů a její uspořádání je jasně dáno zákonem. Úprava 

zákonem je zaručena také Listinou základních práv a svobod, na základě které nikdo z ob-

čanů nemůţe být nucen k platbě daní státu, která by nebyla upravena zákonem.  

Dušek (2017, s. 12) dělí daně následovně: 

- daně hmotné – přímé, nepřímé, 

- daně procesní. 

Kukalová a spol. (2015, s. 17) dělí daně hlavně podle toho, co je předmětem zdanění: 

- daně důchodové (z příjmů), 

- daně majetkové, 

- daně ze spotřeby. 

Daňový systém se dělí na daně přímé a nepřímé. Rozdíl mezi těmito skupinami vychází 

z moţnosti přesunu daňového břemene. 
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1.3 Přímé daně 

Přímé daně neboli daně důchodového typu jsou daně, které plátce je platí přímo do státního 

rozpočtu, přičemţ tato platba probíhá prostřednictvím státních institucí a plátce je s jejich 

výší obeznámen. 

Široký (2015, s. 26) uvádí, ţe přímé daně jsou bezprostředně vyměřeny poplatníkovi na 

základě jeho příjmu nebo majetku a předpokládá se, ţe jejich výše jde na úkor důchodu 

osoby, které jsou předepsány, a ta se jim nemůţe vyhnout, nemůţe jejich část přenést na 

další ekonomické subjekty.  

Vančurová (2014, s 22) uvádí, ţe přímá daň je daň, u které není očekáván přesun daně a 

počítá se primárně s tím, ţe bude nesena tím subjektem, kterému je uloţena, a z jehoţ dů-

chodu či příjmu se vybírá. 

Podle Kukalové a spol. (2015, s 17.) břemeno přímých daní připadá přímo na konkrétní 

osoby – poplatníky, kdy jsou plátci daně a současně daň i odvádí, a toto daňové břemeno 

nelze přesunout na nikoho jiného. 

1.4 Nepřímé daně 

Nepřímé daně neboli daně spotřebního typu jsou daně, které platí kupující v ceně zboţí a 

do státního rozpočtu je odvádí prodávající. 

Široký (2015, s. 26) uvádí, ţe nepřímé daně jsou placeny a vybírány v cenách zboţí, slu-

ţeb, převodů a pronájmů. Rozhodujícím momentem zdanění je většinou samotný akt ná-

kupu či spotřeby příslušné komodity. 

Podle Kukalové a spol. (2015, s. 17) u daní nepřímých nemusí daňové břemeno dopadat 

přímo na plátce daně, ale můţe se přesunout na poplatníka. 

Daně nepřímé můţeme dělit na daně univerzální - DPH a daně selektivní – daň spotřební a 

daně ekologické. 

V příloze č. 1 je přiloţeno grafické znázornění daňové soustavy ČR s rozdělením na daně 

přímé a nepřímé a jejich jednotlivé sloţky. 
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2 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Tento zákon současně upravuje i daň z příjmů právnických osob a zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie. 

„… the personal income tax is the most important revenue source,…“ (Cordes, Ebel a 

Gravelle, ©2005, s. 196) 

2.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

Podle §2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou poplatníky daně z příjmů fyzic-

kých osob fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňo-

vými nerezidenty. (Marková, 2017, s. 8) 

2.1.1 Plátce a poplatník daně 

Podle Širokého (2008, s. 10) je za plátce povaţován ten, jehoţ povinností je ze zákona daň 

zaplatit, popřípadě i vybrat, zkontrolovat a odvést. Typickým příkladem plátce je zaměst-

navatel, který odvádí daň z příjmů svých zaměstnanců. 

Poplatníkem je však myšlena osoba, jejíţ příjmy, majetek nebo činnost dani podléhá. Tedy 

osoba, která nese tzv. daňové břemeno. Jednoznačným příkladem je osoba samostatně vý-

dělečně činná, která odvádí daň ze svých příjmů. 

Rozlišování těchto pojmů je mnohdy nepřesné a zavádějící. 

2.1.2 Daňový rezident 

„Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republi-

ky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak 

i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“(Marková, 2017, s. 8) 

2.1.3 Daňový nerezident 

Podle Markové (2017, str. 8) je daňovým nerezidentem poplatník, který se na území České 

republiky zdrţuje se záměrem studia nebo léčení a mají daňovou povinnost pouze na pří-

jmy plynoucí z příjmů na území České republiky. 
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2.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Podle §3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je předmětem daně z příjmů fyzických 

osob: 

- příjmy ze závislé činnosti (§6), 

- příjmy ze samostatné činnosti (§7), 

- příjmy z kapitálového majetku (§8), 

- příjmy z nájmu (§9), 

- ostatní příjmy (§10). 

2.3 Základ daně a jeho části 

Základ daně se počítá jako součet všech pěti dílčích základů daně z příjmů, kterých poplat-

ník dosáhl za aktuální zdaňovací období sníţený o nezdanitelné části základu a odčitatelné 

poloţky. 

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

odčitatelné položky 

2.3.1 Příjmy ze závislé činnosti § 6 

Podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů se příjmy ze závislé činnosti rozumí: 

- plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, sluţební- 

ho nebo členského poměru, funkčního poţitku, 

- příjmy za práci člena druţstva, společníka společnosti s ručením omezeným, ko-

manditisty komanditní společnosti, 

- odměny člena orgánu právnické osoby, likvidátora, 

- příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

činnosti. (Marková, 2017, s. 13) 

Osoba s příjmy ze závislé činnosti je označována jako „zaměstnanec“, plátce příjmů je 

„zaměstnavatel“. 

Podle Ambroţe (2007, s. 29) je za správné určení daně z příjmů a její odvod odpovědný 

plátce, tedy zaměstnavatel, povinnosti poplatníka jsou minimální.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 19 

 

2.3.1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů 

Prohlášení poplatníka můţe podepsat zaměstnanec pouze u jednoho zaměstnavatele v rám-

ci jednoho zdaňovacího období. Toto prohlášení má moţnost podepsat kaţdý, ať uţ pracu-

je na klasickou pracovní smlouvu, nebo na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pra-

covní činnosti. Prohlášení se podepisuje při nástupu do zaměstnání a následně kaţdý rok 

do 15. února. (Bláhová, 2016) 

2.3.2 Příjmy ze samostatné činnosti § 7 

Pilátová (2016, s. 21) říká, ţe to, čím jsme do konce roku rozuměli pojem „příjmy z podni-

kání a jiné samostatné výdělečné činnosti“, nově od roku 2014 definujeme jako „příjem ze 

samostatné činnosti“. 

Podle Klimešové (2014, s. 85) je příjmem ze samostatné činnosti následující: 

- příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

- příjem ze ţivnostenského podnikání, 

- příjem z jiného podnikání, 

- podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní spo-

lečnosti na zisku, 

dále je příjmem také: 

- příjem z uţití nebo poskytování práv z průmyslového vlastnictví, 

- příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

- příjem z výkonu nezávislého povolání. 

Podle Pilátové (2016, s 23-24) lze pro tvorbu dílčího základu daně ze samostatné činnosti 

pouţít tři způsoby: 

- zdanitelné příjmy se sníţí o tzv. paušální výdaje, 

- zdanitelné příjmy se sníţí o skutečně vynaloţené daňově uznatelné výdaje, 

- v případě, ţe se jedná o fyzickou osobu, která vede účetnictví, tak výsledek hospo-

daření upravíme na základ daně. 

Ambroţ (2004, s. 31) uvádí čtyři způsoby vedoucí ke stanovení dílčího základu daně, a to: 

- paušální daň, 

- paušální výdaje, 

- daňovou evidenci a 
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- podvojné účetnictví. 

Jednotlivé moţnosti jsou dále více rozebrány v kapitole 2.10. 

2.3.3 Příjmy z kapitálového majetku § 8 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů se jedná o souhrnné označení pří-

jmů, které můţeme získat z různých typů investic. Jedná se zejména o tyto příjmy: 

- podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na spo-

lečnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti nebo na zisku z členství 

v druţstvu, 

- úroky a jiné výnosy z drţby cenných papírů, 

- úroky z peněţních prostředků na vkladovém účtu, 

- výnosy z vkladních listů, 

- podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

- plnění ze zisku svěřenského fondu. 

2.3.4 Příjmy z nájmu § 9  

Jedná se o příjmy plynoucí z: 

- nájmu nemovitých věcí nebo bytů, 

- z nájmu movitých věcí. 

Musí se jednat o pravidelný příjem, pokud by byl nepravidelný, jednalo by se o příleţitost-

ný příjem podle § 10. V případě, ţe by se jednalo o příjem plynoucí manţelům ze společ-

ného jmění manţelů, pak tento příjem zdaňuje pouze jeden z manţelů. (Marková, 2017, s. 

17) 

Dílčím základem daně jsou příjmy sníţené o výdaje vynaloţené na jejich dosaţení, zajiště-

ní a udrţení. Tyto výdaje můţe poplatník uplatnit ve skutečné výši nebo můţe vyuţít pau-

šálního výdaje ve výši 30%. Pokud se rozhodně pro uplatnění paušálních výdajů, můţe 

nově od roku 2018 uplatnit maximálně 300 000 Kč, do roku 2017 se jednalo o částku 

600 000 Kč.  
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2.3.5 Ostatní příjmy § 10 

Podle Ambroţe (2004, s. 47) je společnou charakteristikou těchto příjmů to, ţe nesouvisí 

s podnikáním. Lze o nich hovořit v souvislosti o zdanitelných příjmech soukromých osob 

při zvyšování jejich majetku. 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů se jedná např. o tyto příjmy: 

- příjmy z příleţitostných činností nebo z příleţitostného nájmu movitých věcí, včet-

ně zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány 

podnikatelem, do částky 30 000 Kč jsou však osvobozeny, 

- příjmy z převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci 

- přijaté výţivné, důchody a obdobné opakující se poţitky, 

- výhry z hazardních her, 

- podíl, 

- příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci, 

- příjem obmyšleného ze svěřeneckého fondu. 

Dílčí základ daně je tvořen příjmy sníţenými o výdaje skutečně vynaloţenými na jejich 

dosaţení. V případě, ţe se jedná o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospo-

dářství, lze uplatnit paušální výdaje. (Marková, 2017, s. 18) 

2.4 Osvobození od daně 

Dani z příjmů fyzických osob nepodléhají všechny příjmy. V zákonu č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů §4 jsou uvedeny příjmy, které jsou od danění osvobozeny. Jedná se napří-

klad o tyto příjmy: 

- příjmy z prodeje rodinné bytu domu nebo bytu, jestliţe v něm osoba prodávající 

měla bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, 

- plnění z vyţivovací povinnosti, 

- dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fon-

du, regionální rady regionu soudrţnosti, 

- plnění, která jsou poskytnuta ozbrojenými silami studentům škol, kteří nejsou vojá-

ky v činné sluţbě, vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské sluţby s vý-

jimkou sluţného a zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisů, 
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- úroky daňových nerezidentů, které získávají z dluhopisů, které se vydávají v zahra-

ničích zemích, a to poplatníky se sídlem v České republice nebo přímo Českou re-

publikou. 

2.5 Nezdanitelné části základu daně 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 15 lze od základu daně odečíst např.: 

- hodnota darů – jedná se o dary poskytnuté obcím, krajů, organizačním sloţkám stá-

tu, za účelem vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury školství. 

Hodnota darů musí přesáhnout 2% ze základu daně nebo musí činit minimálně 

1 000 Kč, nejvýše lze však odečíst maximálně 15% ze základu daně, 

- darování krve – za bezúplatné darování krve se povaţuje odběr, za který nebyla po-

skytnuta jiná peněţní náhrada. Za kaţdý odběr si můţe poplatník odečíst ze základu 

daně 3 000 Kč. Muţi mohou krev darovat maximálně 4x za zdaňovací období, ţeny 

pouze 3x. Za odběr orgánu lze sníţit základ daně o 20 000 Kč, 

- úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hy-

potečního úvěru poskytnutého bankou, 

- úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, jestliţe nebyly zaplaceny 

zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy 

podle § 7, maximálně jen 10 000 Kč. 

