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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je optimalizace zdanění u vybrané fyzické osoby. Teoretická část 

objasňuje daňové termíny, s kterými se můžeme setkat. V praktické části se snažíme snížit 

daň z příjmů, silniční a nemovitých věcí u podnikatele. U všech jmenovaných daní sestavu-

jeme daňové přiznání a doporučujeme vhodnou optimalizaci. 

 

Klíčová slova: daně, optimalizace, fyzická osoba, daňové přiznání. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor’s thesis is to optimize taxation of a selected natural person. The 

theoretical part explains the tax terms we are likely to encounter. In the practical part, we try 

to reduce the tax on income, road and real estate of the entrepreneur. For all the above taxes, 

we compile a tax return and recommend appropriate tax optimization. 

 

Keywords: taxes, tax optimization, natural person, tax return. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací zdanění u vybrané fyzické osoby. Tohle téma 

pro mě byla jasná volba díky spolupráci s podnikatelem. Bohužel v dnešní době je stále 

spousta začínajících podnikatelů, kteří chtějí podnikat, ale nejsou dostatečně finančně  

gramotní, nejen v oblasti daní. Proto bych chtěl podotknout, že problematika daňové opti-

malizace je velice důležitý nástroj, který dokáže podnikateli ušetřit spoustu finančních pro-

středků a starostí. 

První část bakalářské práce je věnována teorii, která je zaměřena na daňovou problematiku 

od úplných základů. Vysvětluje pojem daň, její funkce a rozdělení daní na přímé a nepřímé. 

Nastiňuje rozdíl mezi šedou ekonomikou a daňovou optimalizací. Následně 

se zaměřuje na daň z příjmů fyzické osoby, kde definuje poplatníka a plátce daně, předmět 

daně a osvobození od daně. Dále vymezuje základ daně, který je rozdělený dle jednotlivých 

dílčích částí, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění. Další část 

se zabývá sazbou daně, zdaňovacím obdobím a termíny pro podání daňového přiznání. 

Tato struktura bude použita rovněž na daň silniční a daň z nemovitých věcí. Poslední část 

teoretické části vysvětluje informace o poplatníkovi a plátci daně, předmětu daně, základu 

daně, sazbě daně, osvobození od daně, a termínech pro podání daňového přiznání. 

Praktická část se zaměřuje na vybraného podnikatele, kterému maximálně optimalizuje daň, 

charakterizuje podnikatele a jeho ekonomickou činnost. Optimalizuje daň z příjmů 

fyzické osoby, zdůvodňuje uplatňování paušálních, či skutečných výdajů, rovnoměrných  

a zrychlených daňových odpisů. Část bakalářské práce je věnovaná sestavení daňového 

přiznání s nejnižší možnou daňovou povinností. Na základě daňového základu z podnikání 

byly sestaveny přehledy o příjmech a výdajích u OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění 

ke zjištění celkového pojistného. 

Bakalářská práce analyzuje využití osobního automobilu v podnikání a jeho výhodnost. 

Porovnává celkovou daňovou povinnost vypočtenou pomocí daňového přiznání s počtem 

ujetých kilometrů a stanovuje výhodnější variantu. 

Řeší také daň z nemovitých věcí, jejímž výsledkem bude vyplněné daňové přiznání. 

Výsledek daně bude předmětem dalšího šetření.  
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Poslední část práce je zaměřena na celkovou daňovou povinnost podnikatele 

za rok 2019, která je zároveň porovnaná s minulým rokem 2018. Na základě zjištěných in-

formací bude posouzeno, zda podnikatel ušetřil či nikoliv.  
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je pomocí poznatků, které jsou zpracovány v teoretické části, opti-

malizovat v praktické části celkovou výši daně. V návaznosti na optimalizaci daně pak na-

vrhuji změny v oblasti daňového přiznání z příjmů fyzické osoby, které povedou k maximál-

nímu snížení daně u podnikatele. Následně bude provedeno zhodnocení a sestavení daňo-

vých přiznání k silniční dani, dani z nemovitých věcí a přehledů k sociálnímu a zdravotnímu 

pojištění. 

Pro tvorbu bakalářské práce bude využito odborné literatury a článků, publikovaných na 

internetu, zabývajících se touto tématikou. Na základě osobních rozhovorů s vybraným pod-

nikatelem budou získána data sloužící jako další zdroj informací. Po dohodě s podnikatelem 

nebudou nikde v práci uvedeny jeho osobní údaje. 

Optimalizovat daň považuji za důležité, jelikož pomocí této metody můžeme získat pro pod-

nikatele více finančních prostředků, které by mohl využít v rámci svého podnikání. Podávat 

daňové přiznání je nedílnou součástí živnostenského podnikání, u kterého je možné využít 

odčitatelných položek nebo slev na dani, které by snížily celkovou daňovou povinnost.  

Praktická část prvně představuje zvoleného podnikatele a následně vysvětluje kroky vedoucí 

k samotné optimalizaci daně. Adresátem bude vybraný podnikatel. Výstupem této práce 

bude maximálně snížená daňová povinnost z titulu daně z příjmů fyzických osob a následné 

vyhodnocení uplatňování daně silniční a daně z nemovitých věcí.  

Nejdříve se bude práce zabývat optimalizací daně, při které budou zanalyzovaný veškeré 

informace potřebné pro sestavení daňového přiznání, jež bude následně vyhotoveno. Poté 

budou zanalyzovány všechny informace potřebné k rozhodnutí, zda budou také sestavena 

ostatní daňová přiznání.  

Při tvorbě práce budou použity následující metody: 

 Analýza – proces, jež porovnává všechny dostupné informace, které slouží k zhod-

nocení dané situace a jejímu následnému provedení. Metoda bude použita při posu-

zování, zda se vyplatí sestavit daňové přiznání k dani silniční. 

 Optimalizace – metoda, která snižuje daňovou povinnost u podnikatele. Pomocí této 

metody se budu snažit uplatnit nejnižší daň z příjmů fyzické osoby. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 DAŇOVÝ SYSTÉM ČR 

1.1 Daňový systém 

1.1.1 Vliv EU na daně ČR 

Evropská unie nemá vliv na přímé daně v rámci svých členských států. Evropská unie nemá 

dostatečné pravomoci v této oblasti. Jednotlivé státy využívají mezinárodních smluv 

o zamezení dvojího zdanění. Všeobecně se uznává, že všechny členské státy si budou snažit 

ponechat práva o rozhodování v rámci přímých daní. (Hji Panayi, 2013, s.3)  

1.2 Daně 

Daň je povinná, zákonem uložená platba do veřejného rozpočtu. Rovněž je neekvivalentní, 

nenávratná, neúčelová a pravidelně se opakuje. Daně se ukládají na základě Listiny 

základních práv a svobod. Žádný jiný právní předpis nemůže uložit povinnost daň platit. 

Pro úpravu daní musí zasednout Parlament ČR, který musí jednat o změně daně, stejně jako 

jedná o změně zákonu. Změna daně musí projít celým legislativním procesem.  

Účel, na který bude vybraná daň sloužit, není určen. Výnos z daní je ve veřejných  

rozpočtech, kde může být čerpán na jakoukoliv činnost. Daň již není možné zpětně vrátit. 

Neekvivalentnost daně pro občany znamená, že ze zaplacené daně jim nevzniká nárok na 

službu nebo zboží, jakož tomu je při nákupu. Občané platbou daně získávají výhody 

v podobě plnění od státu, krajů, či obcí. Jedná se například o ochranu, pomocí vojenských 

či policejních složek, vzdělání, zdravotní péči, službu státních orgánů (soudy), důchody, aj. 

Všichni občané i právnické osoby musí platit daně opakovaně. Jejich povinností je do konce 

března, případně června (využití daňového poradce), odvést státu prostřednictvím přísluš-

ného finančního úřadu, daň z příjmů za uplynulé zdaňovací období. V rámci daňové sou-

stavy můžeme najít i daně, které podmínku opakovaného placení nesplňují. Jedná se  

např. o daň z nabytí nemovitých věcí, která se odvádí pouze při nabytí nemovité věci, což 

není opakované plnění. (Klimešová, 2018, s. 12–14) 

1.3 Základní funkce daní 

Daně jsou důležitou součástí ekonomika. Jedná se o jeden z ekonomických nástrojů, který 

má velký vliv na celou ekonomickou situaci našeho státu. (Klimešová, 2018, s. 28) 
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1.3.1 Fiskální funkce 

Primární funkcí je fiskální, která finanční prostředky, jež jsou vybrány z daní, převádí  

do veřejného rozpočtu. (profisidla.cz, 2019) 

1.3.2 Alokační funkce 

Alokovat daň znamená rozmístit prostředky tam, kde je jich nedostatek. Jedná se o případy, 

kdy tržní mechanismy nejsou schopny efektivně umístit zdroje, tj. případ nedokonalé kon-

kurence. Stát může alokovat daně nevhodným způsobem. Může daňově zvýhodňovat  

subjekty na základě daňových úlev. Problémem zde je taktéž nadměrné zasahování do eko-

nomiky státu, konkrétně veřejného sektoru, což může být neefektivní. 

(Klimešová, 2018, s. 29) 

1.3.3 Redistribuční funkce 

Tato funkce má za úkol přerozdělovat finanční prostředky tam, kde jich je potřeba. Pomocí 

státního rozpočtu se snaží zmírnit sociální nerovnosti ve společnosti, aj. (miras.cz, 2019) 

1.3.4 Stimulační funkce 

U stabilizační funkce poskytuje stát všem subjektům daňové úspory, či naopak může daň 

zvýšit z důvodu nezodpovědného chování. Nejběžnějším příkladem je snižování podnikatel-

ského rizika z titulu ztráty z podnikání, o kterou si podnikatel může v následujících letech 

snížit základ daně z příjmů. Neméně významné jsou tzv. daňové prázdniny, kdy si osoba 

může snížit daň, pokud splnila určené podmínky (tvorba pracovních míst, aj.). 

Stát se snaží rovněž dbát na zdraví občanů, a proto může zvyšovat ceny spotřebních daní  

u alkoholu a cigaret, aby omezil jejich spotřebu. (Vančurová, 2018, s. 12–13) 
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1.4 Rozdělení daní 

 

Obrázek 1 Daňová soustava České republiky (zdroj: Havlíčková, 2016, vlastní 

zpracování) 

1.4.1 Přímé daně 

U přímých daní je přesně specifikována osoba plátce daně, který je zároveň i poplatníkem. 

(stormware.cz, 2019) 

1.4.2 Nepřímé daně 

Pro nepřímé daně je typické, že plátce i poplatník jsou dvě různé osoby. Nejběžnějším pří-

padem je daň z přidané hodnoty, kdy je plátcem obchodník, ale poplatníkem zákazník, který 

nakupuje statky a služby podléhající této dani. (Ptáčková Mísařová, 2018, s. 13) 

1.5 Základní daňové termíny 

1.5.1 Základ daně 

Všechny příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, jsou sníženy  

o výdaje, které jsou prokazatelně vynaloženy na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitel-

ných příjmů při respektování časové souvislosti v rámci zdaňovacího období. 
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(finance.cz, 2019) 

1.5.2 Sazba daně 

Sazbou daně se rozumí algoritmus, který stanovuje ze základu daně celkovou daňovou po-

vinnost. Daňová soustava ČR vymezuje dvě možné sazby – pevnou a relativní. 

Pevná sazba daně se vztahuje především k spotřebním daním, jelikož je závislá na jednotce 

objemu základu daně (pivo, víno, aj.). Relativní sazba se vztahuje k základu daně vyjádře-

nému jako procentnímu podílu (daň z příjmů). 

(Ptáčková Mísařová, 2018, s. 13) 

1.6 Daňová optimalizace x šedá ekonomika 

1.6.1 Daňová optimalizace 

Pojem daňová optimalizace popisuje snižování daňové povinnosti u daňového subjektu 

v mezích zákona. Poplatník daně se snaží využívat maximálně například daňových rezerv, 

opravných položek, vyhnout se placení pokut, snažit se snížit základ daně, aj.  

(Klimešová, 2018, s. 55) 

1.6.2 Šedá ekonomika 

Šedá neboli stínová ekonomika je problém každého státu, kdy občané porušují etické a mo-

rální normy společnosti.  Nejběžnějším příkladem je tzv. práce na černo, která se v ČR ob-

jevuje velmi často. Zákony nejsou sestavy dokonale, a proto jsou zde mezery, kterých se 

snaží lidé využívat. V rámci daní se může jednat např. o prodej zboží a služeb, které nejsou 

zdaňovány (aukro).  Bohužel se tyto příjmy těžko dokazují a zpětné vymáhání je téměř ne-

možné. Z šedé ekonomiky je již tenká hranice k překročení na černou ekonomika, která je 

na našem území trestná. (ekonomikaonline.cz, 2015) 
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2 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY 

2.1 Poplatník a plátce daně 

2.1.1 Poplatník daně 

Poplatníkem se z daňového hlediska rozumí fyzická osoba, která je daňovým rezidentem 

České republiky a daňový nerezident. (Marková, 2018, s. 9) 

2.1.1.1 Daňový rezident 

Daňový rezident České republiky je osoba, která má trvalý pobyt na území ČR (prokazujeme 

místem trvalého pobytu), nebo se zde nachází déle než 183 dnů souvisle anebo přerušovaně. 

Poplatník zde má neomezenou daňovou povinnost, tj. musí zdaňovat příjmy nejen ze zdrojů 

na území ČR, ale i ze zdrojů v zahraničí. (Vychopeň, 2018, s.5) 

2.1.1.2 Daňový nerezident 

Daňovým nerezidentem se rozumí osoba, která nemá bydliště na území ČR, ani se zde ne-

zdržuje, anebo osoba, kterou daňovým nerezidentem stanovila mezinárodní smlouva. Pokud 

se v ČR zdržuje osoba za účelem studia nebo léčby, je daňovým nerezidentem a má daňovou 

povinnost pouze z příjmů, které plynou ze zdrojů na území ČR. 

