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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřená na zdaňování příjmů ze závislé činnosti studentů. Práce 

obsahuje metodiku stanovení základu daně a daňové povinnosti z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti včetně odkazů na příslušnou právní úpravu a se zohledněním změn, 

které nastaly v letošním roce. Jsou zde zahrnuty modelové příklady s výpočtem 

optimální daňové povinnosti. Kromě toho práce obsahuje také problematiku 

zdravotního a sociálního pojištění u studentů. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the students´ income taxation from employment. The 

thesis contains methodology of the tax base assessment and of the tax liability from 

natural person´s income from employment including reference to relevant legal 

regulations and with regard to changes set in this year. There are some model examples 

with calculation of an optimal tax liability. The thesis also contains the health and social 

insurance issue in case of students. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti se  

zaměřením na studenty. Tohle téma lze považovat za velmi aktuální vzhledem k tomu, 

že velké množství studentů si přivydělává v rámci brigád, aby si tak vylepšili svou 

finanční situaci. Navíc v oblasti daní dochází k častým změnám, a proto může být 

obtížné se v této problematice orientovat. 

 

Samotná práce obsahuje tři hlavní části: teoretickou, analytickou a praktickou část. 

Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů z oblasti daňového a pracovního 

práva, popis daňové soustavy v České republice a kromě toho jsou zde uvedeny typické 

vlastnosti pracovněprávních vztahů používaných při zaměstnávání studentů. Analytická 

část je věnována obecnému systému zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti včetně problematiky sociálního a zdravotního pojištění. Praktická část obsahuje 

modelové příklady s uvedením toho, jak vypadá daňová zátěž studentů při využití 

jednotlivých typů pracovních vztahů. Závěr obsahuje zhodnocení praktických příkladů  

a doporučení. 

 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je navrhnout kroky vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti 

studentů (v souladu se zákonem) a na konkrétních příkladech popsat způsob zdaňování 

závislé činnosti, včetně zhodnocení dílčích změn, které nastaly v roce 2011 a jejich 

vlivu na poplatníky. Takto vzniklý přehled pomůže studentům pracujícím na základě 

pracovní smlouvy nebo některé z dohod lépe se orientovat v problematice zdaňování 

svých příjmů, aby tak mohli využít všechny možnosti daňové optimalizace, které zákon 

umožňuje. 

 

Dílčím cílem práce je analýza právních norem, které budou při zpracování tématu 

použity, jedná se tedy o zákony, které upravují zdanění příjmů fyzických osob, sociální 

a zdravotní pojištění a v neposlední řadě také pracovní právo. 
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Použité metody1 

Při zpracování teoretické a analytické části bakalářské práce byly použity metody 

analýza a syntéza. Analýza je myšlenkové rozdělování zkoumaného objektu na 

jednotlivé části. Metoda byla použita k rozboru textů zákonů a další literatury při 

vybírání částí, které souvisejí s tématem bakalářské práce. Po analyzování informačních 

zdrojů došlo k uspořádání shromážděných poznatků do celku, byla tedy využita metoda 

syntézy, která představuje proces sjednocení částí, vydělených během analýzy, v jeden 

celek. 

 

Dále byly použity metody indukce a dedukce. Indukce znamená způsob usuzování, kdy 

ze zvláštních výroků získáváme výroky všeobecné. Naopak dedukce je libovolný závěr, 

který vzniká odvozením z jiných platných výroků. Tyto metody byly použity pro 

zhodnocení možností daňové optimalizace. 

 

V praktické části byla použita metoda idealizace (zjednodušování), která představuje 

vytvoření abstraktních objektů, které jsou mezními případy některých reálných objektů. 

Metoda je aplikována v modelových příkladech při zjišťování daňového zatížení  

u fiktivních daňových poplatníků.  

 

Kromě výše uvedených byla dále využita metoda komparace neboli srovnání, která 

slouží ke zjištění shodných nebo rozdílných znaků. Srovnání v čase je použito zejména 

v praktické části při porovnání výše daňové povinnosti v letech 2010 a 2011. 

 

 

  

                                                 
1 POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2006, s. 21 -  
 22.  
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1.  TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřená na objasnění základních pojmů, popis 

daňové soustavy v České republice a charakteristiku nejčastějších pracovněprávních 

vztahů používaných v případě zaměstnávání studentů. 

 

1.1 Základní pojmy 

Na začátku této kapitoly jsou vysvětleny některé základní pojmy z oblasti daňové teorie  

a pracovního práva. 

 

1.1.1 Daň 

Daň je závazná platba předepsaná zákonem, jejíž úhrada je vynutitelná státní mocí. Daň 

je tedy možné definovat jako povinnou, zákonem určenou, nenávratnou a neúčelovou 

platbu do veřejného rozpočtu. Neúčelovost v tomto případě znamená, že z výnosu daně 

není financován konkrétní předem určený projekt. Nenávratnost daně znamená, že 

poplatník nedostává z veřejného sektoru ekvivalentní protiplnění.2 

 

1.1.2 Daňové subjekty 

Za daňový subjekt se nově považuje osoba, kterou příslušný zákon označuje jako 

poplatníka nebo jako plátce daně (§ 20 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění  

p. p., dále jen „DŘ“). 

 

Podle § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZDP“) se rozlišují dva druhy poplatníků daně z příjmů fyzických osob (dále jen 

„DPFO“): 

 
� tzv. rezidenti – poplatníci s neomezenou daňovou povinností – fyzické osoby 

mající daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR  

i ze zahraničí, mají zde bydliště nebo se zde zdržují alespoň 183 dní v roce, 

                                                 
2 VEJVODOVÁ, H.; KOPŘIVA, J. Právo 1 : finanční právo. 2008, s. 21. 
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� tzv. nerezidenti – poplatníci s omezenou daňovou povinností – mají daňovou 

povinnost jen z příjmů ze zdrojů na území ČR. 

 

Plátcem daně je podle § 38c ZDP osoba se sídlem nebo bydlištěm na území České 

republiky, která odvádí správci daně daň nebo zálohu na daň, které jsou vybrány od 

poplatníků nebo poplatníkům sraženy. Plátcem je také osoba, která má na území ČR 

stálou provozovnu nebo zde zaměstnává své zaměstnance déle než 183 dnů s dalšími 

výjimkami uvedenými v ZDP. 

 

1.1.3 Zdaňovací období 

Jedná se o rozhodný časový úsek, za který se daň vyměřuje. U daně z příjmů fyzických 

osob je to vždy kalendářní rok, tzn. od 1. 1. do 31. 12. To vyplývá z § 5 ZDP. 

 

1.1.4 Daňové přiznání 

Daňové přiznání je předtištěný formulář, který daňový subjekt podává na finančním 

úřadě a na kterém uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, včetně 

velikosti samotné daňové povinnosti.3 DŘ nově v § 1 zavádí legislativní zkratku řádné 

daňové tvrzení, za které se kromě daňového přiznání považuje i hlášení a vyúčtování. 

Řádné daňové tvrzení poplatník podává ve stanoveném termínu. Další legislativní 

zkratkou DŘ je dodatečné daňové tvrzní, tím se rozumí dodatečné daňové přiznání, 

následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování; společným znakem je, že poplatník je 

podává po uplynutí stanovené lhůty, pokud zjistil chyby. Kromě toho má poplatník 

možnost podat opravné daňové přiznání před uplynutím termínu pro podání řádného 

daňového tvrzení, pokud zjistil chyby. 

 

1.1.5 Zaměstnanec 

Účastníci pracovněprávních vztahů jsou zaměstnanec a zaměstnavatel. V § 6 zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p. (dále jen „ZP“) je stanoveno, že 

způsobilost fyzické osoby mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož  

                                                 
3 POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009, s. 9. 
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i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto 

povinnosti vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku. Zaměstnavatel však 

nesmí sjednat den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato osoba ukončí 

povinnou školní docházku. 

 

1.1.6 Zaměstnavatel 

Druhou stranou smluvního vztahu je zaměstnavatel, který je podle definice v § 7 ZP 

právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jinou fyzickou osobu 

v pracovněprávním vztahu.  

 

1.1.8 Závislá práce 

Podle § 2 ZP se za závislou práci považuje osobní výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo 

odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na 

pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady 

zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. V § 3 ZP je stanoveno, že závislá práce může 

být vykonávána jen v pracovněprávním vztahu, tj. v pracovním poměru nebo na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 

1.1.7 Student 

Přesnou definici studenta není možné najít v žádném zákoně českého právního řádu; 

v tomto případě je možné vycházet z definice nezaopatřeného dítěte v § 11 zákona č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p., kde je stanoveno, že 

nezaopatřené dítě je takové, které dosud neukončilo povinnou školní docházku, nejdéle 

do 26 let věku, pokud: 

 
� se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nebo 

� nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání ani vykonávat výdělečnou 

činnost kvůli nemoci nebo úrazu, nebo 

� z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat 

výdělečnou činnost. 
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Za soustavnou přípravu nezaopatřeného dítěte na budoucí povolání se považuje dle § 12 

zákona o státní sociální podpoře: 

 
� studium na středních školách v ČR; tím se rozumí studium 

- na středních školách a konzervatořích, 

- na středních školách zřízených ministerstvy obrany, vnitra  

a spravedlnosti, 

- na vyšších odborných školách, 

� studium na vysokých školách v ČR ve studijním programu 

- bakalářském, 

- magisterském, 

- doktorském, 

� teoretická a praktická příprava pro zaměstnání pro osoby se zdravotním 

postižením, 

� studium na středních a vysokých školách v cizině, které je podle rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studia na 

středních a vysokých školách v ČR.  

 

1.2 Daňová soustava v ČR 

Daňová soustava zahrnuje všechny daně, které se v určitém státě vybírají. Výčet je 

taxativní, což znamená, že není možné vybírat daně, které zde nejsou uvedené. Tento 

fakt mimo jiné vychází z Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb., 

ve znění p. p.), jmenovitě se jedná o článek 11, odst. 5, kde je stanoveno: „Daně  

a poplatky lze ukládat jen na základě zákona“. 

 

Daňová soustava ČR primárně dělí daně na přímé a nepřímé. Rozdíl spočívá v tom, že 

„přímé daně platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže 

přenést na jiný subjekt. Nepřímé daně subjekt sice odvádí, ale nesnižuje se mu tím jeho 

vlastní důchod, daň je přenesena na jiný subjekt prostřednictvím zvýšení ceny.“4  

                                                 
4 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie : úvod do problematiky. 2009, s. 30 – 31. 
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Schéma 1: Daňová soustava ČR 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 8, upraveno. 
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Tato bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob, která se řadí pod 

přímé daně do kategorie daní důchodových. Schéma 1 znázorňuje soustavu všech daní, 

které je možné na území ČR v současné době vybírat. 

 

Daně jsou hlavním příjmem veřejných rozpočtů. Následující tabulky a grafy ukazují 

příjmy státního rozpočtu České republiky za rok 2010 vyjádřené v miliardách korun. 

 

Tabulka 1: Příjmy státního rozpočtu ČR za rok 20105 

Položka 
Absolutní výše 

(v mld. Kč) 
Relativní výše 

(v %) 
Daňové příjmy (bez sociálního zabezpečení) 507,69 50,75 
Pojistné na sociální zabezpečení 355,84 35,57 
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 136,85 13,68 
Příjmy celkem 1000,38 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z tabulky (Tabulka 1) vyplývá, že daňové příjmy za sledované období tvoří převážnou 

část celkových příjmů státního rozpočtu, více než polovinu celkových příjmů.  