2.6 Sazba daně 

Marková (2017, s. 21) uvádí následující: 

„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%.“ 

2.6.1 Srážková daň 

Sráţková daň se týká těch zaměstnanců, kteří nemají u svého zaměstnavatele podepsané 

prohlášení k dani. Dříve se příjmy týkaly pouze dohod o provedení práce, nově od roku 

2018 se tato sráţková daň vztahuje na dohody o pracovní činnosti, pracovní poměry na 

kratší pracovní úvazky, odměny za výkon funkce PO, odměny zastupitelstva apod. (Kuče-

rová, 2018) 
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Limity u sráţkové daně jsou nyní dva, a to stávající limit u dohod o provedení práce nepře-

sahující částku 10 000 Kč za měsíc, Druhý limit je stanoven u dohod o pracovní činnosti, 

které nepřesahují 2 500 Kč. Daň můţe být konečnou nebo si ji zaměstnanec můţe nároko-

vat zpět při podání daňového přiznání. (Kučerová, 2018) 

Sráţková daň činí 15% ze základu daně. Tento základ je zaokrouhlen na celé Kč dolů a 

stejně tak se zaokrouhluje i vypočtená daň – tedy ve prospěch poplatníka. (Kučerová, 

2018) 

2.6.2 Zálohová daň 

Zálohová daň se počítá z příjmů zaměstnance, který podepsal prohlášení poplatníka. Tato 

daň je zaměstnanci odečítána ze mzdy ve formě záloh a je sníţena o slevy na dani právě na 

základě podepsaného prohlášení. Stejně jako u sráţkové daně i zálohová daň činí 15%. 

(Kandlerová, 2015) 

2.7 Solidární zvýšení daně 

Týká se poplatníků s vyššími příjmy, konkrétně těch, jejichţ příjem přesáhne ročně 

48násobek průměrné mzdy. Z částky, o kterou vypočtený příjem z dílčího základu daně 

podle § 6 a dílčího základu podle § 7 přesáhne tento 48 násobek, odvedou poplatníci další 

daň v sazbě 7%. (Marková, 2017, s. 21) 

2.8 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Dle §35ba a § 35c zákona o daních z příjmů lze uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním 

zúčtování tyto slevy a zvýhodnění: 

- sleva na poplatníka, 

- sleva na vyţivovanou manţelku/manţela, 

- sleva na vyţivovanou manţelku/manţela ZTP/P, 

- sleva na částečný invalidní důchod, 

- sleva na plný invalidní důchod, 

- sleva na drţitele ZTP/P, 

- sleva na studenta 

- sleva na umístění dítěte, 

- daňové zvýhodnění na vyţivované dítě. 
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2.8.1 Sleva na poplatníka 

Jak uvádí Kučerová (2018, s. 62), jedná se o základní slevu, která je uplatňována ve výši 

24 840 Kč ročně, respektive 2 070 Kč měsíčně. Tuto slevu si můţe uplatnit kaţdý poplat-

ník (podnikatel, zaměstnanec, starobní důchodce, matka na mateřské dovolené ad.), který 

měl alespoň nějaký zdanitelný příjem během kalendářního roku. Tato sleva je uplatňována 

na základě podepsaného tiskopisu Prohlášení poplatníka a dále při ročním zúčtování u po-

sledního zaměstnavatele na základě tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech nebo po-

dáním daňového přiznání. 

2.8.2 Sleva na manželku/manžela 

Sleva na manţelku, respektive manţela lze vyuţít na manţelku/manţela, který ţije s po-

platníkem ve společné domácnosti. Sleva je uplatňována stejně jako u slevy na poplatníka 

ve výši 24 840 Kč za rok a slevu lze uplatnit pouze při ročním zúčtování nebo při podání 

daňového přiznání, nelze uplatnit měsíčně. V případě, ţe by manţelka/manţel měl přiznán 

průkaz ZTP/P, zvyšuje se hodnota uplatňované částky na dvojnásobek, tj. 49 680 Kč. 

Uplatnění této slevy je omezeno limitem příjmu vyţivované osoby ţijící ve společné do-

mácnosti, a to částkou 68 000 Kč. Tyto příjmy nejsou doloţeny, ale pouze potvrzeny čest-

ným prohlášením. (Kučerová, 2018, s. 63) 

Dušek a spol. (2017, s. 127-128) uvádí příjmy, které se zahrnují do vlastního příjmu man-

ţelky/manţela: 

- hrubé příjmy od zaměstnavatelů, 

- příjmy podléhající sráţkové dani, 

- příjmy z podnikání, z nájmů, 

- náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, nemocenská, ošetřování člena rodiny, 

- peněţitá pomoc v mateřství, 

- důchody, 

- podpora v nezaměstnanosti, 

- osvobozené příjmy, 

- příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů. 

Dále Dušek a spol. (2017, s. 128) uvádí také příjmy, které se do vlastního příjmu manţel-

ky/manţela nezahrnují: 

- dávky sociální pomoci, 
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- dávky pomoci v hmotné nouzi, 

- dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna podle zákona č. 359/1999 Sb., 

- dávky osobám se zdravotním postiţením, 

- příspěvek na péče a sociální sluţby podle zákona č. 108/2066 Sb., 

- státní příspěvky na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, 

- státní příspěvek na stavební spoření, 

- stipendium poskytované studujícím, 

- příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou osobu. 

2.8.3 Sleva na držitele průkazu ZTP/P 

Pokud je poplatník drţitelem průkazu ZTP/P, můţe si uplatnit 1/12 z částky 16 140 Kč za 

kaţdý měsíc, kdy na začátku měsíce mu byl přiznán průkaz ZTP/P. (Kučerová, 2018, s. 63) 

2.8.4 Sleva na invaliditu 

Podle Vybíhala (2016, s. 301) náleţí poplatníkovi, který má nárok na invalidní důchod I. 

nebo II. stupně sleva na dani v základní hodnotě 2 520 Kč ročně, coţ je 210 Kč měsíčně. 

Jestliţe poplatník pobírá invalidní důchod III. stupně, náleţí mu rozšířená sleva ve výši 

5 040 Kč ročně, coţ je 420 Kč měsíčně. 

2.8.5 Sleva na studenta 

Student, který se soustavně připravuje na budoucí povolání, má do věku 26 let nárok na 

slevu za kaţdý měsíc studia, tzn., ţe za kaţdý započatý měsíc studia náleţí poplatníkovi 

sleva ve výši 335 Kč. Nárok na slevu je doloţen potvrzením o studiu za daný školní rok. 

(Kučerová, 2018, s. 64) 

2.8.6 Sleva za umístění dítěte 

Sleva na umístění dítěte – tzv. školkovné. Jedná se o roční slevu, měsíčně se neuplatňu-

je. Umístění dítěte v předškolním zařízení – mateřská škola podle školského zákona, 

zařízení sluţby péče o dítě v registrované dětské skupině, zařízení péče o dítě před-

školního věku provozované na základě ţivnostenského oprávnění.  

Jedná se o výdaje prokazatelně vynaloţené za umístění dítěte, prokazuje se potvrzením 

zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaloţených výdajů, obsahuje jméno dí-
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těte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou poplatník za zdaňovací období uhra-

dil. Sleva náleţí na kaţdé dítě umístěné v zařízení a ţijící s poplatníkem ve společně 

hospodařící domácnosti. Výše slevy na kaţdé z dětí je limitován výší minimální mzdy 

platné k 1. dni zdaňovacího období. Pro rok 2017 se jedná o 11 000 Kč, pro rok 2018 o 

12 200 Kč. (Kučerová, 2018, s. 65) 

2.8.7 Daňový zvýhodnění na dítě 

Daňové zvýhodnění můţe poplatník vyuţít na kaţdé dítě, které s ním ţije ve společné do-

mácnosti, je nezletilé nebo do dovršení 26 let dítěte, které se soustavně připravuje na bu-

doucí povolání. Vypočtená daňová povinnost se sniţuje vţdy o 1/12 z částky 13 404 Kč na 

„první“ dítě, 19 404 Kč na „druhé“ dítě a na „třetí a kaţdé další“ z částky 24 204 Kč. Vyu-

ţít ho můţe formou slevy na dani nebo daňového bonusu. Sleva na dani se uplatňuje do 

výše daňové povinnosti, jestliţe je toto daňové zvýhodnění vyšší neţ daňová povinnost, 

vzniká poplatníkovi daňový bonus, maximálně lze však uplatnit 60 300 Kč ročně. (Marko-

vá, 2017, s. 52) 

Podle Vybíhala (2016, s. 306) daňové zvýhodnění na dítě poplatníkovi náleţí: 

- v měsíci, kdy se dítě narodilo, 

- na nezletilé dítě včetně měsíce, kdy dítě dosáhne plnoletosti, 

- na zletilé dítě jiţ v měsíci, kdy se začalo soustavně připravovat na budoucí povolá-

ní, 

- na zletilé nemocné dítě, 

- naposledy v měsíci, kdy studující dítě dosáhlo věku 26 let, 

- v měsíci, ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodi-

čů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 

Tabulka 1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání (vlastní 

zpracování) 

Sleva § ZDP 2015 2016 2017 

Na poplatníka § 35ba/1/a 24 840 24 840 24 840 

Na vyživovanou manželku/manžela § 35ba/1/b 24 840 24 840 24 840 

Na vyživovanou manželku/manžela ZTP/P § 35ba/1/b 49 680 49 680 49 680 

Částečný invalidní důchod § 35ba/1/c  2 520  2 520  2 520 

Plný invalidní důchod § 35ba/1/d  5 040  5 040  5 040 

Držitel průkazu ZTP/P § 35ba/1/e 16 140 16 140 16 140 

Student § 35ba/1/f  4 020  4 020  4 020 
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Tabulka 2 Daňové zvýhodnění na vyţivované dítě (vlastní zpracování) 

Daňové zvýhodnění § ZDP 2015 2016 2017 2018 

První dítě § 35c 13 404 13 404 13 404 15 204 

Druhé dítě § 35c 15 804 17 004 19 404 19 404 

Třetí a další dítě § 35c 17 004 20 604 24 204 24 204 

 

2.9 Zálohy na dani 

Záloha na daň z příjmů se odvíjí od tzv. poslední známé daňové povinnosti. 

Tyto zálohy se platí v průběhu zálohového období. Toto zálohové období je doba od prv-

ního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za 

minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následu-

jícím zdaňovacím období. (§ 38a odst. 1 ZDP) 

Jaroš (2011, s. 19) říká, ţe je důleţité správně určit výši a periodicitu záloh placených prá-

vě v průběhu zálohového období a poté dobře započítat zálohy zaplacené v průběhu zda-

ňovacího období na celkovou daňovou povinnost. 

2.9.1 Výše a termíny placení záloh 

Podle poslední známé daňové povinnosti se platí zálohy v následující výši a termínech: 

a) poslední známá daňová povinnost 0-30 000 Kč, záloha je nulová 

b) poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč – 150 000 Kč, záloha je ve výši 40%. 

První termín placení zálohy je 15. den šestého měsíce zdaňovacího období a druhá 

záloha se platí 15. den dvanáctého měsíce zdaňovacího období, 

c) poslední známá daňová povinnost vyšší neţ 150 000 Kč, záloha ve výši 25%. Tyto 

zálohy se platí čtvrtletně, tedy vţdy k 15. dni třetího, šestého, devátého a dvanácté-

ho měsíce zdaňovacího období. (Marková, 2017, s. 55) 
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Tabulka 3 Placení záloh na daň z příjmů (vlastní zpracování) 

Poslední známá daňová povinnost (Kč) Výše zálohy v % Splatnost záloh 

0 - 30 000  0   

30 000 - 150 000 40 
15. den 6. a 12. 

měsíce zdaňova-
cího období 

150 000 a více 25 
15. den 3., 6., 9. 
a 12 měsíce zda-
ňovacího období 

 

2.10 Daňové přiznání 

Podle Vebera a Srpové (2012, s. 157) je povinností daňových subjektů podávání daňových 

přiznání k jednotlivým druhům daní ve stanovených lhůtách. Podle zákona jsou rozlišová-

ny tři varianty daňových přiznání: 

a) řádné daňové přiznání – toto přiznání je finančnímu úřadu odevzdáno ve stanovené 

lhůtě jako první, 

b) opravné daňové přiznání – přiznání je podáváno v případě, ţe daňový subjekt ve 

svém řádném daňovém přiznání objeví chybu ve vypočtené daňové povinnosti, a to 

ještě ve lhůtě pro podání daňového přiznání, 

c) dodatečné daňové přiznání – daňové přiznání je podáváno, pokud uplynula lhůta 

pro podání daňového přiznání. 