(Vychopeň, 2018, s.5) 

2.1.2 Plátce daně 

Plátce daně z příjmů fyzických osob je poplatník, který má trvalé bydliště či sídlo na území 

ČR, kromě fondu penzijní společnosti. Tato osoba musí být plátcem příjmu ze závislé čin-

nosti, příjmu, který podléhá srážkové dani nebo příjmu, z kterého je sražena úhrada na za-

jištění daně. Pro plátce se rozumí též osoba, která má v ČR stálou provozovnu nebo zaměst-

nává zde své zaměstnance na dobu delší než 183 dnů. (Marková, 2018, s. 57) 

2.2 Předmět daně 

Předmětem daně se rozumí především: 

o Příjmy ze závislé činnosti (§ 6) 

o Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) 

o Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

o Příjmy z nájmu (§ 9) 
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o Ostatní příjmy (§ 10) 

(Marková, 2018, s. 9) 

2.3 Co není předmětem daně  

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou: 

 Příjmy z rozšířeného rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů, 

 Příjmy, které poplatník nabyl podílovým listem nebo akcií dle zákona, který stano-

vuje podmínky pro převod majetku státu na jinou osobu či právním předpisem o re-

stituci majetku, 

 Příjmy daňovému rezidentovi, který vykonává domácí práce v zahraničí nebo daňo-

vému nerezidentovi, který vykonává domácí práce v ČR, za stravu nebo ubytování, 

tj. příjem k uspokojování základních sociální, vzdělávacích či kulturních potřeb  

(au-pair), 

 Příjmy, které jsou nabyté na základě převodu majetku mezi osobami blízkými, sou-

visející s ukončením zemědělské činnosti podnikatele, pokud tato osoba pokračuje 

nejméně do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozo-

vání této činnosti, pokud neporušuje podmínky dle ZDP, 

 Příjem z vypořádání spoluvlastnictví pomocí rozdělení věcí dle velikosti podílů na 

spoluvlastnictví a příjmů z výměry pozemků při úpravách pozemků a staveb, 

 Příjem z odškodnění, které přiznal mezinárodní trestní soud, tribunál či jiný soudní 

orgán, 

 Příjem od zdravotní pojišťovny, která vyrovnává překročený limit regulačních po-

platků a doplatků na léčiva nebo potraviny, 

 Zápůjčka nebo příjem, kdy poplatník splňuje podmínky stanovené zákonem o DZP. 

(Klimešová, 2018, s. 81–82) 

2.4 Osvobození od daně 

Zejména se jedná o příjmy v rámci stipendia, sociální výpomoci pozůstalým při smrti za-

městnance, věcné břemeno, příjmy související s výkonem dobrovolnické služby, příspěvek 

na stavební spoření, aj. (Otavová, 2018, s.35) 
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U příjmu z prodeje rodinného dobu a souvisejícího pozemku zjišťujeme skutečnosti, které 

by mohly tento příjem osvobodit od daně. Musíme zde provádět časový test. Pokud byl ro-

dinný dům prodán až po době delší než dvou let od nabytí vlastnického práva, je osvobozen 

od daně. Časový test platí rovněž pro prodej cenného papíru, který musí být prodán až po tří 

letech od nabytí nebo převodu. Pokud tuto dobu nesplňujeme, je povinnost tento příjem zda-

nit. U motorového vozidla se jedná o časový test v době jednoho roku. U jiných movitých 

věcí, které jsou zařazeny do obchodního majetku se tato lhůta prodlužuje až na 5 let.  

(Marková, 2018, s.10–12) 

2.4.1 Bezúplatné příjmy 

Od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy, které stanovuje ZDP, např.  

 příjmy z dědictví nebo odkazu, 

 dar reklamního předmětu, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou do výše 

max. 500 Kč, 

  nabytí majetku osobou v přímé linii (strýc, teta, manžel, děti manželů, aj.), 

  plnění, které je poskytnuto na provoz zoologické zahrady. 

(Klimešová, 2018, s. 89–92) 

2.5 Základ daně 

2.5.1 § 6 – Příjmy ze závislé činnosti 

Tento paragraf je věnován zdanění příjmů ze závislé činnosti, kterými jsou například: 

 plnění v podobě 

o příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, členského nebo slu-

žebního poměru a odborný poměr, kdy je zaměstnanec povinen dbát příkazů 

plátce (příkazní smlouva), 

o funkční požitky (platy členů vlády, parlamentu, poslanců a vedoucích ústřed-

ních úřadů správní správy, platy za výkon funkce v orgánech obce, zájmo-

vých sdružení, aj.), 

 příjmy za práci 

o společníci v s. r. o., 

o člen družstva, 

o komanditista v komanditní společnosti, 
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 odměny 

o likvidátora, 

o člena orgánu PO (jednatel, ředitel, člen představenstva, dozorčí rady, člen 

společenství vlastníků bytových jednotek), 

 příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

činnosti, ze které plynou příjmy dle předchozích příjmů výše uvedených (náhrada za 

ztrátu výdělku pojišťovnou, prodej cenných papírů zaměstnanců za výhodnou cenu 

v rámci motivace, aj.) 

 nepeněžní příjmy 

 1 % vstupní ceny bezplatně poskytnutého vozidla k služebnímu nebo soukro-

mému užívání (min. hodnota 1.000 Kč). 

(Kučerová, 2019, s. 56) 

2.5.1.1 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce (DPP) je konána mimo pracovní poměr. Rozsah práce 

nesmí přesáhnout 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce. Pokud 

by osoba měla více podepsaných DPP u jednoho zaměstnavatele, tak se tato doba 

sčítá dohromady. Pokud by osoba překročila 300 hodin nebo by její měsíční příjem 

přesáhl 10.000 Kč, tak musí být odváděno sociální a zdravotní pojištění. Tato dohoda 

musí obsahovat dobu, na kterou bude uzavřena. Uzavřít smlouvu lze pouze písemnou 

formou, kdy zaměstnavatel si nechá jedno vyhotovení a druhé připadá zaměstnanci. 

(Otavová, 2018, s.46) 

2.5.1.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je uzavřena mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Rozsah práce je do maximálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby (poloviční pra-

covní úvazek). Tato dohoda je výhodnější pro její stabilnější pracovněprávní vztah. Je to 

mezistupeň mezi pracovní smlouvou a dohodou o provedení práce. Maximální stanovená 

doba je 52 týdnů. Není zde stanoveno, zda musí zaměstnanec pracovat pravidelně. Může se 

jednat i o nahodilou činnost. Dohoda musí obsahovat údaje týkající se sjednané práce, doby, 

na kterou se dohoda uzavírá a též sjednaný rozsah pracovní doby. Pokud zaměstnanec do-

sáhne za kalendářní měsíc částku příjmů 2.500 Kč, vzniká mu účast na pojištění.  

(mesec.cz, 2019) 
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2.5.1.3 Prohlášení k dani 

Způsob toho, jak bude poplatník zdaňovat své příjmy, závisí na tom, jestli má učiněné pro-

hlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tohle prohlášení je 

často v praxi označováno jako „růžový papír“. Poplatník může prohlášení podat dvěma způ-

soby. Může využít klasického papírového tiskopisu nebo elektronické verze. U elektronické 

verze musí mít poplatník zaručený elektronický podpis. Pokud poplatník podepíše prohlá-

šení, může uplatnit měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění. Existují dvě varianty tisko-

pisu. Starší verze, dvoustránková a od roku 2018 jednodušší jednostránkový formát. Pokud 

by chtěl poplatník uplatňovat nezdanitelné části základu daně a roční slevy na dani, tak musí 

zaměstnanci vyplnit jednostránkový tiskopis – žádost o roční zúčtování záloh a daňového 

zvýhodnění. Ve stejném období nelze mít podepsané prohlášení u více než jednoho plátce 

(zaměstnavatele). Ani měsíční slevy nelze uplatňovat u více plátců. Velice důležité je roz-

hodnout se, u kterého zaměstnavatele podepíše poplatník prohlášení. Podepsat prohlášení by 

měl poplatník do 30 dnů ode dne vstupu do zaměstnání. K uplatnění slev na dani se přihlédne 

již v měsíci nástupu, ovšem ke změnám, až od měsíce následujícího. Ke změně ve stejném 

měsíci může dojít ještě při narození dítěte (převzetí do péče, osvojení) nebo při zahájení 

soustavné přípravy na budoucí povolání. (Kučerová, 2019, s. 58–59) 

2.5.1.4 Sociální pojištění 

Sociální pojištění má povinnost hradit ze zákona zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, aj. 

Pojistné se hradí u zaměstnance a zaměstnavatele ze superhrubé mzdy. U OSVČ je vyměřo-

vacím základem 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Z této částky se hradí pojistné na dů-

chodovém zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění 

(u OSVČ dobrovolné).  

V rámci pracovněprávního vztahu hradí zaměstnanec pojistné ve výši 6,5 %, zaměstnavatel 

za každého zaměstnance odvádí 25 % a OSVČ 29,2 % (případně 31,5 % včetně nemocen-

ského pojištění).  

OSVČ musí podávat každoročně přehled, který slouží k výpočtu ročního pojištění. Přehled 

musíme podat nejpozději do 1. května, pokud tento den nepřipadá na víkend nebo svátek,  

i pokud se jedná o nulové pojištění. (Bohdalová, 2013) 
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2.5.1.5 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění musí platit každý občan (za některé hradí stát). Je určeno k úhradě ná-

kladů na zdravotní péči, která zahrnuje léky, platy lékařů, pobyt v nemocnici, aj. Platit po-

jištění musí zaměstnanci, zaměstnavatelé, stát, i osoby bez zdanitelných příjmů.  

(Fialová, 2018) 

Povinnost platit zdravotní pojištění v rámci OSVČ nám vzniká, když máme příjmy ze samo-

statné činnosti. Pojistné hradíme ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu.  

Při vedlejší činnosti nemusíme platit zálohy. Celý rozdíl doplatíme až v termínu podání pře-

hledu k zdravotnímu pojištění. Podnikatel musí odvést zdravotní pojištění, alespoň ve výši 

minimálního vyměřovacího základu, do 1. května zdaňovacího období.  

(jakpodnikat.cz, 2019) 

2.5.2 § 7 – Příjmy ze samostatné činnosti 

Příjmy ze samostatné činnosti se rozumí především činnosti: 

 Zemědělské výroby, lesního a vodního hospodaření, 

 Podnikání podle zvláštních předpisů,  

 Prodej nebo nájem majetku v podnikání, 

 Prodej cenných papírů v obchodním majetku, 

 Podíly ze zisku společníka ve veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společ-

nosti, 

 Nezávislé povolání, 

 Autorské honoráře, 

 Živnostenské podnikání. 

Základ daně z § 7 vypočítáme rozdílem mezi příjmy a výdaji. Můžeme uplatnit buď skuteč-

ných (dle dokladů) nebo paušálních výdajů. (jakpodnikat.cz, 2018) 

2.5.2.1 Paušální výdaje 

Pokud využíváme této metody, tak musíme rozlišovat výši paušálních výdajů dle jednotlivé 

podnikatelské činnosti. 
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 Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslné živnosti – 

maximální výše výdajů činí 80 % z celkových příjmů, maximálně do výše 

800.000 Kč, 

 Příjmy ze živnostenského podnikání u jiných než řemeslných živností – maximální 

výše výdajů činí 60 % z celkových příjmů, maximálně do výše 600.000 Kč, 

 Příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z výkonu nezávislého povolání  

či užití průmyslových nebo autorských práv – maximální výše výdajů činí  

40 % z celkových příjmů, maximálně do výše 400.000 Kč, 

 Příjmy z nájmu u majetku, který je zařazen v obchodním majetku – maximální výše 

výdajů činí 30 % z celkových příjmů, maximálně do výše 300.000 Kč. 

 Příjmy společníků ve formě zisku u veřejné obchodní společnosti nebo komplemen-

tářů v komanditní společnosti – nelze uplatnit paušálních výdajů. 

(Otavová, 2018, s. 53) 

2.5.2.2 Paušální částka 

Poplatník daně z příjmů FO má možnost stanovit si daň paušální částkou, pokud splnil veš-

keré podmínky stanovené zákonem. ((Klimešová, 2018, s. 105) 

Podmínkami, které stanoví zákon se rozumí především: 

 podnikatel musí účtovat v kalendářním roce, 

 nesmí provozovat podnikatelskou činnost se spolupracující osobou, 

 nesmí být společníkem sdruženým ve společnosti bez právní osobnosti, 

 roční výše příjmů nesmí za tři bezprostředně předcházející zdaňovací období přesáh-

nout částku 5 milionů Kč. 

Výhodou užití paušálních výdajů je především to, že poplatníku stačí vést jednoduchou 

evidenci příjmů, pohledávek a majetku. (Vychopeň, 2018, s.51) 

2.5.2.3 Daňová evidence 

Daňové evidence slouží především k stanovení základu daně. Povinně musí tato evidence 

obsahovat: 

 příjmy a výdaje související s předmětem podnikání, 

 údaje o majetku a dluzích. 
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Zákon o dani z příjmů popisuje jednotlivé oceňování v rámci daňové evidence. Poplatník je 

povinen vést průkazně svoji evidenci a uschovávat všechny doklady, které se týkají příslu-

šeného daňového období až do doby, než uplyne lhůta pro stanovení daně. 

(Marková, 2018, s. 17–18) 

2.5.2.4 Příjmy 

Příjem je finančně oceněný výkon, který přináší peněžní prostředky. Jedná se například  

o příbytek peněžních prostředků v pokladně nebo na bankovním účtu.  