 

Tabulka 2: Daňové příjmy státního rozpočtu ČR za rok 20106 

Položka 
Absolutní výše 

(v mld. Kč) 
Relativní výše 

(v %) 
DPH 187,82 37,00 
spotřební daně (vč. tzv. ekologických) 130,86 25,78 
DPPO 86,30 17,00 
DPFO 87,49 17,23 
správní poplatky 2,52 0,50 
majetkové daně 7,68 1,51 
clo 1,66 0,33 
poplatky za uložení odpadů 1,42 0,28 
ostatní daňové příjmy 1,94 0,38 
Daňové příjmy (bez sociálního zabezpečení) 507,69 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování. 

                                                 
5 Ministerstvo financí České republiky : upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu  

[online]. 2011 [cit. 2011-01-23]. Dostupné z: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_59843.html>. 

6 tamtéž. 
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7 Ministerstvo financí České republiky : 

2011 [cit. 2011-01-23]. Dostupné z: 
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1.3 Zaměstnávání studentů 

Zákoník práce (ani žádný jiný právní předpis) nezná běžně užívaný termín „brigáda“, 

kterým se označuje krátkodobý pracovněprávní vztah studentů středních nebo vysokých 

škol. Před několika lety uvažovali zákonodárci o zakomponování pojmů „dohoda  

o provedení práce studenta“ a „dohoda o pracovní činnosti studenta“ do zákoníku práce. 

Tento návrh nebyl schválen.8  

 

V § 74 ZP je stanoveno, že „zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především 

zaměstnanci v pracovním poměru“ . Kromě toho ale může využít také vztahů 

zakládaných dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohod  

o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Výhodou je, že v rámci těchto dohod 

nemusí zaměstnavatel povinně rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, proto je možné 

je využít i k tzv. práci na zavolanou.9 

 

1.3.1 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) je pracovněprávní vztah upravený v § 75 

ZP. Nejdůležitějším rysem DPP je to, že předpokládaný rozsah práce, na který se 

uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu se započítává 

také doba práce vykonávaná zaměstnancem pro zaměstnavatele ve stejném kalendářním 

roce na základě jiné DPP. Znamená to tedy, že počet uzavřených DPP není nijak 

omezen, nicméně je nutné respektovat limit 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. 

Obvykle se DPP používá pro jednorázové pracovní úkony.10 

 

 

                                                 
8 DANDOVÁ, E. Studenti a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnávání studentů –  
 „studentské brigády“. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále : měsíčník pro účetní, auditory,  

daňové odborníky a mzdové účetní, 2007, č. 7-8, s. 132. ISSN 1214-522X. 
9 VYBÍHAL, V. Mzdové účetnictví 2010 : praktický průvodce. 2010, s. 35. 
10 HOUDA, P. Nástrahy a výhody dohody o provedení práce [online]. 2010 [cit. 2010-10-24]. Dostupné 

z: <http://www.ct24.cz/ekonomika/poradna/96403-nastrahy-a-vyhody-dohody-o-provedeni-prace/>. 
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Do konce roku 2010 bylo možné uzavřít DPP jen v ústní formě, od ledna tohoto roku 

platí, že musí být uzavřena výhradně v písemné podobě.11 Paradoxní je, že zákon sice 

nově stanoví, že DPP musí být uzavřena v písemné formě, nestanoví ale povinné 

náležitosti tohoto smluvního vztahu. Dohoda by tedy měla obsahovat alespoň označení 

účastníků, pracovní úkol, sjednanou odměnu a dobu, v níž má být úkol proveden. 

Kromě toho by zaměstnavatel měl uvést i předpokládaný rozsah práce. 

 

Minimální výše odměny, která musí být vyplacena, je 48,10 Kč na hodinu, což vychází 

z § 111 ZP, kde je stanoveno, že mzda, plat nebo odměna z dohod nesmí být nižší než 

minimální mzda12. Maximální výše odměny není nijak omezena. Pokud je v dohodě 

sjednána jednorázová splatnost odměny, vyplácí se v nejbližším výplatním termínu po 

dokončení a odevzdání práce (§ 144 ZP). 

 

Pro zaměstnavatele je jistě výhodné, že se z DPP neodvádí sociální ani zdravotní 

pojištění, ušetří tak náklady. Pro zaměstnance to ale znamená, že doba odpracovaná 

v rámci DPP se jim nezapočítává do doby nutné pro vznik nároku na starobní důchod, 

nemají nárok na nemocenské dávky ani na placenou dovolenou. Kromě toho příjem 

z DPP samozřejmě podléhá dani z příjmů.13 

 

Jednostranné ukončení (výpověď) u DPP je možné jen v případě, že je to v samotné 

DPP speciálně upraveno, jinak je předčasné ukončení možné jenom vzájemnou 

dohodou studenta a zaměstnavatele. DPP dále zaniká dokončením úkolu nebo 

dosažením rozsahu prací 150 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele.14  

 

Vzory obou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou součástí přílohy. 

 
                                                 
11 Dohoda o provedení práce 2010. Jak na to? [online]. 2010 [cit. 2010-10-24]. Dostupné z:  
 <http://www.topzine.cz/dohoda-o-provedeni-prace-2010-jak-na-to/>. 
12 Výše minimální mzdy je dále stanovena v nařízení vlády č. 452/2009 Sb., kterým se mění nařízení 
 vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého  

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ze dne  
23. 11. 2009. 

13 HOUDA, P. Nástrahy a výhody dohody o provedení práce [online]. 2010 [cit. 2010-10-24]. Dostupné 
 z: <http://www.ct24.cz/ekonomika/poradna/96403-nastrahy-a-vyhody-dohody-o-provedeni-prace/>. 
14 tamtéž. 
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1.3.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) je pracovněprávní vztah upravený v § 76 

ZP. DPČ může být uzavřena, i když předpokládaný rozsah práce nepřesáhne v jednom 

kalendářním roce 150 hodin. Rozsah prací ale nesmí překročit v průměru polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin týdně a posuzuje se za celou dobu, na 

kterou byla DPČ uzavřena, nejvýše za období 52 týdnů. 

 

DPČ musí být povinně uzavřena v písemné formě, v ústním provedení by byla neplatná. 

Mezi povinné náležitosti patří označení účastníků, sjednané práce, rozsah pracovní doby 

a doba, na kterou se uzavírá (může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou) a odměna. 

Jedno vyhotovení DPČ si nechává zaměstnavatel a jedno vydává zaměstnanci.15 

 

Minimální výše odměny musí opět respektovat ustanovení o minimální mzdě, která je 

stanovena ve výši 48,10 Kč na hodinu, maximální výše odměny není omezena.  

 

Zdravotní a sociální pojištění se z DPČ odvádí jenom v případě, že jsou splněny 

podmínky účasti na nemocenském pojištění, tzn., výše odměny dosahuje alespoň tzv. 

rozhodný příjem 2 000 Kč a doba trvání zaměstnání činí alespoň 15 kalendářních dnů. 

Doba odpracovaná v rámci DPČ se započítává do doby nutné pro vznik nároku na 

starobní důchod. Kromě toho jsou příjmy z DPČ podrobeny dani z příjmů. 

 

Pokud není sjednán způsob zrušení DPČ, pak je možné ji zrušit vzájemnou dohodou ke 

sjednanému dni. Jednostranné zrušení je možné z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení 

důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která běží ode dne, ve kterém byla výpověď 

doručena druhé straně. Okamžité zrušení je možné jen na základě stejných důvodů, ve 

kterých je možné zrušit pracovní poměr.16 

 

                                                 
15 DANDOVÁ, E. Studenti a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnávání studentů  
 – „studentské brigády“. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále : měsíčník pro účetní, auditory,  

daňové odborníky a mzdové účetní, 2007, č. 7-8, s. 144. ISSN 1214-522X. 
16 tamtéž, s. 144. 
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Podle § 77 ZP se na práci konanou na základě dohod vztahuje stejná úprava jako na 

výkon práce v pracovním poměru s výjimkou odstupného, pracovní doby a doby 

odpočinku, překážek v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru, 

odměny z dohod. 

 

1.3.3 Pracovní poměr 

Pracovní poměr (dále jen „PP“) je standardní pracovní vztah upravený v zákoníku práce 

od § 30 a dále. PP se podle § 33 ZP zakládá pracovní smlouvou, zvolením nebo 

jmenováním. Pracovní smlouva je nejčastější způsob uzavírání PP, i když v případě 

studentů bude méně častá než některá z dohod proto, že zaměstnavatel by jim musel 

povinně rozvrhovat pracovní dobu a v případě studentů v prezenční formě studia může 

být problém tuto dobu dodržovat.17 

 

Pracovní smlouva musí povinně obsahovat druh práce, místo výkonu a den nástupu do 

práce. Pokud neobsahuje označení účastníků, pracovní náplň, údaje o dovolené, 

výpovědní době, pracovní době, mzdě a kolektivních smlouvách, potom je 

zaměstnavatel povinen o tom zaměstnance písemně informovat (podle § 37 ZP se 

informační povinnost vztahuje jen na PP uzavřený na dobu delší než 1 měsíc).18 

 

V § 34 ZP je stanoveno, že pracovní smlouva musí být uzavřena v písemné formě, není 

zde ovšem uvedeno, že smlouva v ústní formě je neplatná. Jedno vyhotovení smlouvy 

vydává zaměstnavatel zaměstnanci.19 

 

Podle § 111 ZP musí být vyplacena nejméně minimální mzda, tj. 8 000 Kč za měsíc pro 

stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin nebo 48,10 Kč za hodinu. V případě 

sjednané kratší pracovní doby mzda snižuje úměrně podle odpracované doby (§ 80 ZP).  

 

                                                 
17 DANDOVÁ, E. Studenti a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnávání studentů  
 – „studentské brigády“. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále : měsíčník pro účetní, auditory,  
 daňové odborníky a mzdové účetní, 2007, č. 7-8, s. 133 – 135. ISSN 1214-522X. 
18 tamtéž, s. 135 – 136. 
19 tamtéž, s. 135. 
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Mladistvým zaměstnancům (před dovršením 18 let věku) musí být vyplaceno 

minimálně 80 % z 8 000 Kč měsíčně nebo ze 48,10 Kč za hodinu. V případě prvního PP 

zaměstnanců ve věku 18 – 21 let musí být vyplaceno alespoň 90 % minimální mzdy 

nejméně po dobu 6 měsíců od vzniku PP.20 Mzda je obvykle splatná po dokončení práce 

nebo v obvyklých výplatních termínech. 

 

PP je možné uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. V § 39 ZP je stanoveno, že PP na 

dobu určitou lze sjednat nejvýše na dobu dvou let a mezi jednotlivými pracovními 

poměry musí uplynout doba alespoň šest měsíců. Pokud tedy student pracuje jen 

v období prázdnin a za rok bude chtít uzavřít pracovní smlouvu u stejného 

zaměstnavatele, nic tomu nebrání, protože je splněna šestiměsíční podmínka.21 

 

Délka stanovené týdenní pracovní doby je podle § 79 ZP maximálně 40 hodin týdně.  

Dále je v § 79a ZP stanoveno, že u mladších 18 let délka směny nesmí v jednom dni 

překročit 8 hodin a za týden 40 hodin. V § 245 ZP je výslovně stanoveno, že 

zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat prací přesčas; práci v noci můžou konat jen 

ve výjimečných případech. 