Jestliţe je daňové přiznání zpracováno daňovým poradcem, je moţné lhůtu pro podání 

daňového přiznání prodlouţit. 

2.11 Roční zúčtování daně 

O roční zúčtování daně se ţádá do 15. února po skončení zdaňovacího období, a to u po-

sledního zaměstnavatele. O toto roční zúčtování mohou zaţádat pouze zaměstnanci, kteří 

nemají povinnost podat daňové přiznání a jejich příjmy byly pouze ze zaměstnání, a to 

pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo postupně od více zaměstnavatelů, ale tyto zaměst-

nání se nepřekrývaly. Zaměstnanec musí doloţit potvrzení o příjmech a sraţených zálo-

hách na daň a daňovém zvýhodnění od kaţdého předchozího zaměstnavatele. Roční zúčto-

vání musí zaměstnavatelem provedeno nejpozději v březnové výplatě. (Bláhová, 2016) 
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2.12 Optimalizace daňové povinnosti 

Podle Klimešové (2014, s. 55) se optimalizací daňové povinnosti obvykle rozumí takové 

jednání, jímţ se daňový subjekt snaţí legálně minimalizovat své daňové povinnosti. 

Moţnosti daňové optimalizace u poplatníka – fyzické osoby – spočívají zejména v pouţití 

nevhodnějšího způsobu uplatnění výdajů podnikatelů podnikajících jako fyzické osoby 

s ohledem na výběr moţností optimalizace jejich základu daně, vycházející ze zákona o 

daních z příjmů. (Klimešová, 2014, s 73) 

Daňová optimalizace je definice pro metody, kterými se správným nastavením daňového 

základu, ze kterého se dále počítá daň z příjmů právnických nebo fyzických osob, dosahuje 

nejmenší nutné výše daňové povinnosti v souladu se zákonem. (Daňová optimalizace, 

©2006-2018)  

Kaţdý daňový subjekt má plné právo optimalizovat svou daňovou povinnost tím, ţe sníţí 

tuto povinnost na minimum, aniţ by tím došlo k porušení zákona. Mezi legálním a nele-

gálním postupem však neexistuje jasně definovaná hranice, ale plynulý přechod. (Klime-

šová, 2014, s. 56) 

K daňové optimalizaci lze pouţít následující metody: 

- daňová evidence, 

- daň stanovená paušálními výdaji, 

- daň stanovená paušální částkou, 

- spolupracující osoba. 

2.13 Daňová evidence 

Daňová evidence vede ke stanovení základu daně a následně také k výpočtu výše daně 

z příjmů fyzických osob. Tato daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů §7b. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou účetní jednotou, 

nejsou tedy uvedeny v §1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. (Daňová evidence, 

© 2007- 2018) 

Podle Sedláčka a Duška (2017, s. 10) je daňová evidence v jádru věci paralelou jednodu-

chého účetnictví, ale je mnohem méně administrativně pracná. Je výrazně jednodušší po 

metodické stránce a vyţaduje výrazně niţní nároky na technické vybavení. 

Sedláček a Dušek (2017, s. 17) uvádí následující strukturu daňové evidence podnikatele: 
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- deník příjmů a výdajů, 

- karty dlouhodobého majetku, karty zásob, kniha pohledávek a dluhů, karty rezerv, 

karty úvěrů a půjček, 

- ostatní evidence – mzdová evidence, kniha jízd, pokladní kniha, evidence stálých 

plateb. 

Daňová evidence slouţí k poskytnutí údajů potřebných k zjištění základu daně z příjmů. 

Hlavní knihou v daňové evidenci je deník příjmů a výdajů. V deníku příjmů a výdajů pod-

nikatel povinně vykazuje své příjmy a výdaje, které jsou daňově účinné. To jsou poloţky, 

které ovlivňují základ daně. Dále také musí evidovat příjmy a výdaje, které základ daně 

neovlivňují. Kaţdý daňový výdaj musí být doloţen dokladem. (Daňová evidence, © 2007-

2018) 

2.14 Daň stanovená paušálními výdaji 

Podle Pilátové a kolektiv (2016, s. 28) se v dnešní době jedná o velmi četný a populární 

způsob stanovení základu daně. 

Paušální výdaje jsou nejjednodušší metoda uplatnění výdajů v daňovém přiznání. 

Neuplatní-li fyzická osoba výdaje prokazatelně vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení 

příjmů můţe uplatnit výdaje v % výši, která je stanovena zákonem č. 582/1992 Sb., zákon 

o dani z příjmů. Od roku 2018 dochází k omezení uplatnění výše limitů. Pro rok 2017 platí 

tzv. přechodné období, kdy se podnikatel můţe rozhodnout, zda pouţije vyšší nebo niţší 

limit. Z toho důvodu zde uvádím limity pro obě moţnosti 

2.14.1 Vyšší výdajové limity do roku 2017 

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmů 

z ţivnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 

1 600 000 Kč, 

b) 60 % z příjmů z ţivnostenského podnikání s výjimkou příjmů z ţivnostenského 

podnikání řemeslného, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč, 

c) 40 % z příjmů z jiného podnikání neţ ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství a neţ z ţivnostenského podnikání nebo z příjmů podle §7 odst. 2 a) 

ZDP s výjimkou příjmů podle odst. 6, nebo z příjmů z jiné samostatné činnosti, 

nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč, 
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d) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však 

uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.  

V případě, ţe by podnikatel vyuţil těchto vyšších výdajových limitů, nemá moţnost uplat-

nit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na vyţivovanou manţelku/manţela. (Výdaje procen-

tem z příjmů) 

2.14.2 Nižší výdajové limity od roku 2017 

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmů 

z ţivnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč, 

b) 60 % z příjmů z ţivnostenského podnikání s výjimkou příjmů z ţivnostenského 

podnikání řemeslného, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč, 

c) 40 % z příjmů z jiného podnikání neţ ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství a neţ z ţivnostenského podnikání nebo z příjmů podle §7 odst. 2 a) 

ZDP s výjimkou příjmů podle odst. 6, nebo z příjmů z jiné samostatné činnosti, 

nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč, 

d) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však 

uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč.  

V případě rozhodnutí vyuţití těchto niţších výdajových limitů si jiţ podnikatel můţe 

uplatnit daňové zvýhodnění na dítě i slevu na vyţivovanou manţelu/manţela. (Výdaje pro-

centem z příjmů) 

Podle Pilátové a kolektivu (2016, s. 29) platí, ţe pokud se fyzická osoba rozhodne pro 

uplatnění paušálních výdajů, předpokládá se, ţe v částce těchto výdajů jsou jiţ započítány 

všechny vynaloţené výdaje poplatníka ve spojení s dosaţením příjmů ze samostatné čin-

nosti. 

Pilátová a kolektiv (2016, s. 307) také uvádí, ţe poplatník uplatňující paušální výdaje musí 

povinně evidovat doklady o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v důsledku podni-

katelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. 

2.14.3 Výhody stanovení výdajů paušálními výdaji 

Klimešová (2014, s. 86-88) ve své knize uvádí šest hlavních výhod stanovení výdajů pau-

šální částkou, a to: 

1. Uplatnění potenciálně vyšších nákladů 
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Díky celkem vysokým výdajovým paušálním částkám v České republice, můţe do-

jít k situaci, kdy si podnikatel uplatní výdaje vyšší neţ by byly skutečné náklady. 

Tato situace se můţe ale změnit, právě díky sníţení limitů paušálních výdajů. 

2. Úspora času 

Podnikatel se v rámci roku nemusí zdrţovat jednotlivými doklady a práce spojená 

se splněním všech daňových povinností je časově méně náročná. 

3. Jednoduchost 

Jelikoţ je veškerá související agenda spojená s paušálními výdaji celkem nenároč-

ná, zvládne ji podnikatel sám, nepotřebuje k tomu drahé sluţby účetních ani daňo-

vých poradců. Právě díky této jednoduchosti volí paušální výdaje i ti podnikatelé, 

kteří by ve skutečnosti mohli mít skutečné náklady vyšší. 

4. Minimalizace chyby 

Poplatník např. nemusí řešit problém s tím, který výdaj je daňově uznatelný a který 

naopak není.  

5. Úspora za školení, účetní program 

Pro vedení evidence paušálních výdajů není potřeba ţádného účetního softwaru, 

který by byl potřeba v důsledku změn daňových zákonů aktualizovat. 

6. Bezproblémová archivace 

Na rozdíl od daňové evidence nebo účetnictví, kdy je potřeba archivovat a inventa-

rizovat vše, stačí u paušálních výdajů vést a archivovat pouze evidenci o příjmech a 

pohledávkách. 

2.14.4 Nevýhody stanovení výdajů paušálními výdaji 

Klimešová (2014, s. 88-89) také uvádí pět hlavních nevýhod stanovení výdajů paušálem: 

1. Omezení výdajů 

Kaţdá sazba paušálních výdajů je omezena horní hranicí, které se od roku 2017 do-

konce výrazně sníţily. Pokud by tedy poplatník dosáhl vyšších příjmů, které by 

znamenaly přesaţení horní hranice, jevilo by se pro poplatníka jako výhodnější 

skutečně vynaloţené výdaje. Coţ by zároveň vedlo k povinnosti archivace všech 

dokladů a vedení daňové evidence. 

2. Sleva na dítě a manţelku 

Do roku 2017 platilo, ţe pokud by se poplatník rozhodl uplatnit výdaje paušálními 

výdaji, neměl šanci uplatnit daňovou slevu na dítě a daňovou slevu na vyţivovanou 
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manţelku/manţela. Jak jiţ bylo zmíněno výše, pro rok 2017 platí, ţe pokud se po-

platník rozhodne pro vyšší hranici uplatnění paušálních výdajů, na tuto slevu stále 

nárok nemá. Pokud by se však rozhodl pro uplatnění niţší hranici uplatnění paušál-

ních výdajů, tuto slevu si jiţ ve svém daňovém přiznání můţe uplatnit. 

3. Nemoţnost uplatnění dalších výdajů včetně obchodního majetku 

Paušální výdaje jiţ zahrnují veškeré výdaje, poplatník jiţ tak nemá nárok na uplat-

nění jiných výdajů, např. paušálu na auto. 

4. Nemoţnost kombinace skutečných a paušálních výdajů 

Jestliţe poplatník má více druhů příjmů ze samostatné činnosti a pro kaţdý z těchto 

příjmů platí různá procenta výdajů, eviduje je kaţdé zvlášť. Pro všechny tyto pří-

jmy musí pouţívat buď skutečné výdaje, nebo paušální výdaje, nelze tyto výdaje 

kombinovat. 

5. Nemoţnost změny na skutečné výdaje po podání daňového přiznání 

Při podaní daňového přiznání, ve kterém byly výdaje uplatněny skutečnými výdaji 

je moţnost po tomto podání podat nové dodatečné přiznání, ve kterém lze změnit 

skutečné výdaje na výdaje paušální. Opačným směrem to však nelze. 

2.15 Daň stanovená paušální částkou 

Vyuţití daně stanovené paušální částkou je praveno zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o 

dani z příjmů v §7.  

Podle Pilátové a kolektivu (2016, s. 24) se nejedná v praxi o příliš často se vyskytující 

moţnost stanovení daně. Podobný názor sdílí i Ambroţ. (2004, s. 31) 

Zjednodušeně lze říci, ţe se jedná o daň, jejíţ hodnota je sjednána se správcem daně, a to 

na základě ţádosti poplatníka, která musí být podána nejpozději do 31. ledna běţného zda-

ňovacího období. V této ţádosti poplatník uvádí své očekávané příjmy a výdaje. Do 

15. května je výše daně stanovena správcem daně. Pokud není tento termín dodrţen, nelze 

daň stanovit paušální částkou (Ambroţ, 2004, s. 31) 

Podle Sineckého (2017) nabízí daň stanovená paušální částkou poplatníkovi jistou míru 

svobody, poplatník totiţ nemusí podávat daňové přiznání. Pro paušální částku se vychází 

z příjmů a výdajů minulých let, které poplatník udává v ţádosti na finančním úřadě.  