(Testyzucetnictvi.cz, 2013) 

2.5.2.5 Výdaje 

Výdaj se definuje jako peněžně vyjádřenou spotřebu služeb či statku, která snižuje peněžní 

prostředky. Nejběžnějším příkladem je opět úbytek peněžních prostředků v pokladně 

či na bankovním účtu. (Testyzucetnictvi.cz, 2013) 

2.5.3 § 8 – Příjmy z kapitálového majetku 

Příjmy z kapitálového majetku se rozumí například: 

o podíl na zisku obchodní korporace, je-li v ní podíl cenným papírem, 

o diskont z částky směnky, 

o plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace, 

o podíl na zisku tichého společníka z účastí na podnikání. 

(Marková, 2018, s. 18) 

2.5.4 § 9 – Příjmy z nájmu 

Za příjmy dle § 9 ZDP se považují příjmy z nájmu nemovitostí, které nejsou zahrnuty do 

podnikání a rovněž příjmy z nájmu movitých věcí, které nejsou zahrnuty do podnikání ani 

nejsou předmětem daně dle § 10 ZDP. Tyto příjmy nepodléhají sociálnímu ani zdravotnímu 

pojištění. 

DZD u nájmu vypočítáme jako rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů.  Tyto výdaje se dají vypočítat dvěma metodami. Prvním způsobem je využívat pau-

šální hodnotu 30 % z celkových příjmů do maximální výše 300.000 Kč. Poplatník může 
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využít i druhou metodu – skutečných výdajů. Zde musí vést záznamy o všech výdajích v pří-

slušných evidencích. Prokazatelně vynaloženými výdaji se myslí např. odpisy pronajíma-

ného majetku, výdaje na opravu a udržování, pojištění majetku, aj. 

(Otavová, 2018, s.58–59) 

2.5.5 § 10 – Ostatní příjmy 

Ostatní příjmy jsou ty, které patří právě pod § 10. Jedná se například o příležitostné příjmy, 

které jsou nahodilé. Nesmí se jednat o činnost, která se opakuje. Dále příjmy z převodu ne-

movitých věcí, movitých věcí a jiných věcí (cenné papíry). Příjmy z převodu účasti na ob-

chodní společnosti a příjmy z úplatného převodu družstevního podílu. 

(Vychopeň, 2018, s. 116–118)  

Dalšími příjmy dle paragrafu 10 se rozumí výhry z hazardních her, reklamních soutěží, aj. 

Zdaňovat se musí i přijaté výživné, důchody a opakující se požitky, pokud nespadají pod 

osvobození. Zdaňována je i renta, která se vyplácí bývalému prezidentu republiky i příjem 

toho současného. (Marková, 2018, s.19–20) 

2.6 Nezdanitelné části základu daně 

2.6.1 Bezúplatné plnění fyzických osob 

Pokud se zabýváme bezúplatným plněním, tak se jedná o finanční částku, movitou nebo 

nemovitou věc či poskytnutou službu. Pokud cena není stanovena, tak se zhotoví znalecký 

posudek pro zjištění ceny. Minimální výše bezúplatného plnění musí být alespoň 1.000 Kč 

nebo částka přesahující výši 2 % ze základu daně. Hodnota daru může být ve formě jednoho 

plnění či více plnění v nižších částkách přesahujících 1.000 Kč. Maximální výše daru nesmí 

překročit 15 % ze základu daně. Zákon stanovuje účely, pro které si může dar uplatnit 

v rámci nezdanitelných částí základu daně. Poplatník musí prokázat bezúplatné plnění na 

základě potvrzení příjemce daru, kde musí být zřejmý příjemce daru, hodnota plnění, účel  

a předmět plnění – včetně data poskytnutí. Poskytuje-li poplatník finanční částku do sbírek 

(povodně, léčba rakoviny) může toto prokázat výpisem z bankovního účtu. Nejběžnějším 

bezúplatným plněním je darování krve. Jeden odběr krve dává poplatníkovi možnost si snížit 

základ daně o 3.000 Kč. Pokud by poplatník daroval orgán či kostní dřeň, pak se tohle daro-

vání ocení částkou 20.000 Kč. (Kučerová, 2019, s. 67) 
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2.6.2 Úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru 

Úroky z hypotečního úvěru či stavebního spoření musí být poskytnuty na bytovou potřebu, 

jak stanovuje § 15 odst. 3 zákona o dani z příjmů. Základ daně lze snížit o maximální částku 

300.000 Kč/rok. (Otavová, 2018, s. 40) 

 

2.6.3 Pojistné na penzijní připojištění 

Poplatník může od základu daně odečíst částku nejvýše 24.000 Kč z titulu pojistného na 

penzijním připojištění za zdaňovací období. Toto pojištění se prokazuje smlouvou o penzij-

ním připojištění se státním příspěvkem, která je uzavřena mezi poplatníkem a penzijní spo-

lečností. Částku, o kterou si může poplatník snížit základ daně, vypočítáme jako součet mě-

síčních příspěvků, od které odečteme státní příspěvek. K daňovému přiznání přikládáme Po-

tvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, penzijní pojištění, nebo doplň-

kové penzijní spoření. (Marková, 2018, s. 21) 

2.6.4 Pojistné na soukromé životní pojištění 

Jedná se nezdanitelnou část základu daně, která se týká pojistného na soukromého životního 

pojištění. Poplatník musí splnit podmínky, které stanovuje zákon. Těmito podmínkami se 

rozumí především uzavření smlouvy mezi životní pojišťovnou a poplatníkem. Tohle plnění 

musí být sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, kdy poplatník 

dosáhne věku 60 let. Maximálně si lze odečíst od základu daně částku 24.000 Kč ročně. Od 

této částky se odečte státní příspěvek ve výši 12.000 Kč. Při prokazování musí dodat potvr-

zení příslušné pojišťovny o výši pojistného zaplaceného poplatníkem.  

(Kučerová, 2019, s. 68–69) 

2.6.5 Členské odborové příspěvky 

Poplatník si může od základu daně odečíst částku, kterou zaplatil na členských příspěvcích 

ve zdaňovacím období. Tato organizace stanovuje lepší podmínky pro zaměstnance a hájí 

jejich zájmy. Z titulu členských odborových příspěvků si může poplatník odečíst částku do 

1,5 % zdanitelných příjmů dle § 6 zákona o dani z příjmů. Maximální hranice pro odpočet 

jsou 3.000 Kč za rok. (Marková, 2018, s. 22) 
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2.6.6 Příspěvek na úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání 

Základ daně je možné snížit o položku příspěvku na úhradu za zkoušky ověřující výsledky 

dalšího vzdělání dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdě-

lávání. Poplatník si může odečíst od základu daně nejvýše částku 10.000 Kč. Pokud se jedná 

o osobu s průkazem ZTP, částka se zvyšuje na 13.000 Kč. V případě ZTP/P je maximální 

hranicí částka 15.000 Kč. (Vychopeň, 2018, s.266) 

2.7 Sazba daně 

Sazbou daně se rozumí snížení základu daně o nezdanitelné části základu daně a o odčita-

telné položky základu daně, následné zaokrouhlení na celá sta Kč dolů a vynásobení sazbou 

daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. (Klimešová, 2018, s. 95) 

2.7.1 Zvláštní sazba daně 

Daň vybíraná srážkovou daní je především z titulu dohody o provedení práce, pokud tato 

hodnota nepřesáhne měsíčně víc než 10.000 Kč a zaměstnanec zde nepodepsal prohlášení 

k dani. Dalšími případy, kdy se jedná o srážkovou daň je například příjem z dávek penzijního 

připojištění se státním příspěvkem, příjem fyzické osoby z reklamních soutěží či veřejných 

cen, příjmy z podílu na zisku u tichého společníka či podíl na zisku z členství v družstvu. Na 

všechny tyto výše uvedené skutečnosti se vztahuje sazba daně ve výši  

15 %. (kurzy.cz, 2019) 

2.7.2 Zálohová daň 

Pokud příjem není předmětem srážkové daně je povinen srážet zaměstnavatel svým zaměst-

nancům zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti. (Vychopeň, 2018, s. 87)  

Pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti je 

u něj uplatněna záloha na daň. Další možností k odvádění záloh na dani je, pokud zaměstna-

nec nepodepsal výše zmíněné prohlášení, ale je zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti, 

kde překročil zákonem stanovený limit 2.500 Kč/měsíc či u dohody o provedení práce pře-

sáhl částku 10.000 Kč/měsíc. Po prokázání těchto skutečností se uplatňuje záloha na daň ve 

výši 15 % základu daně (zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru). 

(Otavová, 2018, s. 44–45) 
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2.7.3 Daňová ztráta 

Pokud se podnikateli nedaří, tak se může dostat do období, kdy je jeho podnikání ztrátové  

a vykazuje daňovou ztrátu. Pokud by k takovému stavu došlo, může si podnikatel tuto ztrátu 

uplatnit, tedy snížit základ daně z příjmů o položku ztráty. Uplatnit ji můžeme pomocí ode-

čtu od základu daně v době trvající nejdéle pět zdaňovacích období. Tzn. Pokud máme ztrátu 

za rok 2014, začneme ji odčítat v daňovém přiznání za rok 2015 a až do roku 2019 si tímto 

můžeme snižovat základ daně. (Děrgel, 2018) 

2.7.4 Solidární daň 

Kučerová (2019, s. 61) popisuje solidární daň (milionářskou daň) jako zvýšení daně o 7 %. 

Tohle zvýšení se vypočítá z dílčích základů daně dle § 6 a 7 zákona o dani z příjmů. Roz-

hodné pro uplatnění této daně je již zmiňovaný příjem vyšší než 48násobek průměrné mzdy. 

Průměrná mzda pro rok 2018 činí 1.438.992 Kč. Pokud poplatník musí ze zákona hradit 

solidární daň, tak nemůže žádat o roční zúčtování a musí povinně sám podávat daňové při-

znání. 

2.8 Slevy na dani 

2.8.1 Základní sleva 

Základní sleva je ohodnocena celkovou částku 24.840 Kč ročně. Popisuje, že nárok mají na 

tuto slevu všichni poplatníci. Objasňuje, že tuto slevu můžou uplatňovat i pracující starobní 

důchodci, studenti, matky na mateřské nebo rodičovské dovolené či uchazeči o zaměstnání 

na úřadu práce. Žádat o roční zúčtování je možné u posledního zaměstnavatele. Tyto osoby 

mají možnost samostatně podat daňové přiznání na finanční úřad. (Kučerová, 2019, s. 61) 

2.8.2 Sleva na manžela/ku 

Poplatník může uplatnit slevu v hodnotě 24.840 Kč na manžela nebo manželku ročně. Pod-

mínkou pro použití této slevy je příjem manžela/ky nepřesahující za zdaňovací období 

68.000 Kč, přičemž zde nezahrnujeme dávky pěstounské péče, sociální služby, státní příspě-

vek na penzijní připojištění, dávky státní sociální podpory, aj. Pokud vlastní manžel/ka prů-

kaz ZTP/P, může si uplatnit poplatník dvojnásobnou hodnotu této slevy. Pro uplatnění slevy 

je důležité, aby manžel/ka žila ve společně hospodařící domácnosti.  

(Marková, 2018, s. 52)  
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2.8.3 Základní a rozšířená sleva na invalidu 

Sleva na invalidu se dělí dle stupňů invalidity. U prvního a druhého stupně se jedná 

o 2.520 Kč (210 Kč měsíčně). Pokud se jedná o třetí stupeň invalidity, tak se tato částka 

navyšuje na 5.040 Kč. Pokud vznikne změna stupně invalidity, tak se o něm rozhoduje k prv-

nímu dni v měsíci, ve kterém byla tato změna přiznána. Pokud poplatník má nárok na inva-

lidní i starobní důchod, tak se vyžaduje potvrzení z finančního úřadu, které stanovuje, že se 

jejich invalidní důchod stává starobním. Neplyne již nárok na invalidní důchod od ČSSZ. 

(Kučerová, 2019, s. 62) 

2.8.4 Sleva z titulu ZTP/P 

Slevu ve výši 16.140 Kč si může uplatnit držitel průkazu ZTP/P. Je možné si uplatnit tuto 

slevu i měsíčně v poměrné částce jedné dvanáctiny roční slevy. (Hnátek, 2019, s. 17) 

2.8.5 Sleva na studenta 

Sleva na studenta je v celkové výši 4.020 Kč/rok. Pokud se poplatník soustavně připravuje 

na budoucí povolání, tak může tuto slevu uplatnit až do svých 26 let. Pokud se jedná o pre-

zenční formu doktorského studia, tak se věková hranice posunuje až na 28 let.  

(Marková, 2018, s. 52) 

2.8.6 Sleva za umístění dítěte 

Slevu za umístění dítěte si může poplatník uplatnit v případě, že jeho vyživované dítě v ka-

lendářním roce navštěvuje předškolní zařízení, tj. mateřská škola podle školského zákona, 

zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, 

zařízení služby péče o dítě v dětské skupině.  

Poplatník musí splňovat podmínky, které stanovuje zákon. Dítě musí žít ve společně hospo-

dařící domácnosti s rodiči.  Slevu může uplatnit pouze jeden z poplatníků (rodičů).  

Sleva se týká pouze poplatků za umístění dítěte, nikoliv stravného. 

(Vychopeň, 2018, s.289–290) 

2.8.7 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 

Poplatník si může uplatnit daňové zvýhodnění na své děti, které žijí ve společně hospodařící 

domácnosti. Jedná se o typ slevy na daň, která může nabývat záporné částka, tzv. daňového 

bonusu.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 31 

 

Jedná se o částku 15.204 Kč/rok na první dítě, 19.404 Kč/rok na druhé dítě 

a 24.204 Kč/rok na třetí a každé další dítě. 