 

PP může být rozvázán jen způsoby uvedenými v § 48 ZP, tzn. dohodou, výpovědí, 

okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. PP sjednaný na dobu určitou končí 

také uplynutím této doby. 

 

Pro odvody na sociální a zdravotní pojištění platí stejný režim, jako v případě DPČ, to 

znamená, že se odvádí v případě splnění podmínek nemocenského pojištění. Příjem 

z PP také samozřejmě podléhá dani z příjmů. 

                                                 
20 To vyplývá z nařízení vlády č. 452/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,  
 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí  
 a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ze dne 23. 11. 2009 a nařízení  
 vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení  
 ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,  
 ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb. a nařízení vlády č. 452/2009 Sb., ze dne 6. 12. 2006. 
21 DANDOVÁ, E. Studenti a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnávání studentů  
 –„studentské brigády“. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále : měsíčník pro účetní, auditory,  

daňové odborníky a mzdové účetní, 2007, č. 7-8, s. 139 – 140. ISSN 1214-522X. 
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2.  ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytickou část práce tvoří tři kapitoly: první je zaměřená na daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a stanovení dílčího základu daně, následující kapitoly jsou 

potom zaměřené na odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

 

2.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění p. p. Předmětem DPFO podle § 3 ZDP jsou: 

 
� příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6 ZDP), 

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

� příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), 

� příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP), 

� ostatní příjmy (§ 10 ZDP). 

 

Vzhledem k zaměření bakalářské práce budou dále podrobněji specifikovány pouze 

příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP. 

 

2.1.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Mezi příjmy ze závislé činnosti se podle § 6 (1) ZDP zahrnují22: 

 
� příjmy ze současného nebo dřívějšího poměru: 

- pracovněprávního, 

- služebního,  

- členského, 

- obdobného. 

� příjmy za práci: 

- členů družstev, 

- společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, 

                                                 
22 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 : praktický průvodce. 2010, s. 70 – 71. 
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- komanditistů komanditní společnosti, 

- likvidátorů. 

� odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů u právnických osob, 

� příjmy, které poplatníkovi plynou v souvislosti se současným, budoucím nebo 

dřívějším výkonem závislé činnosti nebo funkce, 

� příjmy z tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly vyplácené tuzemským 

zaměstnavatelem, i když jsou tyto příjmy vypláceny na základě smluvního 

vztahu prostřednictvím osoby se sídlem v zahraničí. 

 

Mezi příjmy ze závislé činnosti podle § 6 (7) ZDP nepatří například23: 

 
� náhrady cestovních výdajů ve výši stanovené zvláštním předpisem (ZP), 

� hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů ve výši 

stanovené zvláštním předpisem, 

� hodnota pracovního oblečení, 

� zálohy přijaté zaměstnancem od zaměstnavatele, které má platit jeho jménem, 

� náhrady za opotřebení vlastního nářadí a dalších předmětů potřebných pro 

výkon práce aj. 

 

Příjmy osvobozené od daně podle § 6 (9) ZDP jsou například24: 

 
� nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

v souvislosti s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

� hodnota stravování poskytnutého jako nepeněžní plnění ke spotřebě na 

pracovišti, 

� hodnota nealkoholických nápojů poskytnutých ke spotřebě na pracovišti, 

� nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních 

potřeb, 

� zvýhodnění poskytnutá zaměstnavatelem, který provozuje veřejnou dopravu 

osob, 
                                                 
23 VYBÍHAL, V.  Mzdové účetnictví 2010 : praktický průvodce. 2010, s. 257 – 258. 
24 tamtéž, s. 258 – 262. 
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� příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území ČR plynoucí nerezidentům ze 

zdrojů na území ČR od zaměstnavatelů se sídlem v zahraničí vykonávané za 

období kratší 183 dnů v roce, 

� hodnota nepeněžních darů z fondu kulturních a sociálních potřeb, 

� hodnota přechodného ubytování, 

� peněžní zvýhodnění pro zaměstnance v souvislosti s poskytováním bezúročných 

půjček nebo půjček s nižším úrokem, 

� příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, 

� náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény aj. 

 

ZDP dává nově zaměstnavateli možnost uplatnit si jako daňový výdaj motivační 

příspěvek poskytnutý žákovi nebo studentovi, který se pro tohoto zaměstnavatele 

připravuje na výkon profese, a to do výše 2 000 Kč měsíčně a v případě studenta vysoké 

školy do výše 5 000 Kč měsíčně. Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, 

příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související  

s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa 

vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek. Z pohledu žáka 

nebo studenta se motivační příspěvek považuje za příjem plynoucí v souvislosti 

s budoucím výkonem závislé činnosti (§ 6 (1) d) ZDP).25 

 

2.1.2  Stanovení dílčího základu daně 

Při stanovení daňové povinnosti se vychází ze základů daně, což je „daňová kategorie, 

ze které se vypočítává daňová povinnost poplatníka podle příslušné sazby daně.“ 26 

Základ daně tvoří souhrn dílčích základů daně (dále jen „DZD“) z příjmů, které jsou 

předmětem DPFO (za předpokladu, že se nejedná o osvobozené příjmy).  

 

DZD z § 6 ZDP jsou příjmy ze závislé činnosti kromě příjmů do 5 000 Kč (zdaněných 

srážkovou daní ze samostatného základu daně), zvýšené o částku odpovídající 

                                                 
25 DOBEŠOVÁ, K. Změny ve zdaňování mezd od roku 2011 [online]. 2011 [cit. 2011-04-08]. Dostupné 

z: <http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d29590v36791-zmeny-ve-zdanovani-mezd-
8226-od-roku-2011-pokracovani/?search_query=$index=85%20sortkey0min:20101201>. 

26 POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009, s. 26. 
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pojistnému (* 1,34), které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. Vybírání  

a placení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti upravuje § 38h ZDP27. 

 

Klíčovou informací je, jestli poplatník podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani 

podle § 38k ZDP. Na základě prohlášení zaměstnavatel přihlíží při výpočtu zálohy na 

daň ke slevám podle § 35ba ZDP a daňovému zvýhodnění28. 

 

Při výpočtu daňové povinnosti se potom uplatňuje postup zdanění podle varianty A, B 

nebo C popsaný ve Schématu 2 a v následujícím textu. 

 

 

Schéma 2: Algoritmus stanovení postupu při zdanění příjmů dle § 6 ZDP 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 64, upraveno. 

 

VARIANTA A  

Výpočet daňové povinnosti podle varianty A se aplikuje za předpokladu, že poplatník 

nepodepsal prohlášení a příjem nepřesáhl 5 000 Kč. Výsledkem je srážková daň, která 

je konečná a dále se nezúčtovává. 

  

                                                 
27 POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009, s. 60 – 68. 
28 tamtéž, s. 62. 
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Tabulka 4: Postup zdanění – varianta A – DPP 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

příjem (měsíční hrubá mzda) 

= DZD = základ daně 

zaokrouhlení na celé Kč dolů 

* 15 % (zvláštní sazba daně dle § 36 ZDP) 

= srážková daň (zaokrouhlená na celé Kč dolů) 

Čistá mzda = příjem – srážková daň 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 66, upraveno. 

 

Tabulka 5: Postup zdanění – varianta A – DPČ, pracovní smlouva 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, PRACOVNÍ SMLOUVA 

příjem (měsíční hrubá mzda) 

* 11 % (pojistné hrazené zaměstnancem) 

* 34 % (pojistné hrazené zaměstnavatelem) 

DZD = základ daně = příjem * 1,34 (super hrubá mzda) 

zaokrouhlení na celé Kč dolů 

* 15 % (zvláštní sazba daně dle § 36 ZDP) 

= srážková daň (zaokrouhlená na celé Kč dolů) 

Čistá mzda = příjem – pojistné hrazené zaměstnancem – srážková daň 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 66, upraveno. 

 

VARIANTA B  

Používá se v případě, kdy poplatník nepodepsal prohlášení a příjem přesáhl 5 000 Kč. 

Výsledkem je záloha na daň, kterou je možné zahrnout do daňového přiznání, stejně 

jako příjem podrobený této dani. 
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Tabulka 6: Postup zdanění – varianta B – DPP 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

příjem (měsíční hrubá mzda) 

= DZD = základ daně 

zaokrouhlení (do 100 Kč na celé Kč nahoru, nad 100 Kč na 100 Kč nahoru) 

* 15 %  

= záloha na daň 

Čistá mzda = příjem – záloha na daň 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 68, upraveno. 

 

Tabulka 7: Postup zdanění – varianta B – DPČ, pracovní smlouva 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, PRACOVNÍ SMLOUVA 

příjem (měsíční hrubá mzda) 

* 11 % (pojistné hrazené zaměstnancem) 

* 34 % (pojistné hrazené zaměstnavatelem) 

DZD = základ daně = příjem * 1,34 (super hrubá mzda) 

zaokrouhlení (do 100 Kč na celé Kč nahoru, nad 100 Kč na 100 Kč nahoru) 

* 15 %  

= záloha na daň 

Čistá mzda = příjem – pojistné hrazené zaměstnancem – záloha na daň 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 68, upraveno. 

 

VARIANTA C  

Poplatník podepsal prohlášení a uplatňuje měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění. 

Výsledkem je opět záloha na daň, kterou je možné zahrnout do daňového přiznání, 

stejně jako příjem podléhající této dani. 
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Tabulka 8: Postup zdanění – varianta C – DPP 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

příjem (měsíční hrubá mzda) 

= DZD = základ daně 

zaokrouhlení (do 100 Kč na celé Kč nahoru, nad 100 Kč na 100 Kč nahoru) 

* 15 %  

= záloha na daň 

– měsíční slevy na dani 

= záloha na daň snížená o měsíční slevy 

– měsíční daňové zvýhodnění 

= skutečná sražená záloha na daň 

+ měsíční daňový bonus 

= záloha na daň upravená o slevu na dani nebo daňový bonus 

Čistá mzda = příjem – záloha na daň upravená o slevy a daňové zvýhodnění 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 69, upraveno. 

 

Tabulka 9: Postup zdanění – varianta C – DPČ, pracovní smlouva 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, PRACOVNÍ SMLOUVA 

příjem (měsíční hrubá mzda) 

* 11 % (pojistné hrazené zaměstnancem) 

* 34 % (pojistné hrazené zaměstnavatelem) 

DZD = základ daně = příjem * 1,34 (super hrubá mzda) 

zaokrouhlení (do 100 Kč na celé Kč nahoru, nad 100 Kč na 100 Kč nahoru) 

* 15 %  

= záloha na daň 

– měsíční slevy na dani 

= záloha na daň snížená o měsíční slevy 

– měsíční daňové zvýhodnění 

= skutečná sražená záloha na daň 

+ měsíční daňový bonus 
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= záloha na daň upravená o slevu na dani nebo daňový bonus 

Čistá mzda = příjem – pojistné hrazené zaměstnancem – záloha na daň upravená o 

slevy a daňové zvýhodnění 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 69, upraveno. 

 

2.1.3 Sazba daně 

Sazba DPFO je stanovena v § 16 ZDP, pro roky 2010 i 2011 je ve výši 15 % ze základu 

daně sníženého o nezdanitelné části (a odčitatelné položky) a zaokrouhleného 

předepsaným způsobem. Jedná se o lineární sazbu, která je platná od 1. 1. 2008, kdy 

nahradila klouzavě progresivní sazbu. 