Výhodou paušální daně je to, ţe je zjednodušena administrace spojená s evidencí, poplat-

ník nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci. Stačí vést zjednodušenou evidenci pří-
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jmů, pohledávek a majetku poţívaného k vlastnímu podnikání. Nevýhodu naopak tvoří to, 

ţe poplatník si nastaví určitou částku daně, ve výsledku ale nezáleţí, jestli poplatník vydělá 

více či méně. (Sinecký, 2017) 

Po výpočtu paušální daně musí částka činit alespoň 600 Kč, pokud je částka niţší, musí se 

na tuto částku navýšit. Poplatník si můţe uplatnit základní slevu na poplatníka, ale není mu 

umoţněno dosáhnout daňového bonusu. Stejně tak není moţné uplatnit ztrátu z předcho-

zích let. (Sinecký, 2017) 

2.16 Spolupracující osoba 

Institut spolupracující osoby je upraven v zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v §13. 

Vyuţití spolupracující osoby vede ke sníţení daňové povinnosti podnikatele. 

V souvislosti se spolupracující osobou se jedná o: 

- manţela/manţelku, 

- osobu ţijící s poplatníkem ve společné domácnosti. 

Příjmy a výdaje naopak nelze rozdělit mezi: 

- dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku, 

- dítě v kalendářních měsících, kdy je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vy-

ţivované dítě, 

- manţela/manţelku, pokud je na něj/ni uplatňována sleva na manţela/manţelku, 

- poplatníka, který zemřel. 

Podle Klimešové (2014, s. 94) při rozdělování příjmů a výdajů na spolupracujícího manţe-

la/manţelku nemůţe být tento podíl vyšší neţ 50%, a zároveň musí být částka spadající na 

spolupracujícího manţela/manţelku niţší neţ 540 000 Kč při spolupráci, která trvá po celé 

zdaňovací období nebo 45 000 Kč za kaţdý měsíc i započatý měsíc, kdy tato spolupráce 

trvala. Pokud poplatník své příjmy a výdaje rozděluje mezi osoby ţijící ve společně hospo-

dařící domácnosti, pak tento podíl příjmů a výdajů patřících spolupracující osobě nemůţe 

být vyšší neţ 30%. Celková částka příjmů, která převyšuje výdaje, nemůţe být vyšší neţ 

180 000 Kč při spolupráci, která trvá celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za kaţdý mě-

síc, i započatý měsíc této spolupráce. 
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Podíl příjmů a výdajů musí být vţdy stejný. Jestliţe tedy na spolupracující osobu převede-

me např. 40% příjmů, musíme na tuto osobu převést i 40% výdajů, nelze převést 40% pří-

jmů a jen 10% výdajů. 

Spolupracující osoba je pro daňové účely a pro účely sociálního a zdravotního pojištění 

povaţována za osobu samostatně výdělečně činnou. Je tedy jejich povinností se zaregistro-

vat na finančním úřadu, a to nejpozději do 30 dnů od zahájení této spolupráce, poté také na 

České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, a to nejpozději do 8 dnů po 

zahájení této činnosti. Z tohoto důvodu je tedy důleţité, si tuto spolupráci plánovat dlou-

hodobě dopředu, ne aţ na konci zdaňovacího období. Mohlo by dojít k situaci, kdy by tato 

spolupracující osoba mohla být potrestána sankcí za nedodrţení svých povinností. (Zdraţil, 

2009) 
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3 PLATBY FYZICKÉ OSOBY DO VEŘEJNÉHO ROZPOČTU 

3.1 Zdravotní pojištění 

Kaţdá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinně plátcem pojistného na zdra-

votní pojištění. 

Zdravotní pojištění pro OSVČ je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-

ním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 592/1992 

Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.  

Pilátová (2016, s. 255) uvádí, ţe v České republice v současnosti existuje 7 zdravotních 

pojišťoven: 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 

- Revírní bratrská pokladna, 

- Vojenská zdravotní pojišťovna, 

- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 

- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 

- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, 

- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 

U všech vyjmenovaných platní stejné podmínky pro pojistné. 

3.1.1 Oznamovací povinnost OSVČ 

Podle Pilátové a kolektivu (2016, s. 257-258) OSVČ, která začíná nebo končí svou činnost, 

musí to oznámit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy k události došlo. Povinnost oznámení je 

do 8 dnů ode dne, kdy OSVČ začala provozovat samostatně výdělečnou činnost, ne ode 

dne získání ţivnostenského oprávnění. Tuto změnu musí OSVČ nahlásit své zdravotní po-

jišťovně, buď osobně, nebo prostřednictvím ţivnostenského úřadu pomocí jednotného re-

gistračního formuláře.  

3.1.2 Vyměřovací základ OSVČ 

Podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění je vyměřova-

cí základ OSVČ stanoven jako 50% z příjmů ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů 

vynaloţených na jeho dosaţení, zajištění a udrţení. (ČESKO, 1992, s. 3559) 
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Podle Pilátové a kolektivu (2016, s. 260) OSVČ platí pojistné ve výši 13,5% 

z vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu OSVČ. 

Minimální vyměřovací základ se netýká osob samostatně výdělečně činných: 

- které zároveň podnikají a jsou zaměstnanci, 

- jejichţ plátcem pojistného je stát, 

- tělesně, smyslově nebo mentálně postiţených, kteří jsou drţiteli průkazu ZTP nebo 

ZTP/P, 

- které dosáhly věku potřebného pro starobní důchod, 

- která se celodenně stará o jedno dítě do sedmi let nebo nejméně o dvě děti do 15 

let. 

Tyto skutečnosti musí trvat po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. (OSVČ – 

vyměřovací základ, ©2015) 

V následující tabulce jsou uvedeny minimální měsíční vyměřovací základy a minimální 

zálohy na pojistné za uplynulých 6 let. 

Tabulka 4 Minimální výše záloh OSVČ na zdravotním pojištění (VZP, vlastní 

zpracování) 

Období 
Minimální mě-

síční vyměřovací 
základ 

Minimální záloha 
na pojistné 

Minimální mě-
síční záloha 

od 1. 1. 2018  14 990   2 024   2 024 

1. 1. 2017 - 31. 12. 2017  14 116   1 906   1 906 

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016  13 503   1 823   1 823 

1. 1. 2015 - 31. 12. 2015  13 306   1 797   1 797 

1. 1. 2014 - 31. 12. 2014  12 971   1 752   1 752 

1. 1. 2013 - 31. 12. 2013  12 942   1 748   1 748 

 

Jestliţe se jedná pouze o vedlejší samostatně výdělečnou činnost, pak se na tuto OSVČ 

minimální vyměřovací základ nevztahuje. OSVČ platí zálohy aţ od druhého roku podniká-

ní, a tato výše záloh se počítá ze skutečně dosaţeného zisku. (Měšec.cz, Copyright ©1998 

– 2018) 
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3.1.3 Přehled o platbě pojistného 

OSVČ má povinnost vůči své pojišťovně podat Přehled o platbě pojistného. Tento přehled 

musí být podán do jednoho měsíce ode dne, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové při-

znání. Pokud OSVČ nemusí daňové přiznání podávat, musí Přehled o platbě pojistného 

podat do 8. dubna následujícího roku. Tento přehled slouţí pro výpočet pojistného, doplat-

ku pojistného za předchozí období a záloh na pojistné na další období. (Pilátová, 2016, s. 

266) 

3.1.4 Zálohy 

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh a doplatku pojistného. Pokud je podnikání 

pro OSVČ hlavním zdrojem příjmů, OSVČ je povinna zálohy platit, a to do 8. dne následu-

jícího kalendářního měsíce. Pokud podnikatel s podnikáním začíná, tak v prvním roce platí 

zálohy v minimální výši. 

3.2 Sociální pojištění 

Sociální pojištění je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe-

čení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Podle Valoucha (2010, s. 55) se sociální pojištění skládá ze tří částí – z nemocenského 

pojištění, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Podle Hakalové (2016, s. 62) se na důchodovém pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti osoba samostatně výdělečně činná musí účastnit vţdy. Výše zaplaceného 

pojistného důchodového pojištění má dopad na budoucí starobní důchody a stejně tak na 

invalidní důchod. OSVČ se dobrovolně rozhoduje, zda se bude účastnit nemocenského 

pojištění, z kterého se hradí nemocenská a peněţitá pomoc v mateřství. 

Od 1. ledna 2014 se OSVČ rozdělují na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výděleč-

nou činnost a na OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost. (Pilátová, 2016, s. 228) 

Podle Valoucha (2010, s. 56-57) se za OSVČ vedlejší povaţuje OSVČ, která: 

- byla v kalendářním roce zaměstnána, 

- měla právo na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod, 

- měla nárok na rodičovský příspěvek, na peněţitou pomoc v mateřství nebo nemo-

censkou z důvodu těhotenství a porodu, 
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- vykonávala vojenskou sluţbu v ČR, pokud nejde o vojáky z povolání, 

- je nezaopatřeným dítětem. 

3.2.1 Oznamovací povinnost OSVČ 

OSVČ musí podle Pilátové a kolektivu (2016, s. 232-234) oznámit zahájení samostatné 

výdělečné činnosti nebo spolupráce České správě sociálního zabezpečení, a to na předtiš-

těném tiskopise do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci zahájení samostatné výdělečné 

činnosti nebo spolupráce. Dále je její povinností předkládat přehled o příjmech a výdajích. 

Další povinností je podat informace o ukončení činnosti, a to opět do 8. dne kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k ukončení této činnosti nebo spolupráce došlo. 

3.2.2 Vyměřovací základ OSVČ 

Vyměřovacím základem se podle Hakalové (2016, s. 63) rozumí 50% z částky, o kterou 

příjmy přesahují výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů podle ZDP. 

Pojistné na sociální pojištění se platí ve výši 29,2%, z toho je 28% určeno na důchodové 

pojištění a 1,2% je určeno na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Vyměřovací základ podle Pilátové a kolektivu (2016, s. 234-236) niţší, neţ je minimální 

vyměřovací základ. Při stanovování minimální i maximálního vyměřovacího základu je 

důleţité, zda se jedná o OSVČ vykonávající hlavní činnost nebo činnost vedlejší. 

V následující tabulce (tabulka č. 5) je uveden přehled minimálních a maximálních vymě-

řovacích základů OSVČ za období 2013-2018. Jak z tabulky jasně vyplývá, pro rok 2018 

došlo znovu k navýšení minimálních i maximálních vyměřovacích základů u hlavní i ve-

dlejší činnosti. Došlo tedy i k navýšení minimální měsíčních záloh. 
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Tabulka 5 Vývoj vyměřovacích základů a pojistného OSVČ v letech 2013-2018 

(ČSSZ, vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maximální vyměřovací zá-
klad 

1 242 432 1 245 216 1 277 328 1 296 288 1 355 136 1 438 992 

Minimální měsíční vyměřo-
vací základ, hlavní činnost 

  6 471   6 486   6 653   6 752   7 058   7 495 

Minimální měsíční vyměřo-
vací základ, vedlejší činnost 

  2 589   2 595   2 662   2 701   2 824   2 998 

Minimální měsíční záloha, 
hlavní činnost 

  1 890   1 894   1 943   1 972   2 061   2 189 

Minimální měsíční záloha, 
vedlejší činnost 

    756     758     778     789     825     876 

Minimální nemocenské     115     115     115     115     115     115 

 

3.2.3 Přehled o platbě pojistného 

Jedná se o předepsaný tiskopis, který vydává ČSSZ. Podle tohoto přehledu je stanovena 

výše pojistného na důchodové pojištění a minimální výše měsíčních záloh. Obdobně jako u 

zdravotního pojištění musí být tento přehled podán do jednoho měsíce ode dne, kdy měla 

OSVČ povinnost podat daňové přiznání. Přehled musí za sebe podávat i spolupracující 

osoba. (Pilátová, 2016, s. 233) 

3.2.4 Zálohy 

Pojistné na sociální pojištění se platí formou záloh a doplatků. Podle Hakalové (2016, 

s. 64) je OSVČ, která vykonává hlavní činnost povinna hradit zálohy za kaţdý měsíc, kdy 

tuto činnost vykonávala. Zálohy nemusí být zaplaceny pouze v těch měsících, kdy by po 

celý měsíc pobírala nemocenskou nebo peněţitou pomoc v mateřství. V situaci, kdy by 

tyto zálohy zaplatila, přestoţe nemusela, jednalo by se o přeplatek, kdy OSVČ můţe zaţá-

dat o jeho vrácení.  

OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, platí tyto zálohy v případě, ţe v předcházejícím 

kalendářním roce dosáhla rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění. 