Poplatník má nárok tohle zvýhodnění uplatňovat i u zaměstnavatele v rámci § 6, kdy mu 

v rámci měsíčního zúčtování odečítá poměrnou částku 1/12 slevy každý měsíc. 

Rozlišujeme tři základní podoby daňového zvýhodnění. Slevu na dani, daňový bonus a kom-

binaci bonusu a slevy na dani. (Otavová, 2018, s.42–43) 

2.9 Schéma výpočtu daně z příjmů FO 

 

Obrázek 2 Schéma výpočtu daně (zdroj: mzdovapraxe.cz, 2010) 

2.10 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím se u daně z příjmů FO rozumí kalendářní rok. (od 1.1. do 31.12) 

(Otavová, 2018, s. 33) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 32 

 

2.11 Daňové přiznání 

Daňovým přiznáním se rozumí vztah mezi fyzickou nebo právnickou osobou a státem, při 

kterém dojde k přiznání příjmů této osoby, vyčíslení celkové daně, podání přiznání a zapla-

cení (obdržení) celkové daňové povinnosti k státu za příslušný kalendářní rok. 

(wikipedia.cz, 2019) 

2.11.1 Podání DP 

Daňové přiznání musí podat každá fyzická osoba, která přesáhla celkových ročních příjmů 

15.000 Kč. Do této částky se nezapočítávají příjmy, které jsou osvobozeny od daně, nejsou 

předmětem této daně či jsou vybírány srážkovou daní. (Vychopeň, 2018, s.23) 

Osoba, která musí podat DP, je rovněž ta, které se týká solidární daň nebo uplatňuje daňovou 

ztrátu. (Klimešová, 2018, s. 77) 

2.11.2 Přihlášení k dani a termín podání DP 

Plátce daně se musí k dani z příjmů fyzických osob přihlásit do 8 dnů ode dne, kdy mu 

vznikla povinnost dle zákona. Poplatník má na přihlášení k dani 15 dní, od kterých započal 

svoji výdělečnou činnost nebo přijal příjem, jak stanovuje ZDP. 

 Termín, do kterého musí být podáno daňové přiznání, je nejpozději 1.dubna. Pokud tento 

den připadá na víkend nebo svátek, přesouvá se termín na následující pracovní den. 

(Marková, 2018, s.67) 

2.12 Odpisy 

Daňové odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku si může uplatnit podnikal, 

jakož to svůj náklad (výdaj), pokud tento majetek splňuje podmínky a je užíván k podnikání. 

Pokud mluvíme o dlouhodobém hmotném majetku, musí být jeho vstupní hodnota vyšší než 

40.000 Kč a doba použitelnosti musí být delší než 1 rok. Dlouhodobý nehmotný majetek 

musí mít vstupní hodnotu 60.000 Kč a doba použitelnosti musí být též delší než 1 rok. 

(Klimešová, 2018, s. 141) 

Majetek se rozděluje dle jednotlivých odpisových skupin majetku stanovené na základě  

přílohy č. 1 k DZP. (Ptáčková Mísařová, 2018, s.105) 
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Tabulka 1 Odpisové skupiny (zdroj: Kročová, 2012, vlastní zpracování) 

Odpisová 

skupina 

Minimální doba od-

pisování 

Příklady 

1 3 roky Kancelářské stroje a počítače, televizní kamery, 

… 

2 5 let Automobily, rozhlasové a televizní přijímače, … 

3 10 let Klimatizační zařízení, kotle pro ústřední vytá-

pění, jeřáby, … 

4 20 let Budovy ze dřeva a plastů, oplocení budov a sta-

veb, … 

5 30 let Výrobní budovy, komunikace (silnice, mosty aj.) 

… 

6 50 let Administrativní budovy, hotely, obchodní domy, 

školy, … 

2.12.1 Rovnoměrné odpisy 

Rovnoměrné odpisy vypočítáme dle následujících vzorců: 

První rok 

odpis = (vstupní cena * roční sazba pro první rok) / 100 

Další roky 

odpis = (vstupní cena * roční sazba pro další roky) / 100 

(Ptáčková Mísařová, 2018, s.105) 
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Tabulka 2 Rovnoměrné odpisy (zdroj: Kročová, 2012, vlastní zpracování) 

Odpisová skupina V prvním roce V dalších letech 

1 20,0 40,0 

2 11,0 22,25 

3 5,5 10,5 

4 2,15 5,15 

5 1,4 3,4 

6 1,02 2,02 

2.12.2 Zrychlené odpisy 

U zrychleného odpisování využíváme následujících vzorců: 

První rok 

odpis = vstupní cena / koeficient pro první rok 

Další roky 

odpis = (2 * zůstatková cena) / (koeficient pro další roky – počet let, po které bylo odpiso-

váno) 

(Ptáčková Mísařová, 2018, s.106) 
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Tabulka 3 Zrychlené odpisy (zdroj: Kročová, 2012, vlastní zpracování) 

Odpisová skupina V prvním roce V dalších letech 

1 3 4 

2 5 6 

3 10 11 

4 20 21 

5 30 31 

6 50 51 
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3 SILNIČNÍ DAŇ 

3.1 Poplatník daně 

Fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované na území ČR v registru 

vozidel a její jméno je v technickém průkazu, či používá vozidlo, anebo je zapsaná, jakožto 

provozovatel, je poplatníkem silniční daně. Pokud by zaměstnavatel využíval osobního  

automobilu k podnikatelským účelům, stává se též poplatníkem daně. (finance.cz, 2019) 

3.2 Předmět daně 

Předmětem silniční daně jsou především auta, která jsou: 

 registrována v ČR, 

 provozována v ČR, 

 používána poplatníkem daně z příjmů PO nebo FO. 

Vždy jsou předmětem daně nákladní automobily a přípojná vozidla, které mají největší po-

volenou hmotnost nad 3,5 tuny a jsou registrované v ČR. (Marková, 2018, s. 119) 

3.3 Osvobození od daně 

Osvobozena od daně jsou vozidla: 

 vozidla s méně než čtyřmi koly v kategorii L a jejich přípojná vozidla, 

 vozidlo diplomatických misí, konzulárních úřadů, 

 vozidlo, které zabezpečuje linkovou vnitrostátní přepravu (MHD), 

 vozidlo, které provozuje armáda ČR a jiné ozbrojené složky státu, 

 speciální samosběrová vozidla sloužící ke správě komunikací, 

 vozidla pro dopravu osob nebo nákladu, 

 vozidla požární ochrany užívána hasičským záchranným sborem. 

(businessinfo.cz, 2018) 

3.4 Základ daně 

Základem daně se rozumí zdvihový objem motoru v cm3 u osobního automobilu, vyjma  

automobilů na elektrický pohon, součet největších povolených hmotností na nápravu vyjád-

řených v tunách a počet náprav u návěsu, anebo největší povolená hmotnost vyjádřená 

v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. (Marková, 2018, s.119) 
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3.5 Zálohy na daň 

Poplatník musí platit 4x ročně zálohy na silniční dani. Pro rok 2019 jsou stanoveny čtyři 

termíny, do kterých je poplatník povinen uhradit výši zálohy. Jedná se o 15. dubna, 

15. července, 15. října a 15. prosince. K těmto termínům se může poplatník k dani též 

registrovat. (peníze.cz, 2019) 

3.6 Sazba daně 

Roční sazba daně u silniční daně se rozděluje dle objemu zdvihového motoru na: 

 0–800 cm3 = 1.200 Kč, 

 800–1.250 cm3 = 1.800 Kč, 

 1.250–1.500 cm3 = 2.400 Kč, 

 1.500–2.000 cm3 = 3.000 Kč, 

 2.000–3.000 cm3 = 3.600 Kč, 

 nad 3000 cm3 = 4.200 Kč. 

(portal.pohoda.cz, 2012) 

Roční sazbu daně dle počtu náprav a hmotnosti (viz. příloha č. 1) 

3.7 Zdaňovací období a termín pro podání DP 

Zdaňovacím obdobím se u silniční daně rozumí kalendářní rok. Daňové přiznání podává 

poplatník nejpozději do 31. ledna kalendářního roku. (Marková, 2018, s. 121) 

3.8 Uplatnění skutečných výdajů dle ujetých km 

Pokud chce poplatník využívat skutečných výdajů dle ujetých kilometrů musí vést knihu 

jízd, kde dokládá počet kilometr, které ujel v rámci svého podnikání. Může si uplatnit 

cenu pohonné hmoty dle paragonu o nákupu pohonných hmot nebo na základě 

vyhlášky č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motoro-

vých vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskyto-

vání cestovních náhrad. (Otavová, 2018, s.72) 
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Obrázek 3 Automobil v podnikání (Otavová, 2018, s. 71, vlastní zpracování) 

 

Automobil

v obchodním majetku

skutečně ujeté km

paušální výdaje

výdaje/náklady na 
opravu, odpisy, pojištění, 

silniční daň, aj.

užíváno pro podnikání 
(není v obchodním 

majetku)

skutečně ujeté km 
+ 4Kč/km

paušální výdaje bez 
4Kč/km

výdaje/náklady na silniční 
daň



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 39 

 

4 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 

4.1 Poplatník a plátce daně 

4.1.1 Poplatník daně 

Poplatníkem daně může být například: 

 vlastník pozemku, 

 poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek, 

o ve vlastnictví ČR, 

 organizační složka státu, státní fond, státní příspěvková organizace, 

 PO, která užívá pozemek na základě výpůjčky dle zákona upravují-

cího užívací vztahy k majetku ČR, 

o ve svěřeneckém fondu, příslušný fond. 

(Marková, 2018, s. 103) 

4.2 Předmět daně 

4.2.1 Daň z pozemků 

Pozemky, které jsou vedeny v katastru nemovitostí a nachází se na území ČR jsou předmě-

tem daně.  

4.2.2 Daň ze staveb a jednotek 

Předmětem daně je zdanitelná stavba, která je dokončená nebo užívaná. Může se jednat  

o nemovitost, která je zaspaná v katastru nemovitostí, inženýrskou stavbu nebo zdanitelnou 

jednotu, která je dokončena a užívána. (businessinfo.cz, 2018) 

4.3 Základ daně 

4.3.1 Daň z pozemků 

Základem daně se rozumí skutečná výměra pozemku v metrech čtverečných zjištěna 

k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. 
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Tabulka 4 Sazba daně – druhu pozemku (zdroj: finance.cz, 2018, vlastní zpraco-

vání) 

Sazba daně podle druhu pozemku (v %) 
 

orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, 

ovocné sady 

0,75 % 

trvalé travní porosty, hospodářské lesy a ryb-

níky s intenzivním a průmyslovým chovem 

ryb 

0,25 % 

 

 

Tabulka 5 Sazba daně – ost. pozemky (zdroj: finance.cz, 2018, vlastní zpraco-

vání) 

Sazba daně u ostatních pozemků činí (v Kč) 
 

zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikání 

nebo v souvislosti s ním sloužících pro zeměděl-

skou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství  

1,00 Kč / m2 

zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikání 

nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, 

stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zeměděl-

skou výrobu a ostatní druhy podnikání  

5,00 Kč / m2 

stavební pozemky 2,00 Kč / m2 

ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,20 Kč / m2 

zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč / m2 
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4.3.2 Daň ze staveb a jednotek 

U daně ze staveb a jednotek je základ daně stanoven výměrou zastavěné plochy 

v m2 dle stavu k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Zastavěná plocha je stanovena 

stavebním zákonem jako nadzemní část zdanitelné stavby.  

U jednotek se základ daně definuje jako upravená podlahová plocha v m2 k 1. lednu přísluš-

ného zdaňovacího období vynásobeného koeficientem 1,22 pokud je pozemek ve spoluvlast-

nictví všech vlastníků domu nebo 1,20 ve všech ostatních případech. Podlahová plocha za-

hrnuje pouze podlahovou plochu vlastníka jednotky, nikoliv společné prostory domu. 

(businessinfo.cz, 2018) 

4.4 Sazba daně 

4.4.1 Daň z pozemků 

Sazba daně se dělí dle jednotlivých typů pozemků. Pro ornou půdu, chmelnici, vinici, za-

hrady a ovocné sady stanovuje zákon sazbu daně 0,75 %. U trvalých travních porostů, hos-

podářských lesů a rybníku s intenzivním chovem je sazba daně 0,25 %. U ostatních po-

zemků stanovujeme sazbu za výměru pro každý metr čtverečný, a to konkrétně u zastavě-

ných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m2, zpevněných ploch pozemků pro zemědělství, lesní a vodní 

hospodářství 1 Kč/m2, zpevněných ploch pro průmysl, dopravu, stavebnictví, energetiku, 

ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m2, ostatní plochy  

0,2 Kč/m2. (businessinfo.cz, 2018) 

4.4.2 Daň ze staveb a jednotek 

Tabulka 6 Sazba daně –stavby a jednotky (zdroj: finance.cz, 2018, vlastní zpra-

cování) 

Základní sazba daně činí   

u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část za-

stavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy 

jednotky je užívána k ostatním druhům podnikání 

10 Kč / m2 zastavěné plo-

chy nebo upravené podla-

hové plochy 
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4.4.3 Společná ustanovení 

4.4.3.1 Koeficient dle počtu obyvatel 

Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem: 

• 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel, 

• 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel, 

• 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel, 

• 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel, 

• 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel. 

• 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech 

a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech, 

• 4,5 v Praze. 