 

2.1.4 Prohlášení poplatníka29 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků je tiskopis, který zakládá právo poplatníka s příjmy dle § 6 ZDP uplatňovat 

měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti. Obsah prohlášení je vymezen  

v § 38k odst. 4 ZDP. Pokud má poplatník více souběžných zaměstnavatelů, může 

prohlášení podepsat jen u jednoho z nich. 

 

2.1.5 Slevy na dani30 

Na rozdíl od nezdanitelných částí, které snižují základ daně, aplikace slevy znamená 

snížení samotné daňové povinnosti. U většiny slev má poplatník možnost uplatnit si 

měsíčně 1/12 z roční výše slevy, pokud podepsal tzv. prohlášení. Výše slev, které je 

možné odečíst podle § 35ba ZDP: 

 
� 23 640 Kč ročně (→ 1 970 Kč měsíčně) na poplatníka; sleva je oproti roku 2010 

nižší o 100 Kč měsíčně – jedná se o zavedení tzv. povodňové daně, takto 

uspořené prostředky mají sloužit jako rezerva na odstranění následků povodní, 

                                                 
29 PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010. 2010, s. 30. 
30 POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009, s. 38 – 44. 
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od roku 2012 by se výše slevy měla vrátit na původní částku (jako v roce 2010) 

24 840 Kč ročně,  

� 24 840 Kč ročně na manželku (manžela) za podmínky, že nemá vlastní příjem 

přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; v případě postižení se částka slevy 

zvyšuje na dvojnásobek, 

� 2 520 Kč ročně (→ 210 Kč měsíčně), na poplatníka, který pobírá invalidní 

důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, 

� 5 040 Kč ročně (→ 420 Kč měsíčně), na poplatníka, který pobírá invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně, 

� 16 140 Kč ročně (→ 1 345 Kč měsíčně), pokud je poplatník držitelem průkazu 

ZTP/P (tj. zvlášť těžce postižený s průvodcem), 

� 4 020 Kč ročně (→ 335 Kč měsíčně) u poplatníka, který se soustavně připravuje 

na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, až do dosažení věku 

26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu 

až do 28 let. 

 

Speciálním typem slevy podle § 35c ZDP je daňové zvýhodnění na vyživované dítě, 

které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, ve výši 11 604 Kč ročně (→ 967 Kč 

měsíčně). Daňové zvýhodnění může mít formu slevy na dani, daňového bonusu nebo 

slevy na dani a daňového bonusu.  Podstata daňového bonusu spočívá v možnosti 

uplatnit slevu v záporné hodnotě (výše slevy přesahuje daňovou povinnost). Poplatník 

má nárok na daňový bonus, pokud jeho výše dosahuje alespoň 100 Kč, maximálně 

52 200 Kč ročně. 

 

Za vyživované dítě se podle § 35c (6) ZDP považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, 

která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů nebo vnuk (vnučka), pokud rodiče 

nemají příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, které je: 

� nezletilé (tzn. do věku 18 let), 

� zletilé (až do věku 26 let) 

- soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem, 

- nemůže se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro úraz nebo nemoc, 
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- z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže 

vykonávat výdělečnou činnost. 

 

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek. Daňové 

zvýhodnění může uplatnit jen jeden z poplatníků ve společné domácnosti a lze ho 

uplatnit už v měsíci, ve kterém se dítě narodilo. 

 

Kromě výše uvedených existují ještě slevy na dani uvedené v § 35, 35a a 35b ZDP; 

vzhledem k zaměření bakalářské práce nebudou tyto slevy podrobněji specifikovány. 

 

2.1.6 Nezdanitelné části základu daně31  

Poplatník DPFO má možnost snížit si základ daně o nezdanitelné části, pokud splní 

zákonem stanovené podmínky. Nezdanitelné části se uplatňují v rámci daňového 

přiznání nebo ročního zúčtování.  Ustanovení § 15 ZDP rozlišuje tyto nezdanitelné části 

základu daně: 

 
� dary – za zdaňovací období je možné od základu daně odečíst v úhrnu alespoň 

1 000 Kč nebo 2 % ze základu daně (pokud jsou 2 % méně než 1 000 Kč), 

maximálně 10 % ze základu daně; za dar se také považuje odběr krve, který se 

oceňuje na 2 000 Kč, 

� zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru – na 

bytové potřeby; úhrnná částka úroků nesmí překročit 300 000 Kč za rok, 

� zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem – částka, 

kterou je možné odečíst, se stanoví jako úhrn zaplacených příspěvků snížený  

o 6 000 Kč, maximálně lze odečíst 12 000 Kč, 

� zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění – maximálně lze odečíst  

12 000 Kč za zdaňovací období, 

� zaplacené členské příspěvky odborové organizaci – do výše 1,5 % zdanitelných 

příjmů podle § 6 ZDP, maximálně do výše 3 000 Kč za zdaňovací období, 

� úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – až do výše  

10 000 Kč. 
                                                 
31 POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009, s. 34 – 36. 



34 
 

2.1.7 Roční zúčtování32 

Poplatník s příjmy podle § 6 ZDP může svého posledního zaměstnavatele písemně 

požádat o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“), za 

předpokladu, že: 

 
� poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, 

� měl příjmy od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od více zaměstnavatelů, 

� podepsal prohlášení k dani u všech zaměstnavatelů. 

 

Na základě ročního zúčtování může poplatník uplatnit dodatečně nárok na odečet 

nezdanitelných částek, slev na dani a daňové zvýhodnění, které z jakéhokoli důvodu 

neuplatnil v průběhu zdaňovacího období. Výpočet ročního zúčtování, který je upraven 

v § 38ch ZDP, znázorňuje Tabulka 10. 

 

Tabulka 10: Postup výpočtu ročního zúčtování 

Úhrn hrubých mezd 

+ úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem 

= DZD§6 

– nezdanitelné částky (§ 15 ZDP) 

= základ daně snížený o nezdanitelné částky a zaokrouhlený na 100 Kč dolů 

* 15 % (sazba daně podle § 16 ZDP) 

= vypočtená daň v Kč 

– roční slevy na dani (§ 35ba ZDP) 

– daňové zvýhodnění (§ 35c ZDP) 

= daň po slevě 

– úhrn sražených měsíčních záloh na daň 

= přeplatek nebo nedoplatek 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň 

z příjmů fyzických osob 2009, s. 73, upraveno. 

                                                 
32 POLÁK, M.; KOPŘIVA, J.; BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009, s. 71 – 73. 
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Výsledkem ročního zúčtování je buď přeplatek, který poplatník dostane zpět a přeplatek 

je vyšší než 50 Kč, nebo nedoplatek, který poplatník nemusí doplácet. 

 

Pokud poplatník požádá zaměstnavatele, provede mu roční zúčtování on. V případě, 

kdy má poplatník další souběžný příjem ze závislé činnosti, provede roční zúčtování 

sám v daňovém přiznání. 

 

2.1.8 Daňové přiznání 

V § 38g odst. 1 ZDP je stanoveno, že daňové přiznání je povinen podat poplatník: 

 
� který má roční příjmy, které jsou předmětem DPFO, přesahující 15 000 Kč; 

pokud se nejedná o osvobozené příjmy nebo příjmy zdaněné srážkovou daní, 

� má roční příjmy, které jsou předmětem DPFO, nepřesahující 15 000 Kč, ale 

vykázal daňovou ztrátu, 

� je tzv. nerezident a uplatňuje slevy na dani podle § 35ba odst. 1 a) až e) ZDP, 

� byly mu vyplaceny příjmy podle § 6 ZDP za uplynulá léta, které se 

nepovažovaly za příjem ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány. 

 

Podle § 38g odst. 2 ZDP nemusí podávat daňové přiznání poplatník: 

 
� který má pouze příjmy podle § 6 ZDP od jednoho nebo postupně od více 

zaměstnavatelů a podepsal prohlášení, 

� nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč, kromě příjmů 

osvobozených a příjmů zdaněných srážkovou daní. 

 

Daňové přiznání se podává do 1. 4. následujícího roku, ve stejné lhůtě je daň splatná. 

 

2.2 Pojistné na sociální zabezpečení 

Pojistné na sociální zabezpečení je upraveno v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění p. p.  
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Pojistné podle § 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti zahrnuje: 

 
� pojistné na důchodové pojištění, 

� pojistné na nemocenské pojištění, 

� příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 

2.2.1 Poplatníci pojistného 

Ustanovení § 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti považuje za poplatníky pojistného: 

 
� zaměstnavatele, 

� zaměstnance, 

� osoby samostatně výdělečně činné, 

� osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. 

 

Zaměstnanci pracující na základě DPP se v žádném případě nepovažují za poplatníky 

pojistného na sociální zabezpečení (to platí i pro zdravotní pojištění).  

 

2.2.2 Vyměřovací základ 

Vyměřovacím základem u zaměstnanců (podle § 5 zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) je úhrn příjmů, které jsou 

předmětem DPFO podle ZDP a nejsou od daně osvobozené a které zaměstnavatel 

zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na 

nemocenském pojištění nebo alespoň na důchodovém pojištění. Výše pojistného se určí 

procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Vyměřovací 

základ se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. 

 

Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnuje např.: 

 
� náhrada škody, 

� odstupné, 
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� jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci v důsledku mimořádně 

závažné události, 

� plnění poskytnuté poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu, 

� pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance aj. 

 

Maximální vyměřovací základ u zaměstnanců je pro rok 2011 podle § 15a zákona  

o pojistném na sociální zabezpečení ve výši 72násobku průměrné mzdy, tzn. 1 781 280 

Kč (= 24 740 * 72). Maximální vyměřovací základ pro rok 2010 byl ve výši 1 707 048 

Kč (= 23 709 * 72). Význam maximálního vyměřovacího základu spočívá v tom, že 

pokud příjem přesáhne uvedenou částku, sociální a zdravotní pojištění se dále neodvádí. 

V případě studentských příjmů nebude tato situace zřejmě příliš častá. 

 

Rozhodné období, za které se zjišťuje vyměřovací základ, je u zaměstnanců kalendářní 

měsíc, za který se pojistné platí (to vyplývá z dikce § 6 zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení). 

 

2.2.3 Sazby pojistného 

Údaje v následující tabulce (Tabulka 11) vychází z § 7 zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení, kde jsou stanoveny sazby pojistného pro aktuální rok.  

 

Tabulka 11: Sazby pojistného na sociální zabezpečení 

Subjekt Výše pojistného (%) 

Zaměstnavatel 25 

z toho 

- důchodové pojištění 21,5 

- nemocenské pojištění 2,3 

- státní politika zaměstnanosti 1,2 

Zaměstnanec 6,5 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 : 

praktický průvodce, s. 83, upraveno. 
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2.3 Pojistné na zdravotní pojištění 

Pojistné na zdravotní pojištění je upraveno především v zákoně č. 592/1992 Sb.,  

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p. a v zákoně č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

ve znění p. p. 

 

2.3.1 Plátci pojistného 

Plátci pojistného na zdravotní pojištění jsou podle § 4 zákona o veřejném zdravotním 

pojištění: 

 
� zaměstnanci, 

� osoby samostatně výdělečně činné, 

� osoby bez zdanitelných příjmů, 

� zaměstnavatelé, 

� stát. 