Rozhodná částka činí 2,4násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. V roce 2017 
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činí tato rozhodná částka 67 756 Kč, pro rok 2018 bude rozhodná částka činit 71 950 Kč. 

(Měšes.cz, Copyright © 1998 – 2018) 

3.2.5 Nemocenské pojištění 

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Vzniká na základě podání při-

hlášky k nemocenskému pojištění u OSSZ a zaplacení pojistného a nemocenské pojištění. 

K nemocenskému pojištění se nelze přihlásit zpětně. Měsíční základ pro placení pojistného 

si OSVČ určuje sama, minimálním měsíčním základem je od roku 2012 částka 5000 Kč. 

Ani minimální záloha se tak nemění, a zůstává ve výši 115 Kč. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 CHARAKTERISTIKA POPLATNÍKA 

Dle přání mnou vybraného daňového poplatníka, nebudu zde uvádět ţádné konkrétní 

osobní údaje a nadále budu tuto osobu označovat jako „podnikatel XY“. 

Poplatníkem daně z příjmů je fyzická osoba, pracující jako osoba samostatně výdělečně 

činná. Předmětem jeho podnikání je těţba a přibliţování dřeva, které provádí na základě 

ţivnostenského oprávnění. Jedná se o ţivnost volnou, pro kterou bylo třeba dodrţet všeo-

becné podmínky pro udělení ţivnosti, kterými jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Pod-

nikatel není nikde zaměstnán a této činnosti se věnuje jako činnosti hlavní jiţ 16 let. 

Příjmy podnikatele jsou vzhledem k povaze podnikání v nepravidelné výši po celý rok. 

K výkonu svého podnikání vyuţívá podnikatel XY lesní traktor ZETOR 7245, který však 

nemá zařazen ve svém majetku. Dále také vyuţívá dva taţné koně, které stejně tak nemá 

zařazeny ve svém majetku určeném k podnikání. 

Vzhledem k povaze předmětu podnikání podnikatele XY se musí kaţdoročně účastnit ško-

lení BOZP. Podle nařízení vlády 28/2002 Sb. se musí podnikatel XY kaţdé dva roky zú-

častnit školení pro pouţívání motorové pily. 

Podnikatel XY ţije ve společně hospodařící domácnosti s manţelkou, která v roce 2017 

neměla ţádné zdanitelné příjmy. Ve společně hospodařící domácnosti ţijí s podnikatelem 

XY také 4 nezaopatřené děti, které se soustavně připravují na budoucí povolání. Dvě z nich 

studují vysokou školu, další studuje střední školu a poslední dítě studuje školu základní. 

Podnikatel XY není povinen platit DPH, ani se pro tuto moţnost dobrovolně nerozhodl. 

V rámci své podnikatelské činnosti vyuţívá podnikatelský bankovní účet, který zároveň 

vyuţívá i k soukromým účelům.  
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5 DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ PŘEDCHOZÍCH LET 

V této kapitole je rozebráno daňové zatíţení podnikatele XY za posledních 4 roky Násle-

dující tabulka (tabulka 6) udává jednoduchý přehled daňové povinnosti v jednotlivých le-

tech, které jsou podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách. 

Tabulka 6 Daňové zatíţení předchozích let (vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Přeplatek na dani 53 616 Kč 53 616 Kč - - - 

Doplatek na dani     8 520 Kč 5 565 Kč 4 035 Kč 

 

5.1 Rok 2013 

V roce 2013 se podnikatel XY rozhodl oproti roku 2012 vyuţít daňovou evidenci namísto 

paušálních výdajů. Hlavním důvodem bylo zrušení moţnosti kombinace uplatnění paušál-

ních výdajů a slevy na vyţivovanou manţelku a daňového zvýhodnění na děti. 

V roce 2013 byl základ daně tvořen z dílčího základ daně ze samostatné činnosti ve výši 

164 053 Kč, pro stanovení tohoto základu daně podnikatel XY vyuţil daňovou evidenci, 

kdy výdaje prokazoval ve skutečné výši. S tím souviselo to, ţe si v průběhu celého roku 

2013 musel archivovat veškeré doklady související s jeho podnikáním, aby mohl průkazně 

doloţit, čeho se tyto výdaje týkaly a jaká byla jejich skutečná výše. Dalším dílčím zákla-

dem daně byly příjmy z kapitálového majetku ve výši 7 Kč. Jiné příjmy v tomto roce po-

platník neměl. Součet dílčích základů daně pro výpočet daně, zaokrouhlený na celé 100 

dolů tedy činil 164 000 Kč. Daň ve výši 15% činila 24 600 Kč. Podnikatel XY si uplatnil 

slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Jelikoţ v tomto roce vyuţil daňovou evidenci, mohl 

si uplatnit také slevu na vyţivovanou manţelku ve výši 24 840 Kč. Jeho daň tedy činila 

0 Kč. Poté si podnikatel XY mohl ještě uplatnit daňové zvýhodnění na 4 vyţivované děti 

ţijící ve společně hospodařící domácnosti ve výši 13 404 Kč/1 dítě, celkem tedy 

53 616 Kč. Vznikl mu tak přeplatek na dani v celkové výši 53 616 Kč, který mu byl vrácen 

zpět. 

Tabulka 7 Daňové zatíţení v roce 2013 

 (vlastní zpracování) 

Rok 2013 Částka Kč 

Dílčí základ daně podle §7 164 053 

- příjmy podle §7 329 146 
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- výdaje podle §7 165 093 

Dílčí základ daně podle §8       7 

Dílčí základ daně podle §9 0 

- příjmy podle §9 0 

- výdaje podle §9 0 

Základ daně 164 000 

Daň  24 600 

Uplatněné slevy   

- sleva na poplatníka  24 840 

- sleva na manželku  24 840 

Daň po slevách 0,00 

Daňové zvýhodnění na děti   

1. dítě  13 404 

2. dítě  13 404 

3. dítě  13 404 

4. dítě  13 404 

Přeplatek na dani - 53 616 

5.2 Rok 2014 

V roce 2014 se podnikatel XY vrátil zpět k uplatnění výdajů procentem z příjmů, a to 

z důvodu, ţe pro něj bylo obtíţné dostat se uplatněním výdajů ve skutečné výši na takovou 

hodnotu, jako při uplatnění paušálních výdajů. Znamenalo to pro něj však zákaz uplatnění 

slevy na vyţivovanou manţelku, a také daňového zvýhodnění na děti. 

V roce 2014 byl základ daně tvořen z dílčího základu daně ze samostatné výdělečné čin-

nosti ve výši 222 437 Kč, pro stanovení tohoto základu daně podnikatel XY vyuţil paušál-

ní výdaje, a to ve výši 60% z příjmů. Dalším dílčím základem daně byl příjem z kapitálo-

vého majetku ve výši 10 Kč. Jiné příjmy podnikatel XY neměl. Součet dílčích základů 

daně pro výpočet daně, zaokrouhlený na celé 100 dolů činil tedy 222 400 Kč. Daň ve výši 

15% byla 33 360 Kč. Podnikatel XY si uplatnil slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. 

Z důvodu nemoţnosti kombinace uplatnění výdajů procentem z příjmů a uplatnění slevy na 

vyţivovanou manţelku a daňového zvýhodnění na děti, byla tato daň konečná a podnikate-

li XY vznikl tak doplatek na dani ve výši 8 520 Kč. 

Tabulka 8 Daňové zatíţení v roce 2014 

(vlastní zpracování) 

Rok 2014 Částka Kč 

Dílčí základ daně podle §7 222 437 

- příjmy podle §7 556 092 

- výdaje podle §7 333 655 
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Dílčí základ daně podle §8      10 

Dílčí základ daně podle §9 0 

- příjmy podle §9 0 

- výdaje podle §9 0 

Základ daně 222 400 

Daň  33 360 

Uplatněné slevy   

- sleva na poplatníka  24 840 

- sleva na manželku nemožnost uplatnění 

Daň po slevách 8520,00 

Daňové zvýhodnění na děti   

1. dítě nemožnost uplatnění 

2. dítě nemožnost uplatnění 

3. dítě nemožnost uplatnění 

4. dítě nemožnost uplatnění 

Doplatek na dani   8 520 

5.3 Rok 2015 

V roce 2015 zůstal podnikatel XY opět u metody uplatnění výdajů procentem z příjmů. 

V roce 2015 byl základ daně tvořen z dílčího základu daně ze samostatné činnosti ve výši 

202 729 Kč, pro stanovení tohoto základu podnikatel XY vyuţil paušální výdaje, a to ve 

výši 60% z příjmů. Dalším dílčím základem daně byl příjem z kapitálového majetku ve 

výši 10 Kč. Ţádný další příjem podnikatel XY v roce 2015 neměl. Součet dílčích základů 

daně pro výpočet daně, zaokrouhlený na celé 100 dolů činil tedy 202 700 Kč. Daň ve výši 

15% byla tedy 30 405 Kč. Podnikatel XY si uplatnil slevu na poplatníka ve výši 

24 840 Kč. Z důvodu nemoţnosti uplatnění výdajů procentem z příjmů a současného 

uplatnění slevy na vyţivovanou manţelu a daňového zvýhodnění na děti, byla tato daň 

konečná a podnikateli XY vznikl doplatek na dani ve výši 5 565 Kč.  

Tabulka 9 Daňové zatíţení v roce 2015 

(vlastní zpracování) 

Rok 2015 Částka Kč 

Dílčí základ daně podle §7 202 729 

- příjmy podle §7 506 822 

- výdaje podle §7 304 093 

Dílčí základ daně podle §8      10 

Dílčí základ daně podle §9 0 

- příjmy podle §9 0 

- výdaje podle §9 0 

Základ daně 202 700 
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Daň  30 405 

Uplatněné slevy   

- sleva na poplatníka  24 840 

- sleva na manželku nemožnost uplatnění 

Daň po slevách   5 565 

Daňové zvýhodnění na děti   

1. dítě nemožnost uplatnění 

2. dítě nemožnost uplatnění 

3. dítě nemožnost uplatnění 

4. dítě nemožnost uplatnění 

Doplatek na dani   5 565 

5.4 Rok 2016 

V roce 2016 se podnikatel XY také rozhodl pro uplatňování výdajů procentem z příjmů ne 

ve skutečné výši. 

V roce 2015 byl základ daně tvořen z dílčího základu daně ze samostatné činnosti ve výši 

192 560 Kč, pro stanovení tohoto základu podnikatel XY vyuţil paušální výdaje, a to ve 

výši 60% z příjmů. Dalším dílčím základem daně byl příjem z kapitálového majetku ve 

výši 12 Kč. Další příjem podnikatel XY neměl. Součet dílčích základů daně pro výpočet 

daně, zaokrouhlený na celé 100 dolů činil 192 500 Kč. Daň ve výši 15% byla ve výši 

28 875 Kč. Podnikatel XY si z důvodu nemoţnosti uplatnění výdajů procentem z příjmů a 

současného uplatnění slevy na vyţivovanou manţelku a daňového zvýhodnění na děti 

mohl uplatnit pouze slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Podnikatel XY vznikl doplatek 

na dani ve výši 4 035 Kč. 

Tabulka 10 Daňové zatíţení v roce 2016 

(vlastní zpracování) 

Rok 2016 Částka Kč 

Dílčí základ daně podle §7 192 560 

- příjmy podle §7 481 400 

- výdaje podle §7 288 840 

Dílčí základ daně podle §8      12 

Dílčí základ daně podle §9 0 

- příjmy podle §9 0 

- výdaje podle §9 0 

Základ daně 192 500 

Daň  28 875 

Uplatněné slevy   

- sleva na poplatníka  24 840 

- sleva na manželku nemožnost uplatnění 
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Daň po slevách   4 035 

Daňové zvýhodnění na děti   

1. dítě nemožnost uplatnění 

2. dítě nemožnost uplatnění 

3. dítě nemožnost uplatnění 

4. dítě nemožnost uplatnění 

Doplatek na dani   4 035 
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6 SOUČASNÉ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ 

Cílem této kapitoly bude zpracování daňového přiznání za rok 2017. Podnikatel XY se jiţ 

na začátku roku 2017 rozhodl, ţe bude opět uplatňovat výdaje procentem z příjmů a nebu-

de vést daňovou evidenci. Pro rok 2017 došlo opět k obnovení moţnost vyuţití uplatnění 

paušálních výdajů a současnému uplatnění slevy na vyţivovanou manţelku a daňového 

zvýhodnění na děti. Došlo však k výraznému sníţení horní hranice výše uplatněných výda-

jů. Podnikatel se pro rok 2017 mohl rozhodnout, zda pouţije limit vyšší či niţší. Pokud by 

se podnikatel XY rozhodl pro uplatnění vyšších limitů, nemohl by si uplatnit daňového 

zvýhodnění na dítě a slevu na vyţivovanou manţelu. V případě, ţe by se rozhodl pro 

uplatnění niţších výdajových limitů, můţe si uplatnit daňového zvýhodnění na dítě i slevu 

na vyţivovanou manţelku.  