(businessinfo.cz, 2018) 

4.4.3.2 Místní koeficient 

Na základě obecně závazné vyhlášky může obec stanovit pro nemovitosti v jejím katastru 

místní koeficient ve výši 2, 3, 4, 5, kterým se vynásobí daň poplatníka. (finance.cz, 2018)  

4.5 Osvobození od daně 

4.5.1 Daň z pozemků 

Osvobození od daně se týká především: 

 pozemků ve vlastnictví ČR, 

 pozemků spojených se zdanitelnou stavbou ve vlastnictví registrovaných církevních 

organizací, 

 pozemky a budovy sloužící škole, muzeu, galerii, knihovně, zdravotnického zařízení, 

zařízení sociálních služeb po splnění podmínek stanovených zákonem 

o dani z nemovitých věcí. 

(Marková, 2018, s. 103) 

4.5.2 Daň ze staveb a jednotek 

Stavby a jednotky, které jsou od daně osvobozeny mohou být například: 

 stavby a jednotky ve vlastnictví ČR, 

 stavby a jednotky církve, 

 stavby a jednotky obecně prospěšných společností, 
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 stavby a jednotky sloužící ke zlepšení životního prostředí. 

(finance.cz, 2018) 

4.6 Zdaňovací období 

Kalendářní rok je zdaňovacím obdobím u daně z nemovitých věcí. (Marková, 2018. s. 107) 

4.6.1 Termín podání daňového přiznání 

Daňové přiznání podává poplatník příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 

zdaňovacího období. Pokud nedošlo k změně údajů v daňovém přiznání, tak poplatník  

nemusí podávat přiznání každým rokem, ale pouze jednou. (businessinfo.cz, 2018) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 PŘEDSTAVENÍ FYZICKÉ OSOBY 

Vybraná fyzická osoba je podnikatel zabývající se hudební produkcí. Předmětem podnikaní 

je – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provozování reprodukované hudby 

– discjokey, který je zapsaný v živnostenském listě. Jedná se o živnost volnou, u které vy-

braný podnikatel splnil všeobecné podmínky – je trestně bezúhonný a způsobilý k právním 

úkonům. Tohle oprávnění bylo vydáno v roce 1994. Od této doby vede živnostník daňovou 

evidenci, ve které vystavuje příjmové a výdajové pokladní doklady v rámci pokladního  

deníku. Zahájení činnosti se datuje od roku 1994. Od svého zahájení zvládl projít spoustou 

fází svého podnikání od těch světlejších chvil, až po stinné stránky. Byl jedním z prvních 

podnikatelů, kteří v této době v tomto oboru začali podnikat. V průběhu vývoje času se  

hudební produkce v celém regionu velice zpopularizovala. Mnoho zájemců požadovalo  

hudební produkci na akci typu – výročí narození, jubilea, svatby, aj. V začátcích svého pod-

nikání uskutečnil maximálně 10 akcí za kalendářní rok, v současné době se tato hodnota 

zvýšila o 300 %. 

5.1 Problémy spojené s podnikáním 

Podnikatel se potýká s problémy týkající se ekonomické stránky věci. V první řadě se jedná 

o náklady spojené s podnikáním. K této činnosti je třeba zajistit firmu potřebným hudebním 

vybavením, např. kvalitní mikrofon, výkonné reproduktory, mixážní pult, aj. Všechny tyto 

položky se pohybují v desítkách až stovkách tisíc korun českých. Samozřejmě musíme zde 

započítat i výdaje na jejich případnou opravu a udržování, spotřebu baterií do bezdrátového 

mikrofonu atd. Výdaje živnostníka jsou příliš vysoké a příjmy mnohdy nedostačují krytí 

výdajů. Tudíž si podnikatel nemůže zvyšovat ceny dle svých potřeb, jelikož by to mohlo mít 

negativní účinky ve formě odlivu jeho klientů.  
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6 OPTIMALIZACE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY 

6.1 Určení celkových příjmů 

Vybraný podnikatel nevede účetnictví, ale daňovou evidenci. V rámci daňové evidence  

si vede veškeré příjmy a výdaje. V této části se budeme zabývat příjmy. Za rok 2018 podni-

katel vystavil 30 řádně očíslovaných příjmových pokladních dokladů, který byly vystaveny 

za účelem provozování hudební produkce. Většinou se jednalo o ozvučení akcí pro územní 

samosprávné celky. Zvláštní položkou v příjmech je též provize. Podnikatel poskytoval  

nasmlouvané hudební produkce jiným provozovatelům hudební produkce, kteří za provizi 

tyto akce vykonaly. Ve výsledku podnikatel vykázal provizí ve výši rovných 100.000 Kč. 

Výše celkových příjmů je 181.900 Kč/rok. V porovnání s minulým rokem jsou příjmy 

v letošním roce o 116.000 Kč vyšší. Důvodem je zvyšující se poptávka po službách v daném 

odvětví. 

6.2 Výpočet celkových výdajů 

Při výpočtu celkových výdajů využívám dvou možných metod. Na základě těchto metod 

jsem vybral výhodnější, která přináší podnikateli vyšší výdaje. Proč vyšší výdaje? Protože 

si podnikatel může ze zákona snížit své příjmy o výdaje, které přímo souvisí s ekonomickou 

činností. Pokud by skutečné výdaje byly vyšší než paušální, má podnikatel nárok na jejich 

využití. Jedinou podmínkou je jejich vedení v rámci daňové evidence. V mém případě jsem 

tyto výdaje zaevidoval do podkladního deníku na základě příslušných výdajových poklad-

ních dokladů. (viz. Příloha č. 2) 

6.2.1 Metoda skutečných výdajů 

Jak jsem již zmínil, zaúčtoval jsem všechny výdajové položky, které souvisí s ekonomickou 

činností, do pokladního deníku. Pro porovnání jsem využil tabulky v programu MS Excel 

(viz. příloha č. 3), kde se nachází celkový součet všech výdajů. Celkové skutečné výdaje 

jsou v hodnotě 132.600 Kč/rok. Je důležité zaúčtovat pouze ty položky, které úzce souvisí 

s ekonomickou činností. Vyřadil jsem některé doklady, které nesouvisely s podnikáním.  

Do celkových výdajů jsem navýšil o odpis budovy, který si podnikatel uplatnil v rámci  

daňových rovnoměrných odpisů ve výši 35.000 Kč za skutečné zdaňovací období. 
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6.2.2 Metoda paušálních výdajů 

Při určování výše paušálních výdajů využíváme procentuální částky. V první řadě nás zajímá 

živnost, ve které podnikatel podniká. Vybraná osoba vykonává živnost v kategorii, u které 

si může uplatnit výdaje ve výši 60 % z celkových příjmů. Na základě vynásobení příjmů 

tímto procentem jsou výdaje ve výši 109.140 Kč/rok. Tyto výdaje je třeba porovnat 

s maximální výší 600.000 Kč, kterou si může podnikatel uplatnit. Hranice nebyla  

překročena, a tak mohou být uplatněny výdaje v celkové vypočtené výši.  Velká část  

živnostníků využívá paušálních výdajů hlavně z důvodu, že nemusí vést své skutečné výdaje 

v rámci podnikání. Je to jednodušší a časově méně náročná metoda. Podnikající osoby, jejíž 

druh podnikání se potýká s problémy spojenými s nedostatkem výdajů, uplatňují také vari-

antu paušálních výdajů. Podnikatel se s těmito problémy v rámci svého podnikání nesetkává. 

Tabulka 7 Paušální výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 

paušální 

výdaje 

příjmy procento výdaje 

181 900 Kč 60 % 109 140 Kč 

6.2.3 Srovnání a výběr výhodnějších variant 

Podnikatel, v rámci své živnosti, používá finančně náročné hudební vybavení. Všechny tyto 

položky se pohybují v řádech několika desítek tisíc. V tomto zdaňovacím období podnikatel 

zakoupil hudební přehrávač ve výši 24.000 Kč, uplatnil si odpis nemovitosti ve výši  

85.000 Kč a vykázal jiné výdaje spojené s podnikáním. Po součtu celkových výdajů 

v daňové evidenci bylo zjištěno, že je výhodnější metoda skutečných výdajů. Rozdíl mezi 

jednotlivými metodami činí 23.490 Kč. Tento výpočet jsem prováděl kvůli pozdějšímu užití 

v rámci daňového přiznání, kde se k těmto hodnotám vrátím a budu s nimi počítat. 

6.3 Uplatnění výhodnějších daňových odpisů 

Podnikatel vlastní budovu skladu, ve které má všechno vybavení týkající se hlavní činnosti. 

Na základě darovací smlouvy nabyl nemovitost, kterou bude používat pro svoji činnost. 

Rozhodl se nemovitost přestavit a zabezpečit, aby sloužila jako sklad. Podnikatel se rozhodl 

k zvýšení skladovací místa z důvodu větší množství hodnotného majetku a jeho řádné  

zabezpečení. Zrekonstruovanou budovu začal od roku 2018 využívat a odpisovat. Cena  

nemovitosti činí 2.500.000 Kč. Živnostník si stanovil dobu odepisování majetku na 30 let 

dle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmů. Nemovitost byla zapsána do katastru  
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nemovitostí k 1.1.2017. V roce 2018 odepsal podnikatel 35.000 Kč z hodnoty majetku. 

Oprávky celé budovy činí ke konci roku 35.000 Kč. V rámci výzkumu jsem porovnávám 

jednotlivé varianty odpisů a jejich dopad na finanční prostředky.  
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6.3.1 Výpočet daňových rovnoměrných odpisů 

 

6.3.2 Výpočet daňových zrychlených odpisů 

  

Obrázek 5 Zrychlené odpisy dlouhodobého majetku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Obrázek 4 Rovnoměrné odpisy dlouhodobého majetku (zdroj: vlastní zpraco-

vání) 
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6.3.3 Srovnání a výběr výhodnějších variant 

Pro srovnávání jednotlivých variant odpisů je třeba znát výši finančních prostředků  

podnikatele. Dle mého uvážení je podnikatelova živnost na mírném vzrůstu. Za poslední tři 

zúčtovací období se příjmy podnikatele drží v částce cca 180.000 Kč/rok. V případě využití 

zrychlených odpisů, které jsou v prvních letech ve vyšších částkách, by podnikatel měl velký 

problém s financemi. Částka příjmů odpovídá a skvěle koresponduje s rovnoměrnými  

odpisy. Pokud podnikatel bude každý následující rok hradit 85.000 Kč za odpis, tak částka 

pokryje maximálně 50 % z celkových výdajů. Lze tedy konstatovat, že by si měl živnostník 

využívat metody rovnoměrných odpisů. Tato metoda ho nejméně zatíží v rámci výdajů 

a je pro něj nejvýhodnější variantou. 
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6.4 Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzické osoby 

6.4.1 Záhlaví v přiznání k dani z příjmů fyzických osob  

Nejdříve vyplníme záhlaví formuláře, ve kterém uvedeme, kterému finančnímu úřadu  

budeme podávat své daňové přiznání. Máme možnost si vybrat jakýkoliv finanční úřad  

nehledě na místo trvalého pobytu. V případě mého podnikatele se jedná o finanční úřad 

v Olomouci. Další kolonkou daňového přiznání je daňové identifikační číslo (DIČ), pokud 

je osoba plátcem DPH, nebo rodné číslo podnikatele. Následující řádky se nevyplňují, pro-

tože podnikatel neměl ověřenou účetní závěrku auditorem, ani neměl žádný celosvětový  

příjem. 

6.4.2 První oddíl přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

V prvním oddílu se vyplňují údaje o poplatníkovi daně. Rodné číslo nebo DIČ, doplní  

program na základě údajů vyplněných v předchozí části. Podnikatel chtěl  

zachovat anonymitu, a proto jsem mu v rámci všech daňových povinností zvolil 

imaginární jméno – Jan Novák. Je třeba vyplnit adresu místa trvalého pobytu, a to z důvodu, 

kdyby chtěl finanční úřad kontaktovat vybranou osobu za účelem doručení písemnosti.  

Samozřejmě, že tato metoda je velice nákladná a pro finanční úřad i podnikatele velice  

složitá, tak se snaží najít jiných moderních variant. Proto se doporučuje vyplnit buď e-mail 

či telefonní číslo, na kterém může finanční úřad vybranou osobu zastihnout. 

6.4.3 Druhý oddíl přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Nyní se dostáváme do té nejzajímavější a rovněž nejsložitější části celého daňového  

přiznání. Jedná se o oddíl druhý, který určuje dílčí základ dle jednotlivých paragrafů a poté 

dopočítává základ daně, či případně uplatňuje ztrátu z podnikání. Podnikatel je zaměstnán 

na hlavní pracovní poměr a živnost je jeho vedlejší činností. Má tedy největší příjmy  

ze zaměstnání dle § 6, ve výši příjmů 267.234 Kč/rok. Jak jsme došli k této částce si ukážeme 

v další části, ve výpočtové tabulce k § 6. Dále se jedná o příjmy, které podnikatel vykazuje 

z §7, tedy ze samostatné činnosti – viz. příloha 1. Žádný jiný dílčí základ daně podnikatel 

nemá, ani neuplatňuje ztrátu, takže je jeho základ daně pouze součtem dvou výše zmíněných 

paragrafů. Celková částka základu daně je ve výši 399.062 Kč.  
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6.4.4 Výpočtová tabulka k § 6 přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Ve výpočtové tabulce k § 6, se řeší příjmy, které měl podnikatel ze zaměstnání. Tyto  

informace jsou převzaty z potvrzení o zdanitelných příjmech podnikatele. V prvním řádku 

je částka, kterou vyplatil zaměstnavatel a pojistné, které bylo zaplaceno za kalendářní rok. 