 

Student do 26 let se považuje za nezaopatřené dítě, a proto za něj platí pojistné stát (to 

vyplývá z § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění). 

 

2.3.2 Vyměřovací základ 

Vyměřovacím základem u zaměstnanců je stejně jako v případě sociálního pojištění 

úhrn příjmů, které jsou předmětem DPFO podle ZDP a nejsou od daně osvobozené  

a které zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním. 

 

Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnuje například: 

 
� náhrada škody, 

� odstupné, 

� jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci v důsledku mimořádně 

závažné události, 

� plnění poskytnuté poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu aj. 
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Minimální vyměřovací základ je podle § 3 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění minimální mzda. Pro studenty jako osoby, za které je plátcem pojistného stát, 

uvedená skutečnost neplatí. Maximální vyměřovací základ pro rok 2011 je ve výši 

72násobku průměrné mzdy, tzn. 1 781 280 Kč (= 24 740 * 72). V roce 2010 byl 

maximální vyměřovací základ ve výši 1 707 048 Kč (= 23 709 * 72). 

 

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje vyměřovací základ, je podle § 4 zákona  

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění kalendářní měsíc, za který se pojistné 

platí. 

 

2.3.3 Výše pojistného 

Podle § 2 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění výše pojistného 

odpovídá 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Pojistné za zaměstnance 

hradí ze dvou třetin zaměstnavatel, z jedné třetiny sám zaměstnanec. 

 

Tabulka 12: Sazby pojistného na zdravotní pojištění 

Subjekt Výše pojistného (%) 

Zaměstnavatel 9 

Zaměstnanec 4,5 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 : 

praktický průvodce, s. 83, upraveno. 

 

V závěru této pasáže jsou uvedeny dvě tabulky (Tabulka 13, Tabulka 14), které shrnují 

nejdůležitější poznatky o zatížení jednotlivých typů právních vztahů sociálním  

a zdravotním pojistným (dále jen „SZP“) a daní z příjmů fyzických osob. 
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Tabulka 13: Přehled o zatížení právních vztahů DPFO 

Právní vztah DPFO 

Pracovní poměr 

poplatník podepíše prohlášení 

→ zaměstnavatel srazí zálohu na daň, nebo  

poplatník nepodepíše prohlášení 

měsíční příjem do 5 000 Kč  

→ zaměstnavatel srazí daň srážkou 

měsíční příjem nad 5 000 Kč  

→ zaměstnavatel srazí zálohu na daň 

DPČ stejné jako u pracovního poměru 

DPP stejné jako u pracovního poměru 

Zdroj: vlastní zpracování dle lit. VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 : 

praktický průvodce, s. 90, upraveno 

 

Tabulka 14: Přehled o zatížení právních vztahů SZP 

Právní vztah Délka trvání 
Výše příjmu  

v Kč  

Pojistné na sociální 

zabezpečení 

Zdravotní 

pojištění 

DPP ≤ 150 hodin nerozhoduje NE NE 

DPČ 
< 15 dnů < 2 000 NE NE 

≥ 15 dnů ≥ 2 000 ANO ANO 

PP stejné jako u dohody o pracovní činnosti 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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3.  PRAKTICKÁ ČÁST 

Závěrečná část bakalářské práce obsahuje stanovení dílčího základu daně z příjmů  

u jednotlivých pracovněprávních vztahů, kompletní výpočty daňové povinnosti a čisté 

mzdy. Práce zohledňuje údaje platné pro rok 2010 i změny, které nastaly v roce 2011. 

 

Výpočty vychází z těchto omezujících podmínek a zjednodušení: 

 
� poplatník je student, který se podle zákona o státní sociální podpoře33 považuje 

za nezaopatřené dítě, 

� nemá jiné zdanitelné příjmy kromě příjmů ze závislé činnosti, 

� v případě podepsaného prohlášení uplatňuje pouze slevu na poplatníka a slevu 

na studenta, 

� nemá souběh více zaměstnání (s výjimkou studentky uvedené v komplexním 

příkladě). 

 

3.1 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce je v praxi pravděpodobně nejpoužívanější pracovněprávní 

vztah u studentů zvlášť proto, že nezakládá povinnost odvádět pojistné na sociální 

zabezpečení ani zdravotní pojištění. Fakt, že poplatník v tomto případě nemá řešeno 

zdravotní pojištění, zde nehraje roli, protože v případě studentů je plátcem pojistného 

stát. 

 

Při zohlednění různé výše měsíčních příjmů z DPP platí, že pokud hrubá mzda 

nepřesahuje 5 000 Kč, postup zdanění se stanoví podle varianty A, výsledkem je 

srážková daň, která je konečná a dále se nezúčtovává, tzn., že příjem ani srážková daň 

nevstupuje do daňového přiznání. Pokud je hrubá mzda vyšší než 5 000 Kč, zdaňuje se 

podle varianty B a výsledkem je záloha na daň. 

 

  

                                                 
33 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p. 
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Tabulka 15: Výpočet daně a čisté mzdy v Kč pro roky 2010 a 2011, DPP, student nepodepsal prohlášení 

Hrubá mzda Daň 
Čistá 
mzda 

Varianta 
zdanění 

1 000 150 850 

A 
2 000 300 1 700 

3 000 450 2 550 
4 000 600 3 400 

5 000 750 4 250 

6 000 900 5 100 

B 

7 000 1 050 5 950 
8 000 1 200 6 800 
9 000 1 350 7 650 

10 000 1 500 8 500 
11 000 1 650 9 350 
12 000 1 800 10 200 
13 000 1 950 11 050 
14 000 2 100 11 900 
15 000 2 250 12 750 
16 000 2 400 13 600 
17 000 2 550 14 450 
18 000 2 700 15 300 
19 000 2 850 16 150 
20 000 3 000 17 000 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

V předchozí tabulce (Tabulka 15) jsou výpočty daňové povinnosti a čisté mzdy 

v případě, že student uzavře dohodu o provedení práce a nepodepíše prohlášení 

poplatníka daně z příjmů. Vliv snížené slevy na poplatníka se zde nepromítá, a proto 

jsou výpočty pro rok 2010 a 2011 totožné. 

 

 

 

  



43 
 

Tabulka 16: Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v Kč pro rok 2010, DPP, student podepsal prohlášení 

Hrubá mzda 
Záloha na 

daň 
Slevy na 

dani 
Záloha na daň 
snížená o slevy 

Čistá 
mzda 

Varianta 
zdanění 

1 000 150 2 405 0 1 000 

C 

2 000 300 2 405 0 2 000 
3 000 450 2 405 0 3 000 
4 000 600 2 405 0 4 000 

5 000 750 2 405 0 5 000 
6 000 900 2 405 0 6 000 
7 000 1 050 2 405 0 7 000 
8 000 1 200 2 405 0 8 000 
9 000 1 350 2 405 0 9 000 

10 000 1 500 2 405 0 10 000 
11 000 1 650 2 405 0 11 000 
12 000 1 800 2 405 0 12 000 
13 000 1 950 2 405 0 13 000 
14 000 2 100 2 405 0 14 000 
15 000 2 250 2 405 0 15 000 
16 000 2 400 2 405 0 16 000 
17 000 2 550 2 405 145 16 855 
18 000 2 700 2 405 295 17 705 
19 000 2 850 2 405 445 18 555 
20 000 3 000 2 405 595 19 405 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 16 znázorňuje výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy při různé výši hrubé 

mzdy v situaci, kdy student pracující na DPP podepíše prohlášení poplatníka a uplatňuje 

slevu na poplatníka (2 070 Kč) a slevu na studenta (335 Kč) měsíčně. V tomto případě 

se vždy uplatní metoda zdanění podle varianty C, bez ohledu na výši příjmu.  
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Tabulka 17: Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v Kč pro rok 2011, DPP, student podepsal prohlášení 

Hrubá mzda  
Záloha 
na daň 

Slevy na 
dani 

Záloha na daň 
snížená o slevy 

Změna oproti 
roku 2010 

Čistá 
mzda 

Varianta 
zdanění 

1 000 150 2 305 0 0 1 000 

C 

2 000 300 2 305 0 0 2 000 
3 000 450 2 305 0 0 3 000 
4 000 600 2 305 0 0 4 000 
5 000 750 2 305 0 0 5 000 
6 000 900 2 305 0 0 6 000 
7 000 1 050 2 305 0 0 7 000 
8 000 1 200 2 305 0 0 8 000 
9 000 1 350 2 305 0 0 9 000 

10 000 1 500 2 305 0 0 10 000 
11 000 1 650 2 305 0 0 11 000 
12 000 1 800 2 305 0 0 12 000 
13 000 1 950 2 305 0 0 13 000 
14 000 2 100 2 305 0 0 14 000 
15 000 2 250 2 305 0 0 15 000 
16 000 2 400 2 305 95 95 15 905 
17 000 2 550 2 305 245 100 16 755 
18 000 2 700 2 305 395 100 17 605 
19 000 2 850 2 305 545 100 18 455 
20 000 3 000 2 305 695 100 19 305 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

V tabulce 17 je situace s údaji platnými pro letošní rok, kdy došlo ke snížení slevy na 

dani na poplatníka o 100 Kč měsíčně, v tomto případě si tedy student může na slevách 

uplatnit v souhrnu maximálně 2 305 Kč (= 1 970 Kč + 335 Kč). Daňové zvýhodnění na 

dítě se zde neuvažuje, proto nemůže výsledná daňová povinnost vyjít záporná (tzv. 

daňový bonus), nanejvýš vyjde rovna nule. 

 

Graf 2 zachycuje odlišný vývoj daňové povinnosti (srážkové daně nebo zálohy na daň) 

pokud student podepíše prohlášení oproti situaci, když prohlášení nepodepíše v případě 

různé výše měsíční hrubé mzdy v roce 2010 a 2011. 
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Graf 2: Výše daňové povinnosti u DPP v případě podepsaného nebo nepodepsaného prohlášení v roce 2010  
a 2011 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

ZHODNOCENÍ 

Z provedeného srovnání vyplývá, že pokud student pracující na DPP nepodepíše 

prohlášení, jeho daňová zátěž se vyvíjí proporcionálně vzhledem k hrubé mzdě  

(z důvodu lineární sazby daně 15 %). Za předpokladu, že prohlášení poplatníka 

podepíše a uplatňuje měsíční slevu na poplatníka a na studenta, pak je jeho daňová 

povinnost rovna nule až do hrubého příjmu ve výši 16 000 Kč měsíčně (čistá mzda bude 

tedy totožná s hrubou mzdou), potom začíná daňová povinnost opět narůstat lineárně. 

Tato situace je platná pro rok 2010.  

 

Od letošního roku je z důvodu úsporných opatření (tzn. snížení slevy na poplatníka  

o 100 Kč měsíčně) hraniční částka, do které je daň nulová, posunuta na 15 000 Kč. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že v letošním roce je na tom poplatník (student) relativně 

hůř než v roce 2010, protože jeho daňové zatížení je vyšší o 95 Kč až 100 Kč. 
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V případě, že student má možnost pracovat na DPP a podepsat prohlášení (pokud ho 

zatím nepodepsal u jiného zaměstnavatele), potom by měl rozhodně tuto možnost 

využít. Povinné odvody budou v tomto případě nulové nebo alespoň velmi nízké,  

a proto se jedná o nejvýhodnější alternativu. Na druhou stranu je třeba pamatovat na to, 

že rozsah prací u DPP nesmí překročit 150 hodin za rok.  