Podnikatel XY se pro rok 2017 rozhodl pro uplatnění niţších paušálních výdajů, tudíţ si za 

rok 2017 můţe uplatnit daňové zvýhodnění na vyţivované děti i slevu na vyţivovanou 

manţelku. 

Pro rok 2017 je základ daně tvořen z dílčího základu daně ze samostatné činnosti ve výši 

255 872 Kč, pro stanovení tohoto základu podnikatel XY vyuţil paušální výdaje, a to ve 

výši 60% z příjmů, příjmy činily 639 679 Kč, a výdaje 383 807 Kč. Dalším dílčím zákla-

dem daně je příjem z kapitálového majetku ve výši 6 Kč, ten tvoří přijaté úroky 

z podnikatelského účtu individuálního podnikatele. Součet dílčích základů daně pro výpo-

čet daně, zaokrouhlený na celé 100 dolů je 255 800 Kč. Daň ve výši 15% činí 38 370 Kč. 

Podnikatel XY si uplatnil slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Dále si podnikatel XY 

díky moţnosti vyuţití niţší hranice paušálních výdajů, můţe za rok 2017 uplatnit slevu na 

vyţivovanou manţelku a daňové zvýhodnění na děti. Podnikateli tak vznikl daňový bonus 

ve výši 60 300 Kč, který mu bude připsán zpět na účet.  

Tabulka 11 Současné daňové zatíţení 

(vlastní zpracování) 

Rok 2017 Částka Kč 

Dílčí základ daně podle §7 255 872 

- příjmy podle §7 639 679 

- výdaje podle §7 383 807 

Dílčí základ daně podle §8       6 

Dílčí základ daně podle §9 0 

- příjmy podle §9 0 

- výdaje podle §9 0 
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Základ daně 255 800 

Daň  38 370 

Uplatněné slevy   

- sleva na poplatníka  24 840 

- sleva na manželku  24 840 

Daň po slevách 0 

Daňové zvýhodnění na děti   

1. dítě  13 404 

2. dítě  19 404 

3. dítě  24 204 

4. dítě  24 204 

Daňový bonus - 60 300 

 

Tímto způsobem bylo zpracováno daňové přiznání za rok 2017. Toto daňové přiznání je 

uvedeno v příloze č. 2. 

Pro podnikatele XY je obrovskou výhodou to, ţe jeho manţelka si v roce 2017 nevydělala 

více neţ 68 000 Kč. Coţ pro něj znamenalo moţnost uplatnění slevy na vyţivovanou man-

ţelku. Pokud by tato moţnost pro něj neexistovala, daňová povinnost podnikatele by byla 

13 530 Kč a sníţila by se jen díky daňovému zvýhodnění na vyţivované děti. Variantou, 

kdy by manţelka vydělala více neţ 68 000 Kč, a podnikateli by se tak výrazně zvýšila da-

ňová povinnost, se budu dále zabývat v kapitole 7.3 Analýza spolupracující osoby. 

6.1 Příjmy ze samostatné činnosti 

V roce 2017 měl podnikatel XY příjmy ze samostatné činnosti ve výši 639 679,4 Kč. 

V tabulce je uveden přehled příjmů v kaţdém měsíci. Z tabulky č. 12 je patrné, ţe tyto pří-

jmy nebyly v pravidelné výši. Je to z důvodu povahy práce podnikatele XY, a také proto, 

ţe práce je fakturována a zaplacena aţ po dokončení zakázky.  

Tabulka 12 Příjmy ze samostatné činnosti za rok 2017  

(vlastní zpracování) 

  Příjmy 

Leden   1 610,4 Červenec 154 705,7 

Únor  59 145,0 Srpen  40 443,7 

Březen  43 049,0 Září  13 739,0 

Duben  33 864,0 Říjen 111 157,0 

Květen  73 483,1 Listopad   8 084,0 

Červen   6 596,5 Prosinec  93 802,0 

Celkem     639 679,4 
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6.2 Příjmy z kapitálového majetku 

Příjmy z kapitálového majetku za rok 2017 jsou tvořeny připsanými úroky 

z podnikatelského účtu. 

Tabulka 13 Příjmy z kapitálového majetku za rok 2017 

(vlastní zpracování) 

  Připsaný úrok 

Leden 0,35 Červenec 0,34 

Únor 0,39 Srpen 0,71 

Březen 0,41 Září 0,58 

Duben 0,21 Říjen 0,43 

Květen 0,33 Listopad 0,75 

Červen 0,4 Prosinec 1,03 

Celkem 5,93 

 

6.3 Výdaje za rok 2017 

Za rok 2017 podnikatel XY nedokládal ţádné doklady o výši svých skutečně vynaloţených 

výdajů. Od začátku roku byl rozhodnut pro vykázání výdajů paušálními výdaji. Předmět 

jeho podnikání se řadí do ţivnostenského podnikání, můţe si tedy uplatňovat výdaje ve 

výši 60% z příjmů.  

6.4 Výpočet zdravotního a sociálního pojištění 

S podáním daňového přiznání souvisí také podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ 

ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Tato povinnost platí i pro podnikatele XY právě z důvodu, 

ţe v loňském roce vykonával samostatnou výdělečnou činnost. 

Na základě těchto přehledů se spočítá výše záloh plateb na sociálním a zdravotním pojiště-

ní pro následující období. 

V loňském roce podnikatel XY vykonával samostatnou výdělečnou činnost po dobu celého 

roku.  

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50% příjmů ze samostatné 

činnosti po odpočtu výdajů vynaloţených na jeho dosaţení, zajištění a udrţení. 

Vyměřovací základ podnikatele XY: 
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Tabulka 14 Vyměřovací základ podnikatele XY 

Příjmy 639 679 

Výdaje 383 807 

Vyměřovací základ 127 936 

V roce 2017 měl podnikatel XY povinnost platit na zdravotním pojištění zálohy ve výši 

1 906 Kč, v úhrnu za celý rok 2017 tedy na zálohách na zdravotním pojištění zaplatil cel-

kem 22 872 Kč. Z přehledu, který je uveden v příloze č. 3, vyplývá, ţe na zdravotním po-

jištění měl podnikatel XY v roce 2017 zaplatit 22 868 Kč. Vznikl mu tak přeplatek ve výši 

4 Kč. Pro rok 2018 je podnikateli vypočtena záloha na zdravotní pojištění ve výši 

2 024 Kč. 

Na sociálním pojištění v roce 2017 měl podnikatel XY povinnost platit zálohy ve výši 

2 707 Kč měsíčně, v úhrnu za celý rok 2017 zaplatil na zálohách na sociálním pojištění 

celkem 32 484 Kč. Z přehledu, který je uveden v příloze č 3, vyplývá, ţe na sociální pojiš-

tění měl podnikatel XY v roce 2017 zaplatit 37 358 Kč, vznikl mu tak nedoplatek ve výši 

4 874Kč. Pro rok 2018 je podnikateli vypočtena nová záloha na zdravotní pojištění a to ve 

výši 3 114 Kč.  

Podnikatel se dobrovolně také účastní nemocenského pojištění. V roce 2017 si hradil ne-

mocenské pojištění v částce 214 Kč měsíčně. Pro rok 2018 se mu nemocenské pojištění 

zvyšuje na částku 245 Kč měsíčně. 
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7 ANALÝZA DAŇOVÉ OPTIMALIZACE 

V této kapitole je nastíněno, jaké moţnosti daňové optimalizace má podnikatel XY pro 

sníţení své daňové povinnosti. Jednotlivé varianty jsou aplikovány na dvě zdaňovací ob-

dobí, aby bylo jasně viditelné, zda by se daná varianta vyplatila, kdyby byla pouţita jiţ 

v předchozích letech.  

7.1 Výpočet daně dle skutečných výdajů 

7.1.1 Analýza výdajů na základě daňové evidence v roce 2014 

Pro analýzu výdajů na základě daňové evidence je pouţit rok 2014, a to proto, ţe v roce 

2013 podnikatel XY ještě vyuţíval daňovou evidenci, a v roce 2014 přešel na stanovení 

daně paušálními výdaji. Mým cílem je zjistit, zda by se podnikateli XY vyplatila daňová 

evidence i v roce 2014. Jelikoţ ale pro rok 2014 neznám jak vysoké by byly skutečně upla-

titelné výdaje, počítám je na základě pouţití poměru navýšení příjmů v roce 2014 oproti 

roku 2013. Tzn., ţe pokud v roce 2013 činily příjmy 329 146 Kč, a v roce 2014 

556 092 Kč, příjmy se v roce 2014 oproti roku 2013 zvýšily zhruba o 69%. Výdaje v roce 

2013 činily 165 093 Kč, proto je pro rok navýším o 69%, a dostanu tak částku, která by se 

mohla blíţit skutečným výdajům v roce 2014, tj. 279 0007 Kč. Při uplatnění těchto výdajů 

by tedy základ daně činil 277 000 Kč, a daň 15% by činila 41 550 Kč. Podnikatel XY by si 

uplatnil slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Jelikoţ v roce 2014 manţelka podnikatele 

XY pracovala, neuplatil by si slevu na vyţivovanou manţelku, naopak by si ale mohl 

uplatnit daňové zvýhodnění na 4 vyţivované děti ţijící ve společné domácnosti. Poplatní-

kovi by tak vznikl přeplatek na dani ve výši 39 906 Kč. Coţ je výrazný rozdíl oproti vari-

antě, kdy v daném roce uplatňoval paušální výdaje a musel zaplatit daň ve výši 8 520 Kč. 

Právě z důvodu, ţe se jedná o čistě teoretickou výši skutečných výdajů, je třeba tento vý-

sledek brát s rezervou. Mohlo by na příklad také dojít k situaci, kdy by podnikatel XY měl 

výdaje např. pouze ve stejné výši jako v roce 2013, tedy 165 093 Kč nebo podobné. I v 

tomto případě by však poplatník dosáhl přeplatku na dani, a to ve výši 19 806 Kč.  

Jelikoţ ale manţelka podnikatele XY v roce 2014 byla zaměstnána, mohla si daňové zvý-

hodnění na vyţivované děti uplatnit ona u svého zaměstnavatele, a to v plné výši 

53 616 Kč. Proto bylo pro podnikatele XY opravdu nejlepší variantou vyuţití paušálních 

výdajů. Situace by se změnila v případě, ţe by manţelka byla bez příjmů, nebo její příjmy 
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by nepřesáhly hranici 68 000 Kč, bylo by pro podnikatele XY vhodné uvaţovat o vyuţití 

daňové evidence. 

Tabulka 15 Analýza daňové povinnosti v roce 2014 

Rok 2014 Paušální výdaje Daňová evidence   

Dílčí základ daně podle § 7 222 437 Kč 277 085 Kč 390 999 Kč 

-příjmy podle §7 556 092 Kč 556 092 Kč 556 092 Kč 

-výdaje podle §7 333 655 Kč 279 007 Kč 165 093 Kč 

Dílčí základ daně podle §8      10 Kč      10 Kč      10 Kč 

Základ daně 222 400 Kč 277 000 Kč 391 000 Kč 

Daň  33 360 Kč  41 550 Kč  58 650 Kč 

Uplatněné slevy       

-sleva na poplatníka  24 840 Kč  24 840 Kč  24 840 Kč 

-sleva na manželku nelze uplatnit nelze uplatnit nelze uplatnit 

Daň po slevách   8 520 Kč  16 710 Kč  33 810 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti nelze uplatnit  53 616 Kč  53 616 Kč 

Přeplatek/doplatek   8 520 Kč - 36 906 Kč - 19 806 Kč 

 

7.2 Analýza daně při uplatnění výdajů procentem z příjmů 

Pro analýzu daně paušálními výdaji jsou pouţity údaje z roku 2013. V tomto roce podnika-

tel XY uplatňoval daň pomocí daňové evidence, a to z toho důvodu, ţe v roce 2013 by jako 

OSVČ uplatňující paušální výdaje nemohl uplatnit slevu na vyţivovanou manţelku ani 

daňové zvýhodnění na děti, ţijící s ním ve společné domácnosti. Díky uplatnění skuteč-

ných výdajů vznikl podnikateli XY přeplatek ve výši 53 616 Kč. V průběhu roku však mu-

sel podnikatel XY evidovat veškeré doklady související s jeho výdaji, aby mohl tyto sku-

tečné výdaje doloţit. 