Většina zaměstnanců by vykazovala sraženou zálohu na daň, ovšem mnou vybraný  

podnikatel, nyní po změnách, uplatňuje daňové zvýhodnění na své dvě děti. V jednotlivých 

měsících mu jeho mzdová účetní toto zvýhodnění vykazuje, a to je právě důvodem, proč zde 

máme vyplacený měsíční daňový bonus. Můj vybraný podnikatel měl tento rok rovněž  

velice zajímavé příjmy. V roce 2018 došlo k pracovnímu úrazu, který ho limitoval a musel 

být přeřazen na jiné pracovní místo, které je méně finančně ohodnocené. Další dvě potvrzení, 

které obdržel jsou od České pojišťovny, která mu vyplácela úrazové pojištění. Na těchto 

potvrzeních se jedná v součtu o částku 24.430 Kč za rok. Z těchto příjmů je zde sražená daň 

ve výši 15 % příjmů. Celkové příjmy podnikatele dle § 6 činí 267.234 Kč/rok. 

6.4.5 Příloha č. 1 přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

V této části je třeba uvést podrobnosti k podnikání. Při výpočtu jsme se rozhodovali  

především mezi paušálními výdaji a skutečnými výdaji. Podnikatel měl 181.900 Kč příjmů. 

Jak jsem již vysvětlil výše, je pro nás výhodnější použít skutečné výdaje ve výši  

132.630 Kč. Výpočtem rozdílu mezi příjmy a výdaji se dostáváme na částku 49.270 Kč. Tato 

částka je dílčí základ daně z § 7. Do přílohy by se mělo uvést i doplňujících údajů, které by 

mohly finanční úřad zajímat např. údaje týkající se čistého obratu, či uplatněných odpisů. 

Osoba používající odpisy, musí vykazovat odpisy v evidenci dlouhodobého majetku v rámci 

své daňové evidence, což je i případ mého podnikatele. 

V druhé části přílohy se zaměříme především na ty ostatní informace, které podnikatel uvádí 

ve svém přiznání. U všech podnikatelů se musí uvádět hlavní činnost, což je někdy složité. 

Názvy činností v daňovém přiznání jsou dle klasifikace CZ-NACE, a ne dle živnostenského 

zákona. Může zde dojít k problému, že se těžko hledá právě ta činnost, která by nejlépe 

popisovala činnost podnikatele. Název činnosti mnou vybraného podnikatele zapsaném 

v živnostenském oprávnění je – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provo-

zování reprodukované hudby – discjokey. V klasifikace dle CZ-NACE ovšem nic takového 

nenajdeme, proto jsem zvolil nejpodobnější činnost, což je – tvůrčí, umělecké a zábavní 

činnosti. V části C přílohy č. 1 by se měly uvádět údaje o zahájení činnosti, případném  

přerušení, či ukončení. Tyto údaje se zde v 90 % vyplňují pouze jednou, protože finanční 
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úřad archivuje všechna přiznání a může si tyto údaje dohledat. Pokud tyto skutečnosti  

neuvedeme, nebude to mít vliv na podání přiznání. Pro osoby, které vedou daňovou evidenci, 

je povinnost vyplnit údaje týkající se základních ekonomických ukazatelů. Podnikatel zde 

uvádí svoji nemovitost ve výši 2.465.000 Kč na začátku zdaňovacího období a poté částku 

upravenou o roční odpis na konci zdaňovacího období. Rovněž živnostník má povinnost vést 

příjmy a výdaje, které vykazuje pouze v pokladně (hotovosti). Podnikatel nevlastí bankovní 

účet k podnikání. V průběhu roku svoji pokladní hotovost zvýšil téměř o 50.000 Kč 

z důvodu vyšších příjmů. Další údaje neuvádí, protože v jeho případě nejsou závazky, ani 

pohledávky, či jiné údaje v rámci tabulky D. 

6.4.6 Třetí oddíl přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Ve třetím dílu se opět vracíme k hlavní části daňového přiznání. Budeme se zajímat 

o nezdanitelné částí základu daně a odčitatelné položky. Zde dochází k velkým změnám 

oproti minulému roku. Po roční spolupráci s podnikatelem jsme se dohodli, že by mohl snížit 

základ daně o položky, které budou pro něj výhodné. Doporučil jsem mu zajít na odběry 

krve. Tyto odběry mají nejen daňovou výhodu v rámci uplatnění 3.000 Kč za každý odběr, 

ale i nárok na den volna. Podnikatel tuto možnost využil a daroval krev 4x ročně, což mu 

přinese odečet na dani ve výši 12.000 Kč. Živnostník nemá uzavřenou smlouvu o penzijním 

připojištění a nejeví o tento produkt zájem. Další položkou je soukromé životní pojištění, 

které uplatňoval i dříve. U soukromého životního pojištění musíme odečíst od celkové částky 

18.000 Kč, hodnotu 12.000 Kč, která vyjadřuje státní podporu. Ve výsledku živnostník  

odečte ročně 6.000 Kč v této položce. Ovšem kde jsme opět mohli společně najít možnou 

úlevu na dani je odborový příspěvek. Živnostník pracuje ve velké společnosti, která má  

odbory, a dokonce v těchto odborech již pár let působí. Problém byl v tom, že podnikatel 

netušil, že by mohl tuto položku uplatit v rámci daňového přiznání. V tomto zdaňovacím 

období uplatnil odborový příspěvek ve výši 2.283 Kč. Další položky již podnikatel nemá 

a jeho celkové nezdanitelné položky činí 20.283 Kč. V rámci této části přiznání ušetřil oproti 

minulému období přes 14.000 Kč. 

6.4.7 Čtvrtý oddíl přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Nyní se již dostáváme k celkové dani z příjmů fyzických osob. Ta vychází po odečtení všech 

nezdanitelných položek základu daně přesně na částku 378.779 Kč. Tato daň nepřesahuje 

48násobek stanovené průměrné mzdy, což znamená, že podnikatel nebude platit solidární 

daň. Mnou vybraný živnostník nemá ztrátu z minulých let, tudíž si nebude nic odpočítávat. 
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Základ daně se zaokrouhlí na stokoruny dolů a z toho se vypočte 15% daň, která činí 

56.805 Kč. 

6.4.8 Pátý oddíl přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

V pátém oddílu se zaměříme na uplatňování slev. Podnikatel má manželku, která má své 

příjmy větší než 68.000 Kč, takže si slevu na manželku poplatník uplatnit nemůže. Jediná 

sleva, kterou si zde živnostník uplatňuje je základní sleva na poplatníka, která je ve výši 

24.840 Kč ročně. Podnikatel tedy uplatňuje pouze základní slevu výše zmíněnou. 

Daň po uplatnění slev činí 31.965 Kč. 

V druhé části pátého oddílu se zaměříme na daňové zvýhodnění na dani. Podnikatel  

neuplatňoval daňové zvýhodnění na dani, protože jej uplatňovala jeho manželka. 

Po porovnání jsme zjistili, že vybraný živnostník má vyšší příjmy a je pro něj výhodnější, 

aby si toto zvýhodnění převedl na sebe. Od začátku roku 2018 již uplatňuje daňového  

zvýhodnění i v zaměstnání, kde mu vychází měsíční daňový bonus právě na základě těchto 

zvýhodnění. Podnikatel má dvě děti, které bydlí se ve společné domácnosti. Jejich jména 

i rodná čísla jsou imaginární, aby nedošlo k zneužití informací. Děti nemají průkaz ZTP/P, 

tedy na ně živnostník uplatňuje základní daňové zvýhodnění na první (15.204 Kč) a na druhé  

(19.404 Kč) dítě. Pokud by podnikatel zvažoval i třetí dítě, tak by mohl uplatnit dalších 

24.204 Kč. V celkovém součtu tato částka činí 34.604 Kč. Zde se dostáváme do části, 

kdy částka daně se může dostat do záporných částek, což podnikateli může přinést přeplatek 

na dani. V konkrétním případě je zde uplatněn úhrn měsíčních daňových bonusů, které  

se musí odečíst od celkového daňového bonusu. Tato operace způsobí, že podnikatel má 

doplatek na dani 7.890 Kč, který však není konečný. 

6.4.9 Šestý oddíl přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Šestý oddíl slouží především k dodatečného daňového přiznání, které se mého podnikatele 

netýká, tedy v této části se nic vyplňovat nebude. 

6.4.10 Sedmý oddíl přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Placení daně je název sedmého oddílu. V rámci této části vypořádáme všechny zaplacené 

zálohy, které by nám snížily daňovou povinnost. U mého podnikatele žádné zálohy nebyly. 

Část, která nás zajímá je sražená daň. Podnikatel vykázal sraženou daň ve výši 3.699 Kč 

a může ji odečíst v plné výši. Vezmeme-li částku 7.890 Kč, kterou měl zaplatit a odečteme 
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od ní výši sražené daně (3.699 Kč), tak se dostáváme na konečnou výši daně. 

Podnikatel zaplatí finančnímu úřadu konečnou částku 4.191 Kč.  

6.4.11 Sedmý oddíl přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Nyní se dostáváme do části, které se týká příloh k DP. Velkou pozornost bychom měli  

směřovat na dokumenty, které budeme odevzdávat. Podnikateli jsem doporučil, aby si udělal 

kopii všech dokumentů, které bude podávat. Do formuláře daňového přiznání uvedeme  

počty příloh uvedené v seznamu. 

6.4.12 Závěr přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

V poslední části nacházíme důležité funkce, které nabízí formulář. V první řadě funkci  

protokolu chyb, kde se zobrazí všechny kritické chyby, které obsahuje přiznání. 

Může se jednat o zapomenuté důležité náležitosti, či špatně vyplněný některý z řádků  

přiznání. Najdeme zde také spoustu chyb, které jsou zanedbatelné. V tomto případě se jedná 

především o chyby z titulu E-příloh, které by se přikládaly pouze v případě elektronického 

zaslání. Formulář nabízí funkci uložení pracovního souboru, která nám umožní si rozpraco-

vaný formulář uložit do počítače. Uložený soubor si můžeme kdykoliv otevřít a případně 

upravit. Poslední funkcí je uložení úplného opisu přiznání ve formátu PDF, kdy si soubor 

můžeme vytisknout, doplnit o datum, vlastnoručně podepsat a odevzdat na příslušný finanční 

úřad.  
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7 PŘEHLEDY O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ 

7.1 Sociální pojištění 

Podnikatel v rámci své vedlejší činnosti musí podávat přehled o příjmech a výdajích OSVČ 

za rok 2018. Společně si vyplníme tento přehled.  

Podnikatel podává přehled České správně sociálního zabezpečení s místní příslušností 

v Olomouci. Variabilní symbol pojištění mu byl přidělen při založení živnosti (v našem  

případě imaginární). V části A vyplňujeme údaje k identifikaci podnikatele. Jan Novák žije 

na adrese Na pláni 3, Olomouc. 

Oddíl B – údaje o daňovém přiznání – se dotýkají již vyplněného daňového přiznání.  

Živnostník má povinnost podávat daňové přiznání, ale nemá žádného daňového poradce. 

Jak jsme již zmínili, tak neuplatňuje paušálních výdajů. 

Podnikání spadá pod definici vedlejší činnosti, protože pracuje na základě pracovní smlouvy 

u zaměstnavatele, což je jeho hlavní příjem, a tak vyplňuji důvod „Zaměstnání“. 

Daňovým základem je rozdíl mezi příjmy a výdaji z podnikání, které byly za rok 2018 

ve výši 49.270 Kč.  Podnikatel celý rok pracoval bez přestávky. Podnikatelův základ daně 

byl nižší než rozhodná částka (71.950 Kč), proto nemusí platit sociální pojištění. Všechny 

další řádky vyplníme v nulové výši.  

Na základě všech těchto skutečností jsem podnikateli stanovil nulovou zálohu. Živnostník 

bude i nadále provozovat pouze vedlejší činnost, takže pro něj příští rok s největší pravdě-

podobností nebude opět vznikat povinnost k placení sociálního pojištění.  

 

7.2 Zdravotní pojištění 

Podnikatel je pojištěn u Všeobecné zdravotní pojišťovny, u které musí podávat přehled  

o příjmech a výdajích OSVČ musí podnikatel i v roce 2018.  

V rámci zdravotního pojištění bude podávat řádný přehled, kdy si identifikujeme  

podnikatele – Jana Nováka. Správně by měl každý živnostník, který již platí zálohy, vyplnit 

bankovní číslo. V mém případě jsem se takto nerozhodl z důvodu ochrany osobních údajů.  

Stejně jako u sociálního pojištění neplatil zálohy na pojištění z titulu zaměstnání. Pro pod-

nikatele nebyl stanoven minimální vyměřovací základ ve všech 12 měsících, jelikož bylo 
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v zaměstnání odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro zaměst-

nance. Živnostník podává daňové přiznání sám bez využití daňového poradce.  

Příjmy ze samostatné činnosti byly za rok 2018 ve výši 181.900 Kč, výdaje 132.630 Kč. 

Podnikatel provozoval činnost po celý rok stejně jako byl pojištěn u VZP. Na řádku dvanáct 

se vyplňuje rozdíl mezi příjmy a výdaji. Na dalším řádku je vypočten vyměřovací základ, 

který je jednou polovinou z vypočteného rozdílu. Vyměřovací základ je vynásoben sazbou 

pro zdravotní pojištění u OSVČ (13,5 %) a zaokrouhlen na celé koruny nahoru. Výše  

pojistného činí 3.326 Kč. Jelikož podnikatel neplatil žádné zálohy, tato částka je i částkou 

konečnou.  

Nová výše záloh je vypočtena pro další období v konečné částce 278 Kč. Živnostníkovi jsem 

doporučil neplatit žádné zálohy, a poté uhradit jednorázově celou výši pojistného. Nejedná 

se o vysokou částku, a proto jsem stanovil nulové zálohy pro další zdaňovací období.  
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8 OPTIMALIZACE SILNIČNÍ DANĚ 

Podnikatel zvažuje v rámci své činnosti, že by využíval svého osobního automobilu pro  

podnikání. Automobil využívá i v současné době, ale částku na PHM zahrnuje do výše  

hodinové sazby za provozování hudební produkce.  