 

Pokud by student chtěl využít možnosti uplatnit nezdanitelné části základu daně (např. 

bezplatné darování krve, příspěvky na životní pojištění apod.), může tak učinit v rámci 

daňového přiznání nebo ročního zúčtování a dostat vyplacený případný přeplatek. 

 

3.2 Dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr 

Metodika výpočtu daňové povinnosti u příjmů z dohody o pracovní činnosti je v zásadě 

stejná jako u příjmů z pracovního poměru, a proto jsou oba pracovněprávní vztahy 

uvedené společně v jedné kapitole.  

 

Na rozdíl od DPP, která se využívá spíše při jednorázových zaměstnáních, se DPČ 

používá při opakujících se pracích; zároveň je nutné dodržovat rozsah prací, který nesmí 

překročit polovinu týdenní pracovní doby, což se posuzuje za celý kalendářní rok.  

 

Pracovní smlouva bude pravděpodobně nejméně častý pracovněprávní vztah využívaný 

při zaměstnávání studentů v prezenční formě studia, rozdílná situace může být  

u studentů, kteří studují kombinovaně a můžou pracovat na plný týdenní úvazek.  

 

Rozdílem oproti DPP je pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které se 

platí za zaměstnance ve výši 11 % z hrubé mzdy a SZP placené zaměstnavatelem ve 

výši 34 %, které se odvádí v případě splnění podmínek účasti na nemocenském 

pojištění. Hrubá mzda zvýšená o SZP 34 % a zaokrouhlená předepsaným způsobem je 

potom základem pro výpočet daně. Čistá mzda se stanoví jako hrubá mzda snížená  

o SZP 11 % a daň. 
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Pro zjednodušení se zde předpokládá, že u příjmu ve výši 2 000 Kč jsou splněny obě 

podmínky účasti na nemocenském pojištění (tedy že zaměstnání trvá alespoň  

15 kalendářních dnů). 

 

Tabulka 18 zobrazuje výpočty daňové povinnosti a čisté mzdy za předpokladu, že 

student pracuje na dohodu o provedení práce nebo v pracovním poměru a nepodepíše 

prohlášení poplatníka. V tomto případě jsou opět výpočty pro rok 2010 i 2011 stejné.  

 

Tabulka 18: Výpočet daně a čisté mzdy v Kč pro roky 2010 a 2011, DPČ, PP, student nepodepsal prohlášení 

Hrubá 
mzda 

SZP  
11 % 

SZP  
34 % 

Základ 
daně 

Zaokrouhlení Daň 
Čistá 
mzda 

Varianta 
zdanění 

1 000 0 0 1 000 1 000 150 850 

A 
2 000 220 680 2 680 2 680 402 1 378 

3 000 330 1 020 4 020 4 020 603 2 067 
4 000 440 1 360 5 360 5 360 804 2 756 

5 000 550 1 700 6 700 6 700 1 005 3 445 

6 000 660 2 040 8 040 8 100 1 215 4 125 

B 

7 000 770 2 380 9 380 9 400 1 410 4 820 
8 000 880 2 720 10 720 10 800 1 620 5 500 
9 000 990 3 060 12 060 12 100 1 815 6 195 

10 000 1 100 3 400 13 400 13 400 2 010 6 890 
11 000 1 210 3 740 14 740 14 800 2 220 7 570 
12 000 1 320 4 080 16 080 16 100 2 415 8 265 
13 000 1 430 4 420 17 420 17 500 2 625 8 945 
14 000 1 540 4 760 18 760 18 800 2 820 9 640 
15 000 1 650 5 100 20 100 20 100 3 015 10 335 
16 000 1 760 5 440 21 440 21 500 3 225 11 015 
17 000 1 870 5 780 22 780 22 800 3 420 11 710 
18 000 1 980 6 120 24 120 24 200 3 630 12 390 
19 000 2 090 6 460 25 460 25 500 3 825 13 085 
20 000 2 200 6 800 26 800 26 800 4 020 13 780 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Stejně jako v případě DPP i zde platí, že hrubá mzda nepřesahující 5 000 Kč se zdaňuje 

podle varianty A, výsledkem je srážková daň, která se považuje za splněnou daňovou 

povinnost poplatníka a kterou nelze zúčtovat v daňovém přiznání (stejně tak příjem 

podléhající srážkové dani). Příjem přesahující 5 000 Kč je zdaněn podle varianty  

B a výsledkem je záloha na daň, kterou je možné zohlednit v daňovém přiznání nebo při 

ročním zúčtování. 

 

V tabulce 19 na následující straně je uvedena situace v roce 2010, kdy student, který 

pracuje na DPČ nebo v PP, podepíše prohlášení poplatníka dle § 38k ZDP a uplatňuje 

slevy na dani podle § 35ba ZDP: slevu na poplatníka 2 070 Kč a slevu na studenta 335 

Kč měsíčně. I v tomto případě se výše zdanění počítá vždy podle varianty C, bez ohledu 

na výši hrubé mzdy.  

 

V tabulce 20 jsou výpočty s údaji platnými pro rok 2011. V důsledku změn zákona  

o daních z příjmů, kdy došlo ke snížení slevy na poplatníka z 2 070 Kč na 1 970 Kč, si 

student může snížit daňovou povinnost maximálně o 2 305 Kč (= 1 970 Kč + 335 Kč). 

Rovněž zde platí, že pokud výše slev v souhrnu převyšuje zálohu na daň před 

uplatněním slev, potom je výše výsledné zálohy na daň nula.  
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Tabulka 19: Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v Kč pro rok 2010, DPČ, PP, student podepsal prohlášení 

Hrubá 
mzda 

SZP  
11 % 

SZP  
34 % 

Základ 
daně 

Zaokrouhlení 
Záloha 
na daň 

Slevy 
na dani 

Záloha na daň 
snížená o slevy 

Čistá 
mzda 

Varianta 
zdanění 

1 000 0 0 1 000 1 000 150 2 405 0 1 000 

C 

2 000 220 680 2 680 2 700 405 2 405 0 1 780 
3 000 330 1 020 4 020 4 100 615 2 405 0 2 670 
4 000 440 1 360 5 360 5 400 810 2 405 0 3 560 

5 000 550 1 700 6 700 6 700 1 005 2 405 0 4 450 
6 000 660 2 040 8 040 8 100 1 215 2 405 0 5 340 
7 000 770 2 380 9 380 9 400 1 410 2 405 0 6 230 
8 000 880 2 720 10 720 10 800 1 620 2 405 0 7 120 
9 000 990 3 060 12 060 12 100 1 815 2 405 0 8 010 

10 000 1 100 3 400 13 400 13 400 2 010 2 405 0 8 900 
11 000 1 210 3 740 14 740 14 800 2 220 2 405 0 9 790 
12 000 1 320 4 080 16 080 16 100 2 415 2 405 10 10 670 
13 000 1 430 4 420 17 420 17 500 2 625 2 405 220 11 350 
14 000 1 540 4 760 18 760 18 800 2 820 2 405 415 12 045 
15 000 1 650 5 100 20 100 20 100 3 015 2 405 610 12 740 
16 000 1 760 5 440 21 440 21 500 3 225 2 405 820 13 420 
17 000 1 870 5 780 22 780 22 800 3 420 2 405 1 015 14 115 
18 000 1 980 6 120 24 120 24 200 3 630 2 405 1 225 14 795 
19 000 2 090 6 460 25 460 25 500 3 825 2 405 1 420 15 490 
20 000 2 200 6 800 26 800 26 800 4 020 2 405 1 615 16 185 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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Tabulka 20: Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v Kč pro rok 2011, DPČ, PP, student podepsal prohlášení 

Hrubá 
mzda 

SZP  
11 % 

SZP  
34 % 

Základ 
daně 

Zaokrouhlení 
Záloha 
na daň 

Slevy 
na dani 

Záloha na daň 
snížená o slevy 

Změna oproti 
roku 2010 

Čistá 
mzda 

Varianta 
zdanění 

1 000 0 0 1 000 1 000 150 2 305 0 0 1 000 

C 

2 000 220 680 2 680 2 700 405 2 305 0 0 1 780 
3 000 330 1 020 4 020 4 100 615 2 305 0 0 2 670 
4 000 440 1 360 5 360 5 400 810 2 305 0 0 3 560 
5 000 550 1 700 6 700 6 700 1 005 2 305 0 0 4 450 
6 000 660 2 040 8 040 8 100 1 215 2 305 0 0 5 340 
7 000 770 2 380 9 380 9 400 1 410 2 305 0 0 6 230 
8 000 880 2 720 10 720 10 800 1 620 2 305 0 0 7 120 
9 000 990 3 060 12 060 12 100 1 815 2 305 0 0 8 010 

10 000 1 100 3 400 13 400 13 400 2 010 2 305 0 0 8 900 
11 000 1 210 3 740 14 740 14 800 2 220 2 305 0 0 9 790 
12 000 1 320 4 080 16 080 16 100 2 415 2 305 110 100 10 570 
13 000 1 430 4 420 17 420 17 500 2 625 2 305 320 100 11 250 
14 000 1 540 4 760 18 760 18 800 2 820 2 305 515 100 11 945 
15 000 1 650 5 100 20 100 20 100 3 015 2 305 710 100 12 640 
16 000 1 760 5 440 21 440 21 500 3 225 2 305 920 100 13 320 
17 000 1 870 5 780 22 780 22 800 3 420 2 305 1 115 100 14 015 
18 000 1 980 6 120 24 120 24 200 3 630 2 305 1 325 100 14 695 
19 000 2 090 6 460 25 460 25 500 3 825 2 305 1 520 100 15 390 
20 000 2 200 6 800 26 800 26 800 4 020 2 305 1 715 100 16 085 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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Graf 3: Výše daňové povinnosti u DPČ a PP v případě podepsaného nebo nepodepsaného prohlášení v roce 
2010 a 2011 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 3 znázorňuje vývoj daňové povinnosti (srážkové daně nebo zálohy na daň)  

u příjmů z DPČ nebo PP pokud student podepíše prohlášení a v situaci, kdy prohlášení 

nepodepíše se zohledněním různé výše měsíční hrubé mzdy za platného právního stavu 

v roce 2010 a 2011. Stejně jako v případě DPP je maximální možná úspora v roce 2011 

o 100 Kč nižší než v roce 2010. 

 

ZHODNOCENÍ 

Z provedené analýzy vyplývá, že pokud student uzavře DPČ nebo pracovní smlouvu  

a nepodepíše prohlášení k dani, jeho daňová zátěž se vyvíjí proporcionálně vzhledem 

k hrubé mzdě. Pokud prohlášení podepíše a uplatňuje slevu na poplatníka a na studenta, 

pak je jeho daňová povinnost v roce 2010 rovna nule až do hrubé mzdy ve výši 12 000 

Kč měsíčně, potom daň opět narůstá lineárně. V roce 2011 je z důvodu snížení slevy na 

poplatníka o 100 Kč měsíčně hraniční částka, do které je daň nulová, posunuta na 

12 000 Kč. Stejně jako v případě DPP se daňová povinnost studentů v letošním roce 

zvýšila o 100 Kč měsíčně (za jinak stejných podmínek). 
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Dohoda o pracovní činnosti nebo pracovní smlouva je pro studenty méně výhodná než 

dohoda o provedení práce z důvodu, že příjmy získané v rámci tohoto pracovního 

vztahu jsou za určitých podmínek zatíženy SZP (pokud měsíční hrubá mzda dosahuje 

výše alespoň 2 000 Kč, pracovní vztah trvá alespoň 15 dnů). Pokud tedy student 

podepíše prohlášení poplatníka a daňová povinnost vyjde nulová, ve většině případů zde 

bude stále povinnost odvést SZP, o které bude nižší čistá mzda oproti hrubé mzdě.  