Pokud by se v roce 2013 rozhodl uplatnit paušální výdaje i přesto, ţe by nemohl uplatit 

slevu na manţelku a daňové zvýhodnění na děti, činily by jeho paušální výdaje ve výši 

60% z celkových příjmů 329 146 Kč 197 487 Kč, a dílčí základ daně by byl 131 659 Kč, 

coţ je menší dílčí základ daně neţ při vyuţití daňové evidence. Daňový základ by byl 

131 600 Kč, daň 15% by činila 19 740 Kč. Jedinou slevu, kterou by si podnikatel XY mohl 

uplatnit, by byla sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Poplatníkovi XY by tak vyšla nu-

lová daň z příjmů. Jelikoţ by si ale při vyuţití paušálních výdajů nemohl uplatnit daňové 

zvýhodnění na 4 vyţivované děti, přišel by o daňový bonus ve výši 53 616 Kč. 
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Tabulka 16 Analýza daňové povinnosti v roce 2013 

Rok 2013 Daňová evidence Paušální výdaje 

Dílčí základ daně podle § 7 164 053 Kč 131 659 Kč 

-příjmy podle §7 329 146 Kč 329 146 Kč 

-výdaje podle §7 165 093 Kč 197 487 Kč 

Dílčí základ daně podle §8       7 Kč       7 Kč 

základ daně 164 000 Kč 131 600 Kč 

Daň  24 600 Kč  19 740 Kč 

Uplatněné slevy     

-sleva na poplatníka  24 840 Kč  24 840 Kč 

-sleva na manželku  24 840 Kč nelze uplatnit 

Daň po slevách 0 Kč 0 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti  53 616 Kč nelze uplatnit 

Přeplatek/doplatek - 53 616 Kč 0 Kč 

 

7.3 Analýza daně spolupracující osoby 

Při této variantě daňové optimalizace je pouţita moţnost, kdy bude spolupracující osobou 

manţelka podnikatele XY. Pro tuto variantu analýzy je pouţit rok 2015. Za toto zdaňovací 

období nedosáhla manţelka ţádných zdanitelných příjmů. 

V případě, ţe by se poplatník rozhodl pouţít institut spolupracující osoby, a to manţelky, 

můţe rozdělit příjmy a výdaje v poměru 50%. Pokud by se tedy podnikatel XY v roce 

2015 rozhodl uplatit svou manţelku jako spolupracující osobu, pak by tedy příjmy 

481 400 Kč a výdaje 288 840 Kč mohl rozdělit v maximální výši 50%. 

Podnikatel by tak měl příjmy ve výši 240 700 Kč, výdaje ve výši 144 420 Kč, dílčí základ 

daně podle §7 by tedy činil 96 280 Kč. Dílčí základ daně podle §8 je 12 Kč. Základ daně 

zaokrouhlený na celé 100 dolů by činil 96 200 Kč. Daň ve výši 15% by činila 14 430 Kč. 

Podnikatel by si mohl uplatnit pouze slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Výsledná da-

ňová povinnost by byla v roce 2016 nulová. 

Manţelka, jakoţto spolupracující osoba s 50% podílem na příjmech i výdajích, by měla 

stejný dílčí základ daně podle §7 jako podnikatel XY, tedy 96 200 Kč. Daň ve výši 15% by 

činila 14 430 Kč. Spolupracující osoba by si také uplatnila slevu na poplatníka ve výši 

24 840 Kč a výsledná daňová povinnost by byla stejně jako u podnikatele nulová. Manţel-

ka by si jako spolupracující osoba na rozdíl od podnikatele mohla uplatnit daňové zvýhod-

nění na 4 děti, a to ve výši 63 216 Kč. Tato částka však přesahuje maximální výši daňové-
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ho bonusu, a to 60 300 Kč, manţelce by tak byl vrácen přeplatek ve výši maximálního da-

ňového bonusu, tedy 60 300 Kč.  

Při zahájení spolupráce se musí spolupracující osoba zaregistrovat na finančním úřadě, 

OSSZ a zdravotní pojišťovně, a to ještě před zahájením této spolupráce. 

Manţelka však v tomto období nebyla zaměstnána, tzn., ţe pokud by byla vedena jako 

spolupracující osoba, bylo by tato činnost vedeno jako činnost hlavní a musela by za sebe 

odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jelikoţ by se ale jednalo o první rok spo-

lupráce, nevznikla by spolupracující osobě povinnost tyto zálohy platit.  

Tabulka 17 Analýza daňové povinnosti v roce 2015 (vlastní zpracování) 

Rok 2015 
Paušální vý-

daje 
Poplatník 50 % 

Spolupracující 
manželka 50 % 

Poplatník 80 
% 

Spolupracující 
manželka 20 % 

Dílčí základ daně podle § 7 202 729  101 365  101 365  162 183   40 546  

-příjmy podle §7 506 822  253 411  253 411  405 458  101 364  

-výdaje podle §7 304 093  152 047  152 047  243 274   60 819  

Dílčí základ daně podle §8      10       10  0 Kč      10  0 Kč 

Základ daně 202 700  101 300  101 300  163 100   40 500  

Daň  30 405   15 195   15 195   24 465    6 075  

Uplatněné slevy           

-sleva na poplatníka  24 840   24 840   24 840   24 840   24 840  

-sleva na manželku nelze uplatnit nelze uplatnit   nelze uplatnit   

Daň po slevách   5 565  0  0  0  0  

Daňové zvýhodnění  nelze uplatnit nelze uplatnit  63 216  nelze uplatnit  63 216  

Přeplatek/doplatek   5 565  0   60 300  0   - 60 300  

7.4 Analýza daňové optimalizace za rok 2017 

Podnikatel XY po celý rok 2017 předpokládal uplatnění paušálních výdajů, z toho důvodu 

nevedl daňovou evidenci, a nemá tudíţ ţádné doklady o svých skutečných výdajích. Podle 

jeho slov: „Byl by pro mě obrovský problém dostat se se skutečnými výdaji na takovou 

hodnotu jako s výdaji paušálními“, je tedy problém odhadnout jaká by byla skutečná hod-

nota skutečně vynaloţených výdajů. I přesto jsme se spolu s podnikatelem XY snaţili vy-

číslit alespoň hrubou představu o skutečně vynaloţených nákladech. 

Podařilo se nám sestavit přehled základních výdajů, které jsou uvedeny v následující tabul-

ce (tabulka č. 18) a obsahují hlavní poloţky výdajů podnikatele XY, které se týkají jeho 

podnikání. Pro výpočet celkové částky pohonných hmot, které podnikatel spotřebuje, jsem 
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pouţila průměrnou cenu pohonných hmot pro účely cestovních náhrad pro rok 2017, tedy 

28,6 Kč.  

Tabulka 18 Přehled předpokládaných výdajů v roce 2017   

 (vlastní zpracování) 

Výdaje 

Pohonné hmoty 80 000 Kč 

Pracovní pomůcky 15 000 Kč 

Opravy a udržování 30 000 Kč 

Ochranné pomůcky 15 000 Kč 

Kování koní 12 000 Kč 

Krmení 30 000 Kč 

Celkem 182 000 Kč 

Tuto teoretickou hodnotu jsem vzala v potaz, a provedla analýzu, jaká by byla daňová po-

vinnost, kdyby vedl podnikatel XY v roce 2017 daňovou evidenci, namísto paušálních vý-

dajů.  

7.4.1 Vedení daňové evidence 

Při pouţití skutečných výdajů v teoretické výši 182 000 Kč a příjmech 639 679 Kč, by 

dílčí základ daně podle §7 činil 457 685 Kč, dílčí základ daně podle §8 by byl stejný, tedy 

6 Kč. Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů by činil 457 600 Kč. Daň ve výši 

15% by činila 68 640 Kč. Podnikatel by si mohl uplatnit slevu na poplatníka ve výši 

24 840 Kč a zároveň také slevu na vyţivovanou manţelku také ve výši 24 840 Kč. Daň po 

slevách by činila 18 960 Kč. Podnikatel XY by si zároveň mohl uplatnit daňové zvýhodně-

ní na 4 vyţivované děti ţijící ve společnost domácnosti. Vznikl by mu tak daňový bonus ve 

výši 60 300 Kč.  

Tabulka 19 Vyuţití skutečných výdajů v roce 2017 (vlastní zpracování) 

Rok 2017 Částka Kč 

Dílčí základ daně podle §7 457 679 

- příjmy podle §7 639 679 

- výdaje podle §7 182 000 

Dílčí základ daně podle §8       6 

Dílčí základ daně podle §9 0 

- příjmy podle §9 0 

- výdaje podle §9 0 

Základ daně 457 600 

Daň  68 640 

Uplatněné slevy   
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- sleva na poplatníka  24 840 

- sleva na manželku  24 840 

Daň po slevách 18960 

Daňové zvýhodnění na děti   

1. dítě  13 404 

2. dítě  19 404 

3. dítě  24 204 

4. dítě  24 204 

Daňový bonus - 60 300 

 

Jelikoţ však v roce 2017 došlo k opětovnému navrácení moţnosti vyuţití paušálních výda-

jů a zároveň moţného uplatnění vyţivované manţelky a daňového zvýhodnění na děti, je 

pro podnikatele v roce 2017 daleko jednodušší vyuţití paušálních výdajů, jelikoţ mu s tím 

nesouvisí tak velká administrativní činnost, ale dosahuje stejného výsledku, jako kdyby 

vyuţil daňové evidence. 

Pokud bychom však nebrali v potaz daňové zvýhodnění na děti, které je pro podnikatele 

velmi výhodné, je jeho daň při uplatnění daňové evidence poměrně vysoká.  

7.4.2 Využití spolupracující osoby 

Pokud by se poplatník pro rok 2017 rozhodl vyuţít spolupracující osoby, musela by se tato 

spolupracující osoba registrovat na finančním úřadě, a také přihlásit k platbě sociálního a 

zdravotního pojištění, a to ještě před zahájením spolupráce. Jelikoţ ke splnění této pod-

mínky ale nedošlo, podnikatel pro rok 2017 této moţnosti vyuţít nemohl. Situace je ale 

nastíněna pro jeho představu, zda by toto řešení pro něj mělo smysl v dalším zdaňovacím 

období 2018.  

Podnikatel XY by jako spolupracující osobu vyuţil svou dceru ţijící ve společné domác-

nosti. Podnikatel XY by si tak uţ ale nemohl uplatnit daňového zvýhodnění na toto dítě. 

Příjmy a výdaje by podnikatel XY rozdělil v poměru 85% a 15%. Příjmy podnikatele by 

činily 543 727 Kč, výdaje 326 236 Kč. Příjmy podle §8 by zůstávaly ve stejné výši, tedy 

6 Kč. Zaokrouhlený základ daně na celé 100 Kč dolů by činil 217 400 Kč, daň ve výši 15% 

by byla 32 610 Kč. Podnikatel XY by si uplatnil slevu na poplatníka i slevu na vyţivova-

nou manţelku. Poté by daň činila 0 Kč. Dále by si podnikatel mohl uplatnit daňové zvý-

hodnění na 3 vyţivované děti, na čtvrté dítě by slevu jiţ uplatnit nemohl, jelikoţ by ho 
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vyuţil jako spolupracující osobu. Ve výsledu by mu tak vznikl daňový bonus ve výši 

57 012 Kč.  

Na spolupracující osobu by připadaly příjmy ve výši 95 952 Kč, výdaje ve výši 57 571 Kč. 

Jelikoţ byla spolupracující osoba po celý rok 2017 zaměstnána, činily její příjmy ze za-

městnání 91 000 Kč. Podnikání je tedy bráno jako vedlejší zdroj příjmů a nemusí tak platit 

minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, ale pouze z příjmů, které jsou na ni pře-

rozděleny. Spolupracujícímu dítěti by tak vznikla daňová povinnost ve výši 0 Kč.  