Podnikatel nemá ponětí, jaké by mělo výhody využívání silniční daně. Po vzájemné  

komunikaci s podnikatelem a sdělení všech kladů a záporů týkajících se silniční daně,  

podnikatel navrhl, že by tuto daň rád využíval. Rozhodl jsem se tedy na jeho podnět  

vypracovat přiznání k silniční dani. 

8.1 Stanovení nejvýhodnější daně za automobil 

Podnikatel vlastní automobil značky Škoda Octavia, který má zdvihový objem motoru  

1.598 cm3. Podnikatel každý víkend v roce měl minimálně dvě hudební akce. 

Pokud stanovujeme daň měsíční sazbou nepotřebujeme žádné konkrétní informace. Stačí 

nám pouze vědět, že živnostník minimálně jednou každý měsíc použil svůj osobní automobil 

k podnikání. Budeme-li uvažovat o variantě denní sazby, musíme si uvědomit, že tato  

možnost nepřipadá v úvahu. Jednalo by se pouze o použití automobilu zaměstnancem 

v rámci společnosti, což není. Po konzultaci s podnikatelem jsem zjistil, že celkem 103 dní 

v roce měl sjednanou hudební akci. Dny jsem rozdělil dle jednotlivých zdaňovacích období, 

přičemž pokryly všechny měsíce v kalendářním roce. 

8.1.1 Srovnání a výběr výhodnějších variant 

V této části se budeme zaměřovat na srovnání varianty, kolik by musel podnikatel ujet  

kilometrů, aby se mu vyplatilo platit daň silniční. Celková daňová povinnost podnikatele  

by se na základě přiznání silniční daně se zvýšila o 3.000 Kč. Výhodou je, že by si mohl 

podnikatel vykázat navíc pohonné hmoty a náklady spojené s provozem automobilu. 

Při výpočtu nás bude zajímat průměrná spotřeba pohonných hmot automobilu podnikatele, 

která činí 6,8 l/100 km a cenu benzínu 33,10 Kč/l., dle vyhlášky č. 333/2018 Sb., o změně 

sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného 

a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.  

Po konzultaci s podnikatelem jsme zjistili, že částka daňové povinnosti je velice malá 

a vyplatilo by se mu této daně využívat. Pokud provedeme výpočet, jak lze vidět v tabulce 

pod textem, podnikatel by na základě uvedených údajů musel za rok ujet 1.333 km, 

aby se mu vyplatilo přihlásit se k silniční dani. V případě, že podnikatel má ročně okolo 
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50 akcí, tak se dostáváme na 26,5 ujetých km na jednu akci. Samozřejmě živnostník musí 

podniknout cestu tam i zpátky, tak aby akce byly v maximální vzdálenosti 14 km od místa 

podnikání. Podnikatel uskutečnil v předchozích letech akce ve větší vzdálenosti 

(např. Pec pod Sněžkou, Náchod, aj.). Pokud by i nadále v těchto akcích pokračoval,  

jednoznačně se mu vyplatí přihlásit se k silniční dani. 

 

 

 

Tabulka 8 Srovnávací tabulka k silniční dani (zdroj: vlastní zpracování) 
 

výpočet číselný údaj jednotka 

cena benzínu - 33,1 Kč 

spotřeba benzínu - 6,8 l/100 km 

celková daň - 3 000 Kč 

počet litrů benzínu na výši daně 3.000 / 33,1 90,63 l 

skutečný počet ujetých kilometrů do 

výše daně 

90,63 / 6,8 * 100 1332,.79 km 
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8.2 Sestavení výhodnějšího daňového přiznání pro silniční daň 

8.2.1 Záhlaví daňového přiznání pro silniční daň 

V první části daňového přiznání se vyplňují, jakož to ve všem přiznáních, informace 

o finančním úřadu, pod který vybraný poplatník spadá. Podnikatel spadá pod finanční úřad 

v Olomouci. Živnostník si přál zůstat v anonymitě, a proto jsem vyplnil imaginární rodné 

číslo. V této části se dá rovněž měnit forma přiznání na řádné, opravné nebo dodatečné. 

V našem případě se jedná o řádné přiznání k silniční dani. 

8.2.2 I. oddíl daňového přiznání pro silniční daň 

Začneme postupně dle jednotlivých oddílů daňového přiznání. Po vyplnění rodné číslo 

v první části, se automaticky přepíše RČ i do následujícího oddílu. Zde si určujeme, 

o jaký typ daňového subjektu se jedná. Jednoduše řečeno, zda se jedná o fyzickou osobu 

(podnikatele) či právnickou osobu (obchodní korporace). Opět jsem v tomto místě zatajil 

údaje o podnikateli a vyplnil jsem jméno i příjmení imaginární. Pro účely daňového přiznání 

zde vyplňujeme sídlo u PO nebo adresu u FO. Formulář je interaktivní a po zadání názvu 

obce nám sám doplní jak PSČ, tak i stát, v kterém se dané město nachází. Můžeme, ale  

nemusíme vyplnit kontaktní informace. Tato část slouží především pro lepší komunikaci 

s finančním úřadem, který Vás může kontaktovat v případě potřeby na telefonu. 

8.2.3 II. oddíl daňového přiznání pro silniční daň 

V II. oddílu se zaměříme na výpočet celkové silniční daně podnikatele. V prvním řádku  

budeme postupně vyplňovat údaje o našem automobilu – registrační značku a datum první 

registrace vozidla. V našem případě se jedná o číslo 1, které představuje osobní automobil. 

Pár následujících sloupců přeskakujeme a přecházíme až k počtu měsíců, kdy podléhalo  

vozidlo silniční dani. Zde se nachází tabulka rozdělena na 5 částí pomocí římských číslic, 

které představují jednotlivá období, po kterých musí podnikatel platit zálohu na daň, 

vždy do 15. dne příslušného měsíce (dubna, července, října a prosince). Doplníme počet 

měsíců, dle jednotlivých částí, ve kterých podnikatel využíval své vozidlo ke služebním  

účelům. V kolonce roční sazba se nám okamžitě objeví částka 3.000 Kč, která je stanovena 

pro měsíční sazbu. Další sloupce jsou věnovány především osvobození na dani, které  

podnikatel neuplatňuje. Ve sloupci 29 je stanovena celková silniční daň za automobil 

v rámci kalendářního roku. V našem případě je vypočtena částka 3.000 Kč. 
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8.2.4 Zálohy k daňovému přiznání pro silniční daň 

Jelikož podnikatel chce využít poprvé automobilu v podnikání, tak se přihlásí k termínu  

nejbližší zálohy. V rámci daňového přiznání zálohy odvádět nebude až do doby, 

kdy mu na základě následujícího daňového přiznání vznikne tato povinnost.  

8.2.5  III. oddíl daňového přiznání k silniční dani 

V oddílu třetím je souhrn všech důležitých hodnot, jakož to výše daně v hodnotě 3.000 Kč, 

údaj o zaplacených zálohách v hodnotě 0 Kč. Pokud by podával přiznání za další roky, 

tak by se zde odečetly zálohy od daně a výsledkem by byl rozdíl, který musí podnikatel 

uhradit, nebo v lepším případě obdržel od finančního úřadu zpět.  

8.2.6 Závěr daňového přiznání k silniční dani 

Poslední část je velice důležitá. Na rozdíl od ručně vyplněných formulářů, zde může  

podnikatel využít protokolu chyb, kdy ho program upozorní na všechny chyby, které  

by mohly vzniknout v rámci vyplnění. Nejběžněji to bývá špatně zadané IČO, či nevyplnění 

povinného údaje v přiznání. Tento formulář nabízí rovněž možnost uložit si již vypracované 

přiznání.  Po kontrole už stačí jen uložit do formátu PDF pomocí funkce – úplný opis k tisku, 

vytisknout, opatřit podpisem a odevzdat příslušnému finančnímu úřadu. 

 

 

  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 62 

 

9 VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO NOVÝ SKLAD 

DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

Podnikatel se rozhodl v roce 2017 zrekonstruovat nemovitost, kde by uschovával všechna 

zařízení, která slouží k ekonomické činnosti. Jelikož vybavení k hudební produkci stále  

přibývá a podnikatel nemá ve svém objektu dostatek prostoru, využil darované nemovitosti. 

Podnikatel nemovitost zrekonstruoval a zabezpečil a zvýšil tím hodnotu nemovitosti.  

V rámci darování v přímé linii je nemovitost osvobozena od daně z příjmů. 

Od 1. února 2018 začal využívat nemovitost k podnikání a je povinen platit daň 

z nemovitých věcí a rovněž podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna 2019. 

9.1 Sestavení daňového přiznání 

9.1.1 Záhlaví daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

V záhlaví přiznání k dani z nemovitých věcí vyplňujeme údaje, které jsou shodná  

pro všechna daňová přiznání. Uvedeme zdaňovacího období, za které podáváme daňové  

přiznání, dále informace o finančním úřadu, kterému budeme daňové přiznání podávat.  

Podnikatel podává přiznání finančnímu úřadu v Olomouci. Rodné číslo jsme zvolili opět 

stejné jako v předchozích přiznáních. Živnostník podává řádné daňové přiznání. 

9.1.2 I. oddíl daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

Informace o daňovém subjektu je část, která je rovněž shodná s ostatními formuláři. 

Tento oddíl poskytuje informace pro příslušný finanční úřad. Ten potřebuje daného  

podnikatele identifikovat pomocí rodného čísla a dále na základě jména a příjmení. 

Je zde zajímavá funkce, kterou nenajdeme v žádném jiném přiznání. Podle toho, jaký typ 

daňového subjektu vybereme, nám to nabídne různé možnosti. V praxi to funguje tak, 

že u fyzické osoby vyplňujeme jméno a příjmení. V případě právnické osoby se zde objeví 

řádek – název právnické osoby a dodatek obchodního jména. Náš imaginární podnikatel 

Jan Novák má trvalý pobyt na adrese Na Pláni 3, Olomouc. Pro zjednodušení komunikace 

s úřadem můžeme uvést telefonní číslo či e-mailovou adresu. 
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9.1.3 II. oddíl daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

Oddíl druhý se zabývá pozemky. Zde vyplníme informace o pozemku, např. předmět daně 

z pozemků, datum zápisu vkladu do katastru nemovitostí, právní vztah k pozemku, aj. Živ-

nostník si k tomuto pozemku udělal příjezdovou cestu a zbytek svého pozemku  

vydláždil. Pozemek je určen jako zastavěná plocha a nádvoří, proto se vyplňuje předmět 

daně E – Zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek se nachází v blízkosti Olomouce. 

Číslo parcely je opět smyšlené. Výměra pozemku činí 120 m2, z které je 100 m2 zastavěno 

nemovitostí.   

Další oddíl se nazývá – údaje k dani z pozemků. Na řádku 210 se provedl odečet. Od celkové 

výměry pozemku 120 m2 se odečetla část, která je zastavena stavbou 100 m2. Po výpočtu 

nám vyjde velikost pozemku 20 m2, s kterou budeme dále pracovat. Přeskakujeme řádky, 

které se týkají pouze předmětu daně A až D a dostáváme se k řádku 214, které se týkají 

základu daně E až G, X a Y. Výměra činí 20 m2. Sazba daně je dle zákona stanovena 

na 0,2 Kč/ m2. Po jednoduchém vynásobení nám na řádku 217 vychází daň z pozemku 

ve výši 4 Kč. V dané lokalitě není žádná místní daň, a proto podnikatel ze svého pozemku 

zaplatí pouze 4 Kč. 

9.1.4 III. oddíl daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

Třetí oddíl se zabývá dani ze staveb a jednotek. Zde opět rozhodujeme o tom, o jaký druh 

daně se bude jednat. Jelikož podnikatel používá svoji stavbu pro ostatní druhy podnikání 

označené písmenem O – zdanitelná stavba pro ostatní druhy podnikání. Stejně jako pozemek 

se nachází budova v okrajové části Olomouce a byla dokončena k 1. únoru 2018. Podnikatel 

je jediným vlastníkem této nemovitosti, proto je právní vztah zaznačen písmenem V. 

Výměra nemovitosti je 100 m2. 

Stejně jako u daně z pozemků, i u staveb máme druhou část věnovanou výpočtu celkové 

daně ze všech staveb a jednotek, které poplatník vlastní. Jedná se o stavbu podle písmene O, 

což nám zahrnuje řádek 311, kde vyplníme výměru stavby. Základní sazba dle zákona 

je stanovena na 10 Kč/m2. Budova má pouze přízemí, nemá žádné další nadzemní podlaží. 

Koeficient, který si stanovila příslušná obec na základě obecně závazné vyhlášky 

je ve výši 1,5, což můžeme vidět na řádku 315. Po vynásobení základní sazby a sazby 

na základě vyhlášky je vypočítána výsledná sazba daně, která je 15 Kč/ m2. Touto sazbou 

je násobena výměra stavby, což ve výsledku stanovuje daň ze staveb na 1.500 Kč. 

Jelikož zde nemáme žádný místní koeficient, je tato daň i daní výslednou.  
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9.1.5 IV. oddíl daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

V oddílu čtvrtém se vypočítává celková daň z nemovitých věcí. Uděláme součet daně 

z pozemků ve výši 4 Kč a daně ze staveb a jednotek v částce 1.500 Kč. Po součtu je celková 

daň z nemovitých věcí 1.504 Kč. 

9.1.6 Závěr daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

V závěru daňového přiznání zkontrolujeme pomocí funkcí správnost vyplněného formuláře. 

Zkontrolují se chyby ve formuláři, je umožněno rozpracovaný formulář uložit, či vytisknout. 