 

3.3 Komplexní příklad 

Renata Klímová (22 let) je studentkou prezenčního studia na Provozně ekonomické 

fakultě Mendlovy univerzity v Brně.  

 

Od února do dubna byla zaměstnána jako administrativní pracovnice na základě dohody 

o provedení práce. Podepsala zde prohlášení poplatníka a pro uplatňování slev doložila 

potvrzení o studiu. Hodinová mzda činila 90 Kč, každý měsíc odpracovala 50 hodin, 

potom DPP ukončila a u zaměstnavatele dále pracovala od května do konce roku na 

dohodu o pracovní činnosti (za stejnou mzdu a při stejném rozsahu pracovní doby). 

Opět podepsala prohlášení poplatníka a doložila potvrzení o studiu.  

 

Kromě toho od června do září pracovala jako recepční na základě DPČ s měsíční 

hrubou mzdou 8 000 Kč (nepodepsala prohlášení).  

 

ŘEŠENÍ 

Studentka podepsala prohlášení, a proto se příjmy z DPP zdaňují podle varianty C  

a jsou součástí daňového přiznání, výsledkem je záloha na daň ve výši 0 Kč. Měsíční 

hrubá mzda za únor, březen a duben se stanoví tímto způsobem: 

 

příjem (měsíční hrubá mzda = 50 hodin * 90 Kč za hodinu) 4 500 Kč 

= DZD = základ daně 4 500 Kč 

zaokrouhlení (do 100 Kč na celé Kč nahoru, nad 100 Kč na 100 Kč 

nahoru) 
4 500 Kč 

* 15 %  
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= záloha na daň 675 Kč 

– měsíční slevy na dani 

- na poplatníka – 2 070 Kč 

- na studenta  – 335 Kč 

= záloha na daň snížená o měsíční slevy 0 Kč 

Čistá mzda = příjem – záloha na daň upravená o slevy 4 500 Kč 

 

V důsledku podepsaného prohlášení se příjmy z DPČ zdaňují také podle varianty C, 

zahrnují se do daňového přiznání, výsledkem je opět záloha na daň ve výši 0 Kč. 

Měsíční hrubé mzdy za květen až prosinec se stanoví takto: 

 

příjem (měsíční hrubá mzda = 50 hodin * 90 Kč za hodinu) 4 500 Kč 

* 11 % (pojistné hrazené zaměstnancem) 

- zdravotní pojištění 4,5 % 203 Kč 

- sociální zabezpečení 6,5 % 293 Kč 

* 34 % (pojistné hrazené zaměstnavatelem) 

- zdravotní pojištění 9 % 405 Kč 

- sociální zabezpečení 25 % 1 125 Kč 

DZD = základ daně = příjem * 1,34 (super hrubá mzda) 6 030 Kč 

zaokrouhlení (do 100 Kč na celé Kč nahoru, nad 100 Kč na 100 Kč 

nahoru) 
6 100 Kč 

* 15 %  

= záloha na daň 915 Kč 

– měsíční slevy na dani 

- na poplatníka – 2 070 Kč 

- na studenta  – 335 Kč 

= záloha na daň snížená o měsíční slevy 0 Kč 

Čistá mzda = příjem – pojistné hrazené zaměstnancem – záloha na daň 

upravená o slevy 
4 004 Kč 
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Příjmy z druhé DPČ za měsíc červen až září se zdaňují podle varianty B, protože 

studentka nepodepsala u tohoto zaměstnavatele prohlášení k dani (podepsala ho u jiného 

zaměstnavatele), výsledkem je záloha na daň ve výši 1 620 Kč, kterou je možné 

zúčtovat v daňovém přiznání.  

 

příjem (měsíční hrubá mzda) 8 000 Kč 

* 11 % (pojistné hrazené zaměstnancem) 

- zdravotní pojištění 4,5 % 360 Kč 

- sociální zabezpečení 6,5 % 520 Kč 

* 34 % (pojistné hrazené zaměstnavatelem) 

- zdravotní pojištění 9 % 720 Kč 

- sociální zabezpečení 25 % 2 000 Kč 

DZD = základ daně = příjem * 1,34 (super hrubá mzda) 10 720 Kč 

zaokrouhlení (do 100 Kč na celé Kč nahoru, nad 100 Kč na 100 Kč 

nahoru) 
11 800 Kč 

* 15 %  

= záloha na daň 1 620 Kč 

Čistá mzda = příjem – pojistné hrazené zaměstnancem – záloha na daň 5 500 Kč 

 

Studentka byla zaměstnaná u dvou zaměstnavatelů na DPČ současně, má tedy 

povinnost podle § 38g ZDP. Výpočet je následující: 

 

Úhrn hrubých mezd (= 4 500 * 3 + 4 500 * 8 + 8 000 * 4)  81 500 Kč 

+ úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem (= 1 530 * 8 + 2 720 * 4) 23 120 Kč 

= DZD§6 104 620 Kč 

= základ daně zaokrouhlený na 100 Kč dolů 104 600 Kč 

* 15 % (sazba daně podle § 16 ZDP) 

= vypočtená daň v Kč 15 690 Kč 

– roční slevy na dani (§ 35ba ZDP) 

- na poplatníka – 24 840 Kč 

- na studenta – 4 020 Kč 

= daň po slevě 0 Kč 
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– úhrn sražených měsíčních záloh na daň – 6 480 Kč 

= přeplatek – 6 480 Kč 

 

Výsledkem je přeplatek na dani ve výši 6 480 Kč, který studentka dostane od finančního 

úřadu zpět. 

 

Vyplněné přiznání k dani z příjmů fyzických osob je součástí přílohy. 

 

ZHODNOCENÍ 

Na konci praktické části je řešen komplexní příklad, ve kterém studentka nejdříve 

pracuje na DPP, odpracuje 150 hodin u jednoho zaměstnavatele a poté přejde na DPČ. 

Kromě toho má souběh více zaměstnání (další uzavřená DPČ), a proto má povinnost 

podat daňové přiznání. Studentka podepsala prohlášení u zaměstnavatele, u kterého je 

nejdříve zaměstnaná na DPP a poté na DPČ a uplatňuje měsíční slevu na poplatníka  

a na studenta. Její měsíční příjmy jsou relativně nízké, a proto vychází záloha na daň po 

odečtení slev ve výši 0 Kč.  

 

U druhého zaměstnavatele, u kterého pracuje také na DPČ nemohla podepsat prohlášení 

a uplatňovat slevy; příjem vždy přesáhl 5 000 Kč, výsledkem tedy byla záloha na daň ve 

výši 1 620 Kč, kterou bylo možné také zahrnout do daňového přiznání, stejně jako 

příjmy podléhající této dani. Při podání daňového přiznání vyšla celková daňová 

povinnost po odečtení slev 0, významná je ovšem skutečnost, že si studentka mohla 

odečíst zaplacené zálohy a výsledkem byl tedy přeplatek na dani 6 480 Kč,  

o který si může zažádat a dostat ho vyplacený od správce daně zpět. Po vyplacení 

přeplatku budou daňové odvody nulové, studentka tedy zaplatí pouze odvody na SZP ze 

svých mezd ve výši 7 488 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout kroky vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti 

studentů. Výsledky práce můžou pomoct studentům lépe se orientovat v problematice 

zdaňování svých příjmů, aby tak mohli využít všechny zákonné možnosti daňové 

optimalizace. Nedílnou součástí práce bylo zhodnocení změn v daňové oblasti, které 

nastaly v roce 2011 a jejich vlivu na poplatníky.  

 

Pro dosažení stanoveného cíle bylo nutné provést analýzu právních norem z oblasti 

zdanění příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění a také pracovního 

práva, což je zahrnuto v teoretické a analytické části bakalářské práce. 

 

V praktické části byly řešeny modelové příklady včetně stanovení daňové povinnosti 

studentů při využití jednotlivých typů pracovněprávních vztahů a při využití (nebo 

naopak nevyužití) možností daňové optimalizace.  

 

Před vlastním zpracování praktické části bylo nutné formulovat určitá zjednodušení 

modelu, tj. že poplatník je student, který má pouze příjmy ze závislé činnosti, v případě 

podepsaného prohlášení uplatňuje jenom slevu na poplatníka a slevu na studenta, nemá 

souběh více zaměstnání (s výjimkou studentky uvedené v komplexním příkladě). 

 

Z provedeného srovnání vyplynulo, že pokud student uzavře DPP a nepodepíše 

prohlášení, jeho daňová zátěž se vyvíjí proporcionálně vzhledem k hrubé mzdě  

(z důvodu lineární sazby daně 15 %). Za předpokladu, že uvedené prohlášení podepíše  

a uplatňuje slevu na poplatníka a na studenta, pak je daňová povinnost rovna nule až do 

hrubého příjmu ve výši 16 000 Kč měsíčně, potom daň opět narůstá lineárně. Tato 

situace je platná pro rok 2010. V roce 2011 je z důvodu úsporných opatření (tedy 

snížení slevy na poplatníka o 100 Kč měsíčně) hraniční částka, do které je daň nulová, 

posunuta na 15 000 Kč. Obdobná situace platí i pro příjmy z DPČ nebo PP, s tím, že 

hraniční částky pro rok 2010 a 2011 jsou výrazně nižší než u DPP. Z uvedeného tedy 

vyplývá, že v roce 2011 je na tom poplatník (student) relativně hůř než v roce 2010, 
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protože se jeho daňová zátěž zvýšila o 95 Kč až 100 Kč (za předpokladu, že se ostatní 

podmínky nezmění). Tato změna se ovšem obecně týká všech poplatníků DPFO. 

 

Pokud má tedy student možnost pracovat na DPP a podepsat prohlášení (pokud ho už 

nepodepsal u jiného zaměstnavatele), potom je to pro něj jistě nejvýhodnější možnost  

a lze doporučit, aby ji využil. Povinné odvody na SZP nebudou žádné, daňové odvody 

budou buď také nulové, nebo alespoň velmi nízké. Na druhou stranu je nutné pamatovat 

na to, že rozsah prací u DPP nesmí překročit 150 hodin za rok.  

 

V závěru praktické části je řešen komplexní příklad, ve kterém studentka nejdříve 

pracuje na DPP, odpracuje maximálně povolených 150 hodin a poté přejde na DPČ. 

Kromě toho má souběh zaměstnání (další uzavřená DPČ), a proto jí vzniká povinnost 

podat daňové přiznání.  

 

Studentka podepsala prohlášení u zaměstnavatele, u kterého je nejdříve zaměstnaná na 

DPP a poté na DPČ a uplatňuje slevu na poplatníka a na studenta. Její měsíční příjmy 

jsou relativně nízké, a proto vychází záloha na daň po odečtení slev ve výši 0 Kč.  

U druhého zaměstnavatele, u kterého pracuje také na DPČ nemohla podepsat prohlášení 

a uplatňovat slevy; příjem vždy přesáhl 5 000 Kč, výsledkem tedy byla záloha na daň ve 

výši 1 620 Kč, kterou bylo možné také zahrnout do daňového přiznání.  