Tímto rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu by se podnikateli XY také vý-

razně sníţily zálohy na sociálním pojištění. Zatímco s pouţitím paušálních výdajů by mu 

vznikly zálohy na SP ve výši 3 114 Kč, při vyuţití spolupracující osoby by díky niţšímu 

základu daně vznikla nová záloha pouze ve výši 2 646 Kč.  

Tabulka 20 Uplatnění spolupracující osoby 

  Poplatník 85 % 
Spolupracující 

dítě 15 % 

Dílčí základ daně podle §6   121940 

Dílčí základ daně podle § 7 217 491  38 381 

-příjmy podle §7 543 727  95 952 

-výdaje podle §7 326 236  57 571 

Dílčí základ daně podle §8       6 0 

Základ daně 217 400 160 300 

Daň  32 610  24 045 

Uplatněné slevy     

-sleva na poplatníka  24 840  24 840 

-sleva na manželku  24 840   

-sleva na studenta     4 020 

Daň po slevách 0 0 

Daňové zvýhodnění na děti     

1. dítě  13 404 - 

2. dítě  19 404 - 

3. dítě  24 204 - 

4. dítě - - 

Daňový bonus/daň - 57 012 0 
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8 ZHODNOCENÍ A NÁVRH OPTIMALIZACE DAŇOVÉ 

POVINNOSTI 

Při analýze a porovnání daňového zatíţení předchozích let vyplývá, ţe podnikatel XY o 

své daňové povinnosti přemýšlí, sám si hledá optimální variantu a snaţí se co nejvíce sníţit 

svou daňovou povinnost. 

Jelikoţ v roce 2013 došlo k omezení uplatnění paušálních výdajů, osoby samostatně výdě-

lečně činné si nemohly uplatnit v následujících letech kombinaci uplatnění paušálních vý-

dajů a slevy na manţelku a daňového zvýhodnění na děti. V roce 2017 opět došlo ke změ-

ně, kdy si OSVČ opět mohou uplatnit kombinaci paušálních výdajů a slevy na vyţivova-

nou manţelku a daňového zvýhodnění na děti. Došlo také k výraznému navýšení daňového 

zvýhodnění na 2. dítě, a to z 17 004 Kč na 19 004 Kč, na třetí a další dítě z částky 

20 604 Kč na částku 24 204 Kč. Pro rok 2018 se navýší také daňové zvýhodnění na první 

dítě, a to z částky 13 404 Kč na částku 15 204 Kč.  

Kdyţ se podíváme na daňové zatíţení podnikatele XY z předchozích let, je patrné, ţe je 

pro něj právě daňové zvýhodnění na děti velmi výhodné. Zároveň je toto daňové zvýhod-

nění celkem zkreslující a zavádějící. Podnikatel si ve výsledku myslí, ţe na daních ušetřil. 

Opak je ale pravdou. Právě jen díky daňovému zvýhodnění podnikateli XY nevzniká ţádná 

daňová povinnost – jak jasně vyplývá z následující srovnávací tabulky č. 21. 

Tabulka 21 Srovnání daňové povinnosti za předchozích 5 let (vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Daň  24 600  33 360  30 405  28 875  38 370 

Uplatněné slevy           

- sleva na poplatníka  24 840  24 840  24 840  24 840  24 840 

- sleva na manželku  24 840 nelze uplatnit nelze uplatnit nelze uplatnit  24 840 

Daň po slevách 0  8 520 5 565  4 035 38 370 

Daňové zvýhodnění na děti           

1. dítě  13 404 nelze uplatnit nelze uplatnit nelze uplatnit  13 404 

2. dítě  13 404 nelze uplatnit nelze uplatnit nelze uplatnit  19 404 

3. dítě  13 404 nelze uplatnit nelze uplatnit nelze uplatnit  24 204 

4. dítě  13 404 nelze uplatnit nelze uplatnit nelze uplatnit  24 204 

Přeplatek/nedoplatek - 53 616   8 520   5 565   4 035 - 60 300 

Nebudeme-li tedy brát v potaz moţnost tohoto uplatnění daňového zvýhodnění je jasné, ţe 

jeho daňová povinnost je poměrně vysoká. Jakmile by tedy znovu ztratil moţnost tohoto 

uplatnění, platil by na daních celkem velkou částku. V následujícím roce 2018 jedno z jeho 
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čtyř dětí přestane být studentem, přijde tak o daňové zvýhodnění na 1 vyţivované děti. 

Bylo by tedy pro podnikatele XY vhodné, aby se snaţil svůj základ daně sníţit co nejvíce. 

Následující srovnávací tabulka (tabulka č. 22) ukazuje, jak by se měnila daňová povinnost 

poplatníka v roce 2017, pokud by se rozhodl vyuţít některé z variant daňové optimalizace.  

Tabulka 22 Srovnávací tabulka daňové optimalizace     

   (vlastní zpracování)  

Srovnání rok 2017 Paušální výdaje 
Daňová evi-

dence 
Spolupracující 

osoba 

Dílčí základ daně podle §7 255 872 457 679 217 491 

- příjmy podle §7 639 679 639 679 543 727 

- výdaje podle §7 383 807 182 000 326 236 

Dílčí základ daně podle §8       6       6       6 

Základ daně 255 800 457 600 217 400 

Daň  38 370  68 640  32 610 

Uplatněné slevy       

- sleva na poplatníka  24 840  24 840  24 840 

- sleva na manželku  24 840  24 840  24 840 

Daň po slevách 0 18960 0 

Daňové zvýhodnění na děti       

1. dítě  13 404  13 404  13 404 

2. dítě  19 404  19 404  19 404 

3. dítě  24 204  24 204  24 204 

4. dítě  24 204  24 204   

Daňový bonus - 60 300 - 60 300 - 57 012 

Jak uţ jsem uvedla výše, pokud by se nebralo v potaz daňové zvýhodnění na vyţivované 

děti, které podnikateli přináší ve své podstatě stále stejný výsledek, je pro podnikatele XY 

nejméně výhodnou variantou uplatnění daňové evidence, kdy jsou jeho výdaje opravdu 

velmi nízké, a má tak velmi vysokou daň. Porovnání vyuţití paušálních výdajů a spolupra-

cující osoby přináší velmi podobný výsledek. Při vyuţití jednoho ze svých dětí jako spolu-

pracující osoby, by přišel sice podnikatel XY o moţnost uplatnění daňového zvýhodnění, 

nicméně pro rok 2018 by na tom však nezáleţelo, protoţe toto dítě jiţ studentem nebude, a 

tedy podnikatel XY nebude moci tohoto daňového zvýhodnění vyuţít, i kdyby toto dítě 

nevyuţil jako spolupracující osobu.  

Při porovnání výsledků však důleţité také brát v potaz, jak jsou ovlivněny platby na soci-

ální a zdravotní pojištění. 
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V následující tabulce č. 23 je shrnuto, jak by změna vyměřovacího základu změnila zálohy 

na zdravotním a sociálním pojištění. 

Tabulka 23 Změna vyměřovacích základů (vlastní zpracování)  

  Paušální výdaje Daňová evidence Spolupracující osoba 

Příjmy 639 679 639 679 543 727 

Výdaje 383 807 182 000 326 236 

Vyměřovací základ 127 936 228 840 108 746 

Záloha na sociální pojištění   3 114   5 569   2 646 

Záloha na zdravotní pojiš-
tění   2 024   2 575   2 024 

Je jasné, ţe nejvyšší zálohy by podnikateli XY vznikly při pouţití daňové evidence. U vy-

uţití paušálních výdajů i spolupracující osoby jsou zálohy na zdravotní pojištění ve stejné 

výši. Rozdíl vzniká u sociálního pojištění. Rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující 

osobu by se podnikateli XY také výrazně sníţily zálohy na sociálním pojištění. Zatímco 

s pouţitím paušálních výdajů by mu vznikly zálohy na SP ve výši 3 114 Kč, při vyuţití 

spolupracující osoby by díky niţšímu základu daně vznikla nová záloha pouze ve výši 

2 491 Kč. Rozdíl činí 623 Kč měsíčně, coţ dělá 7 476 Kč ročně. Spolupracující dítě by 

podnikání vykonávalo jako vedlejší činnost, tudíţ by tyto příjmy byly pro sociální a zdra-

votní pojištění jako vedlejší. Pokud by nepřesáhla rozhodnou částku, která je pro rok 2018 

71 950 Kč, nedoplácela by na sociálním pojištění nic. U zdravotního pojištění by spolupra-

cující osoba doplácela 13,5% z vyměřovacího základu 38 381 Kč. Doplatek spolupracující 

osoby na zdravotním pojištění by tedy činil 2 591 Kč.  

Při vyuţití spolupracující osoby by tedy podnikatel XY za zdaňovací období 2017 mohl 

ušetřit celkem 4 885 Kč. 

Pro zdaňovací období 2018 by tedy podnikatel XY určitě měl zváţit moţnost uplatnění 

spolupracující osoby. Nejlépe uţ teď ze začátku zdaňovacího období, aby se spolupracující 

osoba přihlásila na finančním úřadě, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojišťovně jako spolupracující osoba.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 63 

 

ZÁVĚR 

Tématem této bakalářské práce byla optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. V teo-

retické části byla provedena literární rešerše, ve které byly stručně vysvětleny základní 

daňové pojmy, fungování daňového systému v ČR a byla zde také nastíněna problematika 

daní z příjmů fyzických osob a s tím související problematika zdravotního a sociálního 

pojištění osoby samostatně výdělečně činné. Zpracování těchto teoretických informací ved-

lo k moţnostem, jak co nejlépe optimalizovat daňovou povinnost fyzické osoby.  

V praktické části této práce, ve které byly v jednotlivých kapitolách aplikovány teoretické 

poznatky, bylo uvedeno několik moţností, jak dosáhnout co nejmenší daňové povinnosti a 

podnikateli bylo nastíněno co moţná nejlepší řešení. Nyní uţ záleţí pouze na rozhodnutí 

podnikatele XY, zda vyuţije doporučené moţnosti pouţití spolupracující osoby pro zdaňo-

vací období 2018, aby tak dosáhl co moţná nejmenší daňové povinnosti. 

Vzhledem k neustále se měnícím daňovým zákonům a ekonomickému prostředí v České 

republice však neznamená, ţe přestoţe se v momentální situaci můţe dané řešení jevit jako 

nejvhodnější, ţe za nějaký čas to tak vůbec být nemusí. Typickým příkladem je tomu právě 

vyuţití paušálních výdajů a daňových slev na vyţivovanou manţelku a daňového zvýhod-

nění na děti ţijící ve společné domácnosti. Od roku 2013 tato kombinace nebyla moţná. 

V roce 2017 nastává opět změna, kdy je opět moţnost za zdaňovací období 2017 vyuţít 

moţnosti uplatnění paušálních výdajů v kombinaci se slevu na vyţivovanou manţelku a 

daňové zvýhodnění na děti. Dochází však k omezení maximální výše hodnoty těchto 

uplatnitelných výdajů. 

V případě podnikatele XY, jehoţ daňové zatíţení bylo řešeno v této bakalářské práci, je 

vidět, ţe omezení moţnosti kombinace paušálních výdajů a daňové slevy na vyţivovanou 

manţelku a daňového zvýhodnění na děti, bylo pro podnikatele značně nepřínosná. Obno-

vení této kombinace je pro něj velice vítanou změnou. Podnikateli XY právě díky uplatně-

ní daňového zvýhodnění na děti nevzniká ţádná daňová povinnost, přestoţe jeho daňová 

povinnost před uplatněním tohoto zvýhodnění je poměrně vysoká. Jestliţe by došlo opět 

k omezení tohoto vyuţití daňového zvýhodnění, podnikatel by daň platit musel, z tohoto 

důvodu mu bylo doporučeno vyuţití spolupracující osoby, kdy by se jeho daňová povin-

nost výrazně sníţila.  

Problematika daně z příjmů fyzických osob je velmi náročnou oblastí, ve které je důleţité a 

velmi potřebné neustále sledovat změny a počítat s nimi. Myslím si, ţe výše analyzovaný 
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podnikatel XY si udrţuje velmi dobrý přehled o své daňové situaci, avšak si myslím, ţe 

nevyuţívá úplně všech moţností, které mu daňová optimalizace nabízí. 
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