Formulář opatříme vlastnoručním podpisem, vyplníme datum a podáme přiznání s daňovou 

povinností ve výši 1.504 Kč na příslušný finanční úřad. 
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10 SHRUNUTÍ CELKOVÉ DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYBRANÉ FYZICKÉ 

OSOBY 

10.1 Výpočet celkového daňového zatížení 

Na konci zdaňovacího období vyčíslíme celkové daňové zatížení podnikatele. Při tomto 

kroku musíme sečíst všechny daňové povinnosti, které živnostník musí zaplatit. Jedná o daň 

z příjmů fyzických osob, kde je třeba doplatit 4.191 Kč, daň silniční s doplatkem 3.000 Kč 

a zaplatí 1.504 Kč na dani z nemovitých věcí. Při součtu všech těchto částek se dostaneme 

na hodnotu celkového daňového zatížení, která činí 8.695 Kč.  

 

 

 

Tabulka 9 Celkové daňové zatížení (zdroj: vlastní zpracování) 

Daň částka 

Příjmů    4 191 Kč  

Silniční     3 000 Kč  

Nemovité věci    1 504 Kč  

Celkem    8 695 Kč  
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11 SROVNÁNÍ DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ S PŘEDCHOZÍM OBDOBÍM 

11.1 Daňové zatížení v předchozích období 

Při srovnávání daňového zatížení s předchozím obdobím budeme mít problémy. 

Podnikatel v minulém období neplatil daň z nemovitých věcí, kterou začal platit až od roku 

2018. Živnostník se stane poplatníkem silniční daně až v následujícím daňovém období, 

protože se prokázalo, že je to pro jeho činnost výhodné. Tuto daň nelze rovněž zahrnout 

do daňového zatížení tohoto období, jelikož by zkreslovala tento rozdíl.  

Můžeme tedy srovnat pouze daně z příjmů fyzické osoby stanovující, jestli podnikatel bude 

platit méně, či více oproti minulosti. Pokud si zpětně uvědomíme, že jsme podnikateli 

navrhli, a v daňovém přiznání uplatnili změny týkající se nezdanitelných částí daně, ušetřili 

jsme celkem 14.283 Kč ze základu daně. Podnikatel snížil svoji daň v rámci daňového 

zvýhodnění, které se převedlo z manželky na něj. Zde se nedá přesně určit výše, kterou daná 

osoba ušetřila, protože nemáme k dispozici daňové přiznání jeho manželky, ale můžeme 

předpokládat, že s největší pravděpodobností na této položce podnikatel ušetřil. Celková 

daňová povinnost z titulu daně z příjmů fyzických osob činí v tomto roce 4.191 Kč. 

Dle skutečnosti z daňového přiznání roku 2017 (viz obr. 33) byla zjištěna celková daňová 

povinnost ve výši 9.755 Kč.  

Pokud tyto dvě hodnoty odečteme, můžeme na základě výpočtu usoudit, že ušetřil na dani 

částku 5.564 Kč. Z daňového hlediska se jedná o podstatnou úsporu.  

 

Obrázek 6 Daňová povinnost za rok 2017 (zdroj: vlastní zpracování) 
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12 NÁVRH ÚPRAVY PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ 

Poslední část mé bakalářské práce je věnována úpravám a doporučením pro podnikatele. 

Podnikateli jsem doporučil užívání osobního vozidla pro podnikatelské účely. Z daňového 

hlediska jsme ušetřili na dani z příjmů, přičemž tato změna bude mít důsledky 

i do budoucnosti, kdy podnikatel bude platit rovněž méně. Další možnou metodou pro 

snížení daně je pořízení třetího dítěte, na které by měl 24.204 Kč za rok. Po dohodě 

s podnikatelem jsme se domluvili, že se mu budu zajišťovat služby daňového poradce 

 a budeme se společně snažil snižovat daň i nadále. Dalším probíraným tématem byla 

vzájemná spolupráce a konzultace na téma daně, daňové evidence, snižování nákladů 

a informace týkající se zajištění co nejvyšší možné ziskovosti. Po všech těchto konzultacích 

jsme se dohodli, že podnikateli povedu daňovou evidenci včetně daňových přiznání 

za finanční úplatu.  
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ZÁVĚR 

V závěru zhodnotíme jednotlivé části a cíle bakalářské práce, které nás vedly k celkové op-

timalizaci daně, a uvedeme výsledek našeho šetření.  

Rozhodli jsme se, že budeme využívat metody skutečných výdajů, která je pro stanovení 

základu daně z § 7 výhodnější. Vypočítal jsem varianty odpisů rovnoměrných i zrychlených 

a na základě podnikatelovy finanční situace jsem se rozhodl, že metoda rovnoměrných od-

pisů je pro něj výhodnější. 

Následně jsem sestavil daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby, kde jsem popsal po-

stup, jakým jsem se řídil při vyplňování daňového přiznání. Zmínil jsem postupy, kterými 

jsem určoval jednotlivé dílčí základy daně. Začal uplatňovat daňové zvýhodnění na děti, 

snížení o částku odborového příspěvku a darování krve, což mu pomohlo tuto daň snížit.  

Vyplnil jsem přehledy o příjmech a výdajích OSVČ, abychom zjistili celkové pojistné ze 

samostatné činnosti. U sociálního pojištění podává podnikatel nulové daňové přiznání, jeli-

kož jeho základ daně je nižší než rozhodný příjem a u zdravotního pojištění jsem vypočítal 

doplatek 3.326 Kč.  

Na začátku práce jsme si s podnikatelem stanovili otázku týkající se výhodnosti silniční 

daně. Porovnal jsem tedy variantu roční sazby pro silniční daň a spočítal počet kilometrů, 

které by musel podnikatel ujet, aby se mu vyplatilo podávat daňové přiznání. Po důkladném 

zhodnocení a konzultaci s podnikatelem jsme zjistili, že po ujetých 1.333 km ročně pro něj 

bude výhodnější být poplatníkem silniční daně. Na základě tohoto rozhodnutí jsme společně 

podnikatele přihlásili k silniční dani. Rovněž jsem sestavil daňové přiznání k silniční dani, 

kde jsem opět názorně vysvětlil, jaké údaje je třeba vyplnit, aby daňové přiznání obsahovalo 

všechny podstatné náležitosti.  

Vyplnil jsem pro podnikatele daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, u kterého jsem sta-

novil celkovou daň ve výši 1.504 Kč.  

Na závěr mé práce můžu potvrdit, že podnikatelova daň byla optimalizována a tím se můj 

cíl naplnil. Pokud si uděláme celkové shrnutí všech našich propočtů, tak se dostaneme k zá-

věru, že podnikatel na dani z příjmů fyzické osoby ušetřil částku 5.564 Kč.  

Při posledním setkání jsme probrali všechny důležité informace týkající se budoucnosti, kdy 

podnikatel podal optimalizované daňové přiznání a společně jsme si stanovili cíle na další 

rok. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

FÚ  Finanční úřad 

DP 

PPD 

 Daňové přiznání 

Příjmový podkladní doklad 

PHM  Pohonné hmoty (benzín, nafta) 

ČSSZ 

s. r. o. 

PO 

ZDP 

OSVČ 

ZD 

VZ 

SP 

ZP 

DZP 

DPP 

DPČ 

FO 

DZD 

ZTP 

ZTP/P 

MS Excel 

DIČ 

IČ/IČO 

DPH 

 Česká správa sociální zabezpečení 

Společnost s ručením omezeným 

Právnická osoba 

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

Osoba samostatně výdělečně činná 

Základ daně 

Vyměřovací základ 

Sociální pojištění 

Zdravotní pojištění 

Daň z příjmů 

Dohoda o provedení práce 

Dohoda o pracovní činnosti 

Fyzická osoba 

Dílčí základ daně 

Zvlášť tělesně postižený 

Zvlášť tělesně postižený s průvodcem 

Microsoft Excel 

Daňové identifikační číslo 

Identifikační číslo osoby 

Daň z přidané hodnoty 
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CZ-NACE 

VZP 

PDF 

Klasifikace ekonomických činností 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Portable Document Format 
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PŘÍLOHA P I: SAZBY SILNIČNÍ DANĚ PRO NÁPRAVY  

 

  



 

 

PŘÍLOHA P II: PŘÍJMY PODNIKATELE 

pří-

jmy  

PPD č. datum popis cena 

1 31571 17.12.2018 ozvučení a moderování společenské akce 4 000,00 Kč 

2 31570 13.12.2018 ozvučení a moderování Vánoční večírek 

MARPO 2018 

7 500,00 Kč 

3 31569 08.12.2018 Ozvučení a moderování Mikuláš 2018 2 000,00 Kč 

4 31568 04.12.2018 Ozvučení akce Vánoční jarmark 4 100,00 Kč 

5 31567 04.12.2018 Ozvučení akce Před bitvou u Slavkova 1 800,00 Kč 

6 31566 31.10.2018 Hudební produkce na akci Posezení s dů-

chodci 

3 500,00 Kč 

7 31565 17.10.2018 Ozvučení a moderování akce Slavnostní 

vyhlášení ligy hasičů 

1 500,00 Kč 

8 31564 17.10.2018 Ozvučení a moderování akce Olomoucký 

drak 

3 500,00 Kč 

9 31563 13.10.2018 Ozvučení a moderování akce Závod po-

žárnické všestrannosti 

1 800,00 Kč 

10 31562 27.09.2018 Ozvučení a moderování akce Rozloučení 

s prázdninami 

1 000,00 Kč 

11 31561 27.09.2018 Ozvučení a moderování akce Sportovní 

den PANAV 

2 500,00 Kč 

12 31560 25.08.2018 Ozvučení a moderování akce oslavy 80. 

výročí hasičů 

3 000,00 Kč 

13 31559 22.08.2018 Ozvučení a moderování akce Pivní košt 1 000,00 Kč 

14 31558 04.08.2018 Ozvučení a moderování pohárové soutěže 2 000,00 Kč 

15 31557 04.08.2018 Ozvučení a moderování akce s hasiči 2 000,00 Kč 



 

 

16 31556 15.07.2018 Ozvučení a moderování Odpoledne s ve-

černíčkem 

1 500,00 Kč 

17 31555 01.07.2018 Ozvučení a moderování Netradiční pohá-

rové soutěže 

2 000,00 Kč 

18 31554 24.06.2018 Ozvučení a moderování okrskové soutěže 

SDH 

600,00 Kč 

19 31553 23.06.2018 Ozvučení a moderování hasičské soutěže 2 000,00 Kč 

20 31552 15.06.2018 Ozvučení a moderování Zahradní slav-

nosti 

1 500,00 Kč 

21 31551 09.06.2018 Ozvučení a moderování hasičské soutěže 3 500,00 Kč 

22 31550 02.06.2018 Ozvučení a moderování hasičské soutěže 4 000,00 Kč 

23 31549 28.05.2018 Ozvučení závodů mladých hasičů 3 000,00 Kč 

24 31548 26.05.2018 Ozvučení akce Zlatá proudnice 5 500,00 Kč 

25 31547 13.05.2018 Ozvučení akce Den matek na zámku 2 000,00 Kč 

26 31546 05.05.2018 Ozvučení a moderování hasičské soutěže 2 500,00 Kč 

27 31545 30.04.2018 Hudební produkce Čarodějnice 4 000,00 Kč 

28 31544 18.03.2018 Ozvučení a moderování Dětský maškarní 

karneval 

2 000,00 Kč 

29 31543 18.02.2018 Moderování akce pro obecní besedu 1 600,00 Kč 

30 31542 18.01.2018 Ozvučení a moderování akce pro děti 5 000,00 Kč 

31 - 
 

provize z akcí prodaných ostatním provo-

zovatelům  

100 000,00 Kč 

   
celkem 181 900,00 Kč 

 

  



 

 

PŘÍLOHA P III: SEZNAM SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ  

VPD položka cena 

30452 baterie 179,80 Kč 

30453 HDMI 484,00 Kč 

30454 baterie 537,00 Kč 

30455 flash disk 692,00 Kč 

30456 balonky 159,80 Kč 

30457 adaptér 616,90 Kč 

30458 světelný řetěz 323,00 Kč 

30459 světýlka 45,00 Kč 

30460 mobil 300,00 Kč 

30461 napájecí zdroj 178,00 Kč 

30462 baterie 199,80 Kč 

30463 kabely 280,00 Kč 

30464 vybavení na dětský den 546,80 Kč 

30465 cd 1 127,00 Kč 

30466 cd 678,00 Kč 

30467 baterie 129,00 Kč 

30468 cd 349,00 Kč 

30469 puzzle 120,00 Kč 

30470 čelovka 224,00 Kč 

30471 prac oděv 988,00 Kč 

30472 baterie 436,00 Kč 

30473 hry 304,90 Kč 

30474 chauvet – náplň bublinkovač 524,00 Kč 

30475 shure pga – mikrofon 1 518,00 Kč 

30476 balónky + kancl. Položky 644,00 Kč 

30477 balónky 243,00 Kč 

30478 balónky 755,00 Kč 

30479 pořadač 660,00 Kč 

30480 pořadač 1 718,00 Kč 

30481 myš 252,00 Kč 

30482 reflektor 6 674,00 Kč 

30483 svorka 58,00 Kč 

30484 kancl. Desky 309,00 Kč 

30485 bublinkovač 1 377,00 Kč 

30486 přehrávače 24 000,00 Kč 

30487 reproduktory 25 000,00 Kč 

30488 stroboskop 25 000,00 Kč 

- odpisy 35 000,00 Kč 

- celkem 132 630,00 Kč 



 

 

PŘÍLOHA P IV: DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FO  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P V: PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA 

ROK 2018 (SP) 



 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA P VI: PŘEHLED OSVČ ZA ROK 2018 (ZP) 

 



 

 

PŘÍLOHA P VII: DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K SILNIČNÍ DANI  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P VIII: DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