 

Při podání daňového přiznání vyšla celková daňová povinnost po odečtení slev  

nula, významná je ovšem skutečnost, že si studentka mohla odečíst zaplacené zálohy  

a vyšel tedy přeplatek na dani 6 480 Kč, který může požadovat od finančního úřadu 

zpět.  
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Dohoda o provedení práce (vzor)34 

uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Společnost Název se sídlem......................................., IČ: ....................................., 

zastoupená/ý ....................... (dále jen „zaměstnavatel“) 

 

a 

 

pan/í ....................................................., rodné číslo ...................................., bydliště 

................... (dále jen „zaměstnanec“) 

 

spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce: 

 

1.  

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající  

.... (výstižně popište), dále jen „práce“. 

 

2. 

Místo výkonu práce: ............................................ 

 

3. 

Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede 

do:......................... (datum). Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 150 

hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. 

 

4. 

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši ............. Kč, (slovy: .......... Kč). 

Odměna je splatná po provedení práce do ................ (datum). 

Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů. 

                                                 
34 Dohoda o provedení práce – vzor [online]. 2010 [cit. 2010-11-27]. Dostupné z:  
 <http://www.pracovni-smlouva.cz/dohoda-o-provedeni-prace-vzor/>.   
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5. 

Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě 

smluvních stran. 

Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje 

vlastnoruční podpisy. 

 

Podpisy: 

 

V ............... dne .............. 

..............…………………. 

zaměstnavatel 

 

 

V .............. dne ........…… 

..............………………… 

zaměstnanec 
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Dohoda o pracovní činnosti (vzor)35 

uzavřená v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Společnost: …………., se sídlem ……….., IČ ………….., společnost zapsaná  

v obchodním rejstříku vedeném ………….. v .……, oddíl .., vložka ..., zastoupená 

jednatelem ………………………. 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

 

a 

 

Pan: Jméno Příjmení 

bytem ………………………… 

r.č. ………………………… 

(dále jen „zaměstnanec“) 

 

uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti 

 

1. 

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat …………… (popis práce). 

Práce bude vykonávána denně od ………. do …………. hodin. 

Odměna za práci je dohodnuta ve výši ………..Kč za hodinu. 

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

2. 

Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo  

v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

V ……………….. dne …………………… 

                                                 
35 Dohoda o pracovní činnosti [online]. 2010 [cit. 2010-11-27]. Dostupné z:  
 <http://www.pracovni-smlouva.cz/dohoda-o-pracovni-cinnosti-vzor/>.    
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………………….. 

zaměstnavatel 

(razítko a podpis) 

 

V ……………….. dne …………………… 

…………………. 

zaměstnanec 

(podpis) 
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Přiznání k DPFO 

 

 

řádné opravné dodatečné

X

Datum :

ano ne X

ano ne X

do

06 Příjmení 07 Rodné 
příjmení

08 Jméno 
(-a)

09 Titul
CZ

11 Číslo 
pasu

12 Obec 13 Ulice/část 
obce 854

15 PSČ 17 Fax / e-
mail

18 Stát

19 Obec 20 Ulice/část 
obce

21 Číslo 
popis./ 
orientační

22 PSČ

23 Obec 24 Ulice/část 
obce

26 PSČ 28 Fax / e-mail

ano ne X

Než začnete vypl ňovat tiskopis, p řečtěte si, prosím, pokyny.

Brno 1

CZ8858284474

Finančnímu úřadu v, ve, pro,

8858284474

01 Daňové identifikační číslo

nebo jeho část 2)od

Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.

Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy v den podání DAP.

Adresa místa trvalého pobytu k poslednímu dni kalen dářního roku, za který se da ň vym ěřuje

Klímová Klímová Renata

Důvody pro podání dodatečného                                                       
DAP zjištěny dne

05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která byla podána 

správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

dále jen "DAP"

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p říjmů, ve znění pozd ějších p ředpis ů ( dále jen "zákon" )

      P Ř I Z N Á N Í
           k dani z p říjmů fyzických osob

za zdaňovací období (kalendá řní rok)

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

2010

Otisk podacího razítka finančního úřadu

04 Kód rozlišení typu DAP 2)

02 Rodné číslo

03 DAP 1)

25 5405 MFin 5405 vzor č.17

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

Brno-Líšeň

30 Spojení se zahraničními osobami1)

1

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

29a Výše celosvětových příjmů

10 Státní příslušnost

Adresa místa pobytu v den podání DAP

29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident

27 Telefon / 
mobilní telefon

14 Číslo popisné / 
orientační

ČR

25 Číslo popisné / 
orientační

Adresa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zda ňovacím období zdržoval

16 Telefon / 
mobilní telefon628 00

Novolíšeňská
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31

32

33

34

35

36

36a

37

38

39

40

41

41a

42

43

44

45

Počet 
měsíců

Počet 
měsíců

46

47

48

49

50

51

52

53 Další částky

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta

Daň podle §16 zákona ( ř. 57 ) nebo částka z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

(neobsazeno)

Daň podle § 16 zákona 15 690

Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona 0

5. ODDÍL - Uplatn ění slev na dani a da ňového zvýhodn ění 
Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona 0

Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé K č nahoru bez znaménka mínus 

15 690

0

15 690

0

Daň celkem zaokrouhlená na celé K č nahoru ( ř.58 )

Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek odčitatelných od základu 
daně ( ř.46 + ř.47 + ř.48 + ř.49 + ř.50 + ř.51 + ř. 52 + ř.53  )

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné 
od základu daně ( ř.45 - ř.54 ) 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

0

104 620

104 600

2. Dílčí základy dan ě z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zák ona, základ dan ě a ztráta

2

Částka podle § 15 

Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků) 0

0

0

0

0

0

0
Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné 
podle § 6 odst. 13 zákona

0

(neobsazeno)

0

0

0

104 620

poplatník finanční úřad

Dílčí základ daně podle § 6 zákona ( ř. 31 + ř. 32 - ř. 33 ) 104 620

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 81 500

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34 )

Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostané 
výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)

Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

Základ daně (36a + kladná hodnota z ř. 41a)

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí ( 
ř. 36 - úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 
zákona nebo ř. 36)

104 620

Úhrn dílčích zákldů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí ( ř. 
41- úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 
zákona nebo ř. 41)

0

0

0

104 620

0

3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu dan ě, odčitatelné položky a da ň celkem

2. ODDÍL - Dílčí základ dan ě, základ dan ě, ztráta

Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona (ř. 209 
přílohy č. 2 DAP)

Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40). 

1. Výpočet dílčího základu dan ě z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funk čních požitk ů ( § 6 zákona )

0
Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona (ř. 
206 přílohy č. 2 DAP)

23 120

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona

104 620

Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 - ř. 44 )

Uplatňovaná výše ztráty - vzniklé a vyměřené za předcházející 
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

0

Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

Odst. 5 zákona (penzijní připojištění)

Odst. 6 zákona (životní pojištění)

Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

§34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj) 0
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Rodné číslo

Počet 
měsíců

Počet 
měsíců

64

65a) 0

65b) 0

66 0

67 0

68 0

69 12

70

71

1

2

3

4

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

87a

88

89

90

91

Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle §7a zákona

Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

0

0Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Rozdíl řádků ( ř.82 - ř.81 ) : zvýšení (+) - daňová ztráta se zvyšuje, 
snížení (-) daňová ztráta se snižuje

Sleva na dani ( částka z ř. 72, uplatněná maximálně do výše daně na 
ř. 71 )

Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona ( ř. 71 - ř. 73 )

0

0

Příjmení a jméno(-a)

1

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Celkem

3

0

Počet měsíců                  
se ZTP/P

4

Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b  a § 35ba zákona ( ř. 
60 - ř. 70 ) 0

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35 ba zákona ( ř. 62 + 
ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69 )

-6 480

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z 
funkčních požitků ( po slevách na dani )

Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

0

Zbývá doplatit  ( ř.74 - ř.77 - ř.84 - ř.85 - ř.86 - ř.87 - ř.87a - ř. 88 - ř.89 - 
ř.90 ) : (+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více

6 480

0

0

0

Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (ř. 
61)

4 020

0

28 860

Rodné číslo

písm. a) zákona (na poplatníka)

písm. b) zákona (na manželku/manžela)

písm. b) zákona (na manželku/manžela, která/který je držitelem 
ZTP/P)

písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu pro invaliditu 
prvního nebo druhého stupně)

písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu pro invaliditu 
třetího stupně)

písm. e) zákona ( na držitele průkazky ZTP/P )

písm. f) zákona (studium)

0

0

0

0

Částka podle § 35ba odst. 1

Příjmení, jméno, titul 
manželky (manžela)

Daňový bonus ( ř. 72 - ř. 73 )

0

Poslední známá daň

Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (ř. 
74)

Rozdíl řádků ( ř.79 - ř.78 ) : zvýšení (+) částka daně se zvyšuje, 
snížení (-) částka daně se snižuje

Poslední známá daňová povinnost - daňová ztráta podle § 5 zákona

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d zákona ( 
včetně případného doplatku na daňovém bonusu )

0

2

Počet měsíců

Tab.č.1 ÚDAJE O MANŽELCE ( MANŽELOVI )

0

7. ODDÍL - Placení dan ě

0

0

0

Tab.č.2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

24 840

6. ODDÍL - Dodate čné DAP

Rozdíl na daňovém bonusu ( ř. 75 - ř. 76 )

0

0

3

Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona 0

Zaplacená daňová povinnost ( záloha ) podle § 38gb odst. 4 zákona

0

0

Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona 0
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2

1

3

Kč.

Přeplatek vraťte na účet vedený u č.

kód banky

Vlastník účtu

Datum :

  

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

1.2.2011

Fyzická osoba oprávn ěná k podpisu  ( je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou ),

s uvedením vztahu k právnické osob ě ( např. jednatel, pověřený pracovník apod. )

  

0300 specifický symbol

Klímová Renata měna, ve které je účet veden : Kč

Přeplatek zašlete na adresu : 

109978746

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z P ŘIJMU FYZICKÝCH OSOB

Podle ust. § 154 a155  zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení :

6 480

"Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" za příslušné 
zdaňovací období od všech zaměstnavatelů ( např. podle § 38j odst. 3 zákona )

Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění

Doklad o poskytnutém daru

Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání

Počet příloh celkem

Důvody pro podání dodatečného DAP

Další přílohy výše neuvedené

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P ŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE 
SVÝM PODPISEM. 

PŘÍLOHY DAP :
Ve sloupci uveďte počet listů příloh :

Název přílohy

Příloha č.1 - "Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( § 7 zákona )"

Příloha č.2 - "Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu ( § 9 zákona ) a z ostatních příjmů ( § 10 zákona )"

Příloha č.3 - "Výpočet daně z příjmů ze zahraničí ( § 38f zákona )" včetně Samostatných listů 1. oddílu

Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Kód zástupce :

4
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

2) Údaj vyplňte, pouze  máte-li kód rozlišení typu DAP v případech uvedených v § 38gb zákona a dále v 
případech uvedených v § 239 a v § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů

1) Označte křížkem odpovídající variantu.

Otisk podacího razítka finančního úřadu

V..................................................................dne..................................... Podpis poplatníka ( zástupce ) ......................................

přeplatku na dani z příjmů fyzických osob  

ČSOB

Novolíšeňská 854, Brno-Líšeň

Daňový subjekt / osoba oprávn ěná k podpisu

Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby 
oprávněné k podpisu

Údaje o zástupci :

otisk razítka

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě


