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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací zdanění příjmů vybrané fyzické osoby 

dle platné legislativy České republiky. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění 

základních pojmů týkajících se zdanění příjmů fyzických osob a zákona, podle kterého 

vybraná fyzická osoba své podnikání uskutečňuje. Praktická část práce je věnována výpočtu 

základu daně a konečného daňového zatížení vybrané fyzické osoby z několika možných 

variant. Šest návrhů řešení zahrnuje výpočet daňové povinnosti fyzické osoby za použití 

možných optimalizací při jejím výpočtu. Na závěr je proveden výběr a doporučení varianty, 

která snížila daňovou povinnost z příjmů poplatníka nejvíce. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the optimization of income taxation of a selected natural 

person according to the valid legislation of the Czech Republic. The theoretical part of 

the work is focused on clarifying the basic concepts related to personal income taxation 

and the law according to which the selected natural person operates. The practical part of the 

work is about the calculation of the tax base and the final tax burden of a selected natural 

person from several possible variants. Six proposed solutions include the calculation of the 

tax liability of a natural person using possible optimizations in its calculation. Finally, 

a selection and recommendation of the variant that reduced the tax liability on the taxpayer's 

income the most is made. 
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Úvod 

Aby mohl stát fungovat, vykonávat svou funkci a hospodářskou politiku, potřebuje k tomu 

nemalé finanční prostředky. Tyto finanční prostředky vybírá zejména prostřednictvím 

sociálního pojištění, fondů Evropské unie, ale především z daní. Mezi důležitý příjem státního 

rozpočtu České republiky se tak jako jeden z příjmů řadí i daň z příjmů fyzických osob, 

kterou se tato práce bude zabývat. Daň z příjmů fyzických osob je upravena společně s daní 

z příjmů právnických osob v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a stává se tak 

závaznou pro jejího poplatníka. Poplatník této daně je v případech uvedených zákonem 

povinen příjmy, které jsou předmětem daně, zdanit a podat daňové přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob za zdaňovací období, a to k zákonem stanovenému dni. K tomuto dni 

je poplatník povinen vypočtenou daň také zaplatit. Výše daně ovlivňuje čistý příjem z činnosti 

fyzické osoby, proto je v zájmu poplatníka tuto daň minimalizovat prostřednictvím možných 

prostředků daňové optimalizace.  Kroky vedoucími k optimalizaci daňové povinnosti se tato 

práce bude zabývat u konkrétní osoby podnikající v rámci autorského zákona, ale mající 

i ostatní příjmy, které jsou předmětem daně. 

V první, teoretické části této bakalářské práce budou vysvětleny pojmy a principy vztahující 

se zejména k dani z příjmu fyzických osob, podnikání podle autorského zákona, schématu 

a postupu výpočtu daně z příjmů fyzických osob, samotnému pojmu daňové optimalizace 

a další problematice potřebné k vypracování analytické a praktické částí. 

V analytické části práce bude představen konkrétní poplatník daně z příjmů fyzických osob, 

jehož zdaněním příjmů ze závislé činnosti, příjmů ze samostatné činnosti, příjmů 

z kapitálového majetku, příjmů z nájmu a ostatních příjmů se bude práce zabývat. Uvedeny 

budou všechny potřebné informace o poplatníkovi, jeho manželce a dětech pro stanovení daně 

z příjmů fyzických osob. 

Ve třetí, praktické části této bakalářské práce bude na základě zadaných informací proveden 

výpočet základu daně a daňové povinnosti fyzické osoby z několika možných variant. 

Šest návrhů řešení bude zahrnovat výpočet daňové povinnosti fyzické osoby za použití 

možných optimalizací při jejím výpočtu. Uvažována bude daňová optimalizace s využitím 

skutečných výdajů, výdajů stanovených paušální částkou, přenesení části příjmů a výdajů 

na spolupracující osobu, přenesení celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu 

na manželku a využití možných způsobů uplatnění slev na dani pro poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob. Na závěr bude proveden výběr a doporučení varianty, která snížila daňovou 
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povinnost z příjmů poplatníka nejvíce. 
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1. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je pokusit se optimalizovat daňovou povinnost fyzické osoby 

s různými druhy příjmů. Pomocí daných metod výpočtu daně z příjmů fyzické osoby 

je vypočítán základ daně a daňová povinnost pomocí nástrojů daňové optimalizace za účelem 

snížení daňové povinnosti poplatníka. Uvažována je daňová optimalizace s využitím 

skutečných výdajů, výdajů stanovených paušální částkou, přenesení části příjmů a výdajů 

na spolupracující osobu a přenesení celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu 

na manželku. Tyto možné varianty výpočtu daně z příjmu fyzické osoby jsou porovnány 

a následně je vybrána a fyzické osobě doporučena nejvýhodnější varianta.  

Uvedeného cíle této bakalářské práce je dosaženo pomocí následných kroků. V jednotlivých 

možných navržených variantách řešení je proveden výpočet daně z příjmu fyzické osoby 

za použití různých prostředků možných k optimalizaci této daňové povinnosti, a následně 

je na základě těchto výpočtů proveden výběr varianty výpočtu, u které daňová povinnost 

nabyla za pomoci optimalizačních prostředků nejnižší hodnoty. Na základě tohoto výběru 

je navrhovaná varianta výpočtu doporučena fyzické osobě. 

V teoretické části je použita metoda analýzy, která spočívá v rozdělení dané oblasti 

na jednodušší části. Celková oblast zdanění příjmu fyzických osob je rozložena na jednotlivé 

základní pojmy, principy a postupy potřebné pro výpočet základu daně a daňové povinnosti. 

Tyto pojmy jsou společně s pojmy vztahujícími se k podnikatelské činnosti fyzické osoby 

rozebrány na základě poznatků z odborné literatury, ze zákona o daních z příjmů, 

z autorského zákona a různých publikací zabývajících se daňovou evidencí. 

Analytická část je sestavena na základě použití metody modelování. Zmíněná část bakalářské 

práce obsahuje potřebné informace o fyzické osobě, jejíž daňová povinnost se optimalizuje. 

Informace týkající se poplatníka, jeho manželky a dětí jsou sestaveny na základě informací 

inspirovaných konkrétním poplatníkem. Výpočet daně z příjmů fyzické osoby tak odpovídá 

běžným možnostem výpočtu výše daňové povinnosti z praxe, s nimiž se poplatníci 

při výpočtu daně z příjmu mohou setkat.   

V poslední, praktické části je použita metoda komparace, na základě níž je všech šest 

výsledků výpočtu daňové povinnosti porovnáno, a následně je aplikací odborných poznatků 

z teoretické části práce určen, a fyzické osobě doporučen, ten výhodnější. Všech šest výpočtů 

vychází ze stejných informací uvedených v analytické části bakalářské práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, důvodem pro odvod daní je, že slouží jako základní forma 

příjmů státního rozpočtu. Daní se poté rozumí jako platbě, kterou je povinen poplatník odvést 

do státního nebo jiného veřejného rozpočtu. Zároveň platí, že je subjekt povinen tuto platbu 

uhradit ve lhůtě a výši stanovené zákonem. (1, s. 284). Daně se dělí na daně přímé a nepřímé, 

tato bakalářská práce se však bude zabývat pouze skupinou daní přímých, konkrétně daní 

důchodovou, kterou je povinna vybraná fyzická osoba odvádět. Předmětná teoretická část 

bakalářské práce je zaměřena na objasnění pojmů a souvislostí vztahujících se k příjmům 

fyzické osoby z pohledu zákona o daních z příjmů, dále daňové optimalizaci daně z příjmů 

fyzických osob, autorskému zákonu, podle kterého vybraná fyzická osoba vykonává svou 

samostatně výdělečnou činnost a daňové evidenci, kterou je fyzická osoba podle zákona 

o daních z příjmů povinna vést. Tato teoretická část bakalářské práce bude podkladem 

pro následnou části práce.    

2.1. Daňová optimalizace 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, stanovuje předmět daně, který podléhá zdanění týž 

zákonem stanovenou sazbou daně, na druhé straně však daňovým subjektům nabízí hned 

několik optimalizačních prostředků, prostřednictvím kterých může dojít ke snížení základu 

daně a daňové povinnosti poplatníka. Je tak v zájmu každého poplatníka najít postupy, 

kterými platnou legislativu využije k maximalizaci svých čistých příjmů (2, s.6). Daňová 

optimalizace tak může být charakterizována jako legální způsob, kterým poplatník díky 

zákonným cestám docílí minimalizace daňového zatížení vlastních příjmů, jež jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob. Tento postup je pro fyzickou osobu při výpočtu 

daně zcela ekonomický a logický.  

2.1.1. Prostředek daňové optimalizace 

V souvislosti s daňovou optimalizací se při výpočtu daně používají prostředky daňové 

optimalizace, pomocí kterých je docíleno snížení základu daně a minimalizace daňového 

zatížení poplatníka. Těchto prostředků je celá řada, v této práci však bude jmenováno jen 

několik nejzákladnějších, které minimalizují právě daň z příjmů konkrétní fyzické osoby. 

U příjmů ze samostatné činnosti nebo příjmů z nájmu je vhodné zvážit, zda je pro snížení 

základu daně výhodnější uplatňovat skutečné výdaje vynaložené na získání příjmů nebo přejít 
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na výdaje stanovené procentem z příjmů. Možností snížení základu daně je také uplatnění 

daňové ztráty, kterou lze od základu daně odečíst maximálně v rozmezí následujících pěti 

zdaňovacích období. Možností daňové optimalizace však existuje mnohem více. Základ daně 

může být snížen o nezdanitelné částky základu daně uvedené v §15 zákona o daních z příjmů 

a daň sníženou o nezdanitelné částky základu daně je dále možno snížit zákonem stanovenou 

slevou na dani a daňovým zvýhodněním pro poplatníky daně z příjmů (3, s.7-52). 

2.2. Daň z příjmů fyzických osob  

Daň z příjmů fyzických osob je jednou z daní důchodových z daní přímých. Zahrnuje zdanění 

všech příjmů poplatníka, jež jsou předmětem daně, a má být prostředkem pro redistribuci 

důchodů od poplatníka do státního rozpočtu. Také má ovlivňovat poplatníkovo chování 

žádoucím směrem jako je přispívání na humanitární pomoc a jiné (4, s. 57). 

2.2.1. Poplatník daně 

Poplatníkem daně se rozumí fyzická osoba, která je podle zákona o daních z příjmů povinna 

odvádět daně z příjmů, které jsou podle téhož zákona základem daně. Poplatníkem daně 

z příjmů fyzických osob v České republice je fyzická osoba, která je daňovým rezidentem 

České republiky. Tato fyzická osoba je podle zákona o daních z příjmů fyzických osob 

povinna mít trvalé bydliště na území České republiky, nebo se na území České republiky 

zdržovat alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, ať už souvisle, nebo v několika 

obdobích.  Pokud tato fyzická osoba splňuje alespoň jednu z podmínek, má daňovou 

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

tak i ze zahraničí. Pokud je fyzická osoba daňovým nerezidentem, tudíž nemá trvalé bydliště 

na území České republiky a ani se zde v příslušném kalendářním roce nezdržuje více než 182 

dnů, má daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

České republiky. Tímto daňovým nerezidentem je také fyzická osoba, která se na území 

České republiky zdržuje pouze za účelem studia nebo léčení (3, s. 6). 

2.2.2. Sazba daně 

Správně zvolená sazba je důležitá nejen pro výpočet samotné daně, ale také pro správné 

nacenění produktů a služeb, které jako podnikající fyzická osoba poskytujeme. Sazbou daně 

se rozumí algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně sníženého o nezdanitelnou 

část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně, zaokrouhleného na celá sta Kč 
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dolů stanoví velikost daně.  

Sazba daně pro daň z příjmů fyzických osob v České republice činí 15 % (3, s. 19). 

2.2.3. Solidární zvýšení daně 

Solidární zvýšení daně vzniklo roku 2013 jako reakce na hospodářskou krizi a platí ji lidé 

s mimořádně vysokými příjmy. Sazba pro solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob 

v České republice činí 7 %. Takovéto zvýšení daně se neodvádí z celého příjmu, ale jen 

z částky, která je nad limitem částky příjmu pro solidární daň. Limitem je přitom 48 násobek 

průměrné roční mzdy, který je stanoven podle zákona upravujícího pojistné na sociální 

zabezpečení (3, s. 19). Jelikož průměrná měsíční mzda pro sociální účely činí 34 835 Kč, 

pro celý kalendářní rok 2020 je limitem částka 1 672 080 Kč (5). Do solidární daně zároveň 

spadá pouze příjem ze závislé činnosti nebo ze samostatné činnosti. Pokud si tedy fyzická 

osoba přivydělává příjmy z kapitálového majetku, nájmu nebo ostatními příjmy, solidární daň 

se na takto nabyté peníze nevztahuje (3, s. 19). 

2.2.4. Daň vybírána srážkou 

Zákon o daních z příjmů fyzických osob stanovuje také zvláštní sazby daně pro zvláštní 

případy. Tímto případem se rozumí například situace, v níž je daň vybíraná srážkou. Dochází 

k ní například v případě, že příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce u téhož 

plátce daně nepřesáhnou za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, příjem autora za příspěvek 

do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky 

je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou a úhrn těchto příjmů od téhož 

plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a u příjmů z podílů na zisku 

plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů. Výčet všech případů je dále jmenován v § 36 

zákona o daních z příjmů fyzických osob.  

Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky činí pro daň vybíranou srážkou 15 % (7, § 36). 

2.2.5. Zdaňovací období  

Daňová povinnost poplatníka je vyměřována za určený časový úsek, tedy zdaňovací období. 

Délku zdaňovacího období, za které je fyzická osoba povinna odvést daň z příjmů fyzických 

osob je daná zákonem o daních z příjmů. Zákon zdaňovacím obdobím určuje jeden kalendářní 

rok, a to i v případě, že fyzická osoba účtuje v roce hospodářském (3, s. 19). 
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Počátek zdaňovací období tedy začíná 1. 1. a končí 31. 12. daného kalendářního roku. 

2.2.6. Základ daně 

Základem daně se rozumí částka, o kterou příjmy poplatníka ve zdaňovacím období přesahují 

výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pokud má fyzická 

osoba v jednom zdaňovacím období najednou více druhů příjmů, které jsou předmětem z daně 

z příjmů fyzických osob, poté se jako základ daně stanoví součet těchto dílčích základů daně 

z příjmů (3, s. 10).  

Mezi jednotlivé dílčí základy daně patří dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, dílčí 

základ daně nebo ztráta ze samostatné činnosti, dílčí základ daně z kapitálového majetku, dílčí 

základ daně nebo ztráta z nájmu, dílčí základ daně z ostatních příjmů. V případě, že je součet 

dílčích základu daně záporný, jedná se o ztrátu, kterou poplatník může podle podmínek 

daným zákonem o daních z příjmů fyzických osob v dalších letech použít pro úpravu základu 

daně. V tomto případě je pak základem daně pouze případný dílčí základ z příjmů ze závislé 

činnosti. 

2.2.7. Příjmy osvobození od daně 

Ne všechny příjmy, jichž nabude poplatník daně z příjmů fyzických osob úplatně 

či bezúplatně se řadí mezi příjmy, které je potřeba zdanit příslušnou sazbou a uvést 

v daňovém přiznání. Tyto příjmy, které vymezuje § 4 ze zákona o daních z příjmů se nedaní 

a zpravidla do daňového přiznání ani nezapisují (3, s. 7-10). Výjimkou je, jestliže by se mělo 

jednat o osvobozený příjem, který svou hodnotou převyšuje částku 5 milionů Kč. Nejčastěji 

jde v tomto případě o dary, dědictví, výhry z veřejných soutěží či příjmy z prodeje movitých 

věcí nebo cenných papírů. V tomto případě je povinností fyzické osoby tuto skutečnost 

nahlásit správci daně podáním oznámení o osvobozených příjmech, a to nejpozději 

s termínem pro podání daňového přiznání (3, s. 66). Daňové přiznání se podává podle § 136 

odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (3, s. 66). 

2.2.8. Nezdanitelná část základu daně 

Základ daně může být snížen o položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Přesný soubor 

všech těchto položek jmenuje § 15 zákona o daních z příjmů. Mezi nejčastěji uplatňované 

položky patří při odpočtu od základu daně bezúplatná plnění, úroky zaplacené ve zdaňovacím 

období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, příspěvky zaplacené 
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poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, 

příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo 

doplňkové penzijní spoření, pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho 

soukromé životní pojištění, členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem 

odborové organizace odborové organizaci a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího 

vzdělávání  (3, s. 17-19). Položky, které lze takto jako nezdanitelnou část od základu daně 

odečíst jsou zákonem o daních z příjmů přesně upraveny, přičemž je také upraven princip, 

jímž mohou být od základu daně odečteny.   

2.2.9. Odčitatelné položky od základu daně 

Základ daně může být dále ještě snížen o položky odčitatelné od základu daně. Přesný soubor 

všech těchto položek jmenuje § 34 zákona o daních z příjmů a jde například o daňovou ztrátu 

nebo výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje či podporu odborného vzdělání. Tentýž 

zákon opět přesně upravuje principy, kterými mohou být tyto položky od základu daně 

odečteny (3, s. 47-49).   

2.2.10.  Slevy na dani 

Slevou na dani se rozumí částka, o kterou si poplatník může svou daň za zdaňovací období, 

kterým je kalendářní rok, nebo zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích 

období, za kterou se daňové přiznání podává, snížit. Přesný soubor všech těchto slev na dani 

jmenuje § 35 zákona o daních z příjmů. Jedná se například o slevu za každého zaměstnance 

se zdravotním postižením, za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, základní 

slevu na poplatníka, slevu na manžela, základní slevu na invaliditu, rozšířenou slevu 

na invaliditu, slevu na držitele průkazu ZTP/P, slevu za umístění dítěte, slevu na evidenci 

tržeb a daňové zvýhodnění na vyživované dítě (3, s. 49-53).  

Tentýž zákon opět přesně upravuje principy, kterými mohou být tyto položky od daně 

odečteny. 

2.2.11.  Příjmy a výdaje spolupracujících osob 

V souvislosti s daňovou optimalizací se při výpočtu daně používají prostředky daňové 

optimalizace, mezi které v určitých případech patří také přenesení příjmů a výdajů 

na spolupracující osobu. Výpočet příjmů a výdajů spolupracujících osob upravuje § 13 zákona 
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o daních z příjmů, podle nějž má poplatník možnost rozdělit část příjmů a výdajů dosažených 

při podnikání na manželku (manžela), na ostatní osoby žijící s ním ve společně 

hospodařící domácnosti nebo členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. 

V případě, že je příjem a výdaj rozdělen pouze na manžela či manželku, jejich výše je limitně 

omezena. Na druhého manžela lze rozdělit maximálně 50 % dosažených příjmů a výdajů, 

přitom částka připadající na spolupracující manželku či manžela, u které příjmy přesahují 

výdaje, může činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období 

nebo 45 000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce. Zároveň platí, že příjmy a výdaje nelze 

rozdělovat na druhého z manželů, pokud je na něj ve zdaňovacím období uplatněna sleva 

na dani na manžela (3, s. 17).  

Spolupracující osoba, na níž jsou takto příjmy a výdaje přepsány, začne tímto vykonávat 

činnost, jejíž výsledky jsou předmětem daně z příjmů, nebo pobírat příjmy, které jsou 

předmětem této daně, a je podle daňového řádu povinna do 30 dnů podat přihlášku 

k registraci u příslušného správce daně. Plyne jí také povinnost podávat vlastní daňové 

přiznání a stává se plátcem sociálního a zdravotního pojištění, plní tedy povinnosti s tím 

spojené (2, s. 79). 

2.3. Povinnosti spojené se zdaněním příjmů fyzických osob 

Každá fyzická osoba, jejíž příjmy podléhají daní z příjmů fyzických osob, je povinna se řídit 

stanovenými zákony. Povinnosti spojené se zdaněním příjmů fyzických osob upravuje 

především zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

2.3.1. Daňová evidence 

Fyzické osoby mající příjmy ze samostatné činnosti, které se nestaly účetní jednotkou, jejich 

obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 miliónů Kč, nejsou účastníkem sdružení 

a nejsou zapsány v obchodním rejstříku, mohou vést místo účetnictví daňovou evidenci. 

Daňovou evidencí se podle zákona o daních z příjmů fyzických osob rozumí evidence, 

která slouží pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje 

o příjmech, výdajích, majetku a dluzích (3, s. 14-15). 

2.3.2. Stanovení základu daně a postup výpočtu daně 

Jak již bylo uvedeno dříve, základem pro výpočet základu daně je stanovení dílčích základů 

daně jednotlivých druhů příjmů. Při stanovení dílčího základu daně je důležité rozdělit 
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zdanitelné příjmy, a příjmy, které nejsou předmětem daně. Dílčí základy daně se následně 

sečtou v celkový základ daně. Podle zákona o daních z příjmů součet dílčích základů daně 

z příjmů ze samostatné činnosti, z příjmů z kapitálového majetku, z příjmů z nájmu 

a z ostatních příjmů nesmí snížit dílčí základ z příjmů ze závislé činnosti. Nejprve se tedy 

sečtou dílčí základy daně kromě dílčího základu daně ze závislé činnosti a v případě, že vyjde 

kladné číslo, přičte se i dílčí základ daně ze závislé činnosti. V případě, že po součtu vyjde 

záporný výsledek, je celkovým základem daně pouze dílčí základ daně ze závislé činnosti. 

(6, s. 59-60). 

Od takto získaného základu daně se odečtou nezdanitelné části základu daně, případná daňová 

ztráta minulých let a ostatní odčitatelné položky. Od základu daně lze odčítat až do nulového 

základu daně.  

Při stanovení základu daně se bude postupovat podle postupu zobrazeného na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek č. 1: Výpočet základu daně 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 7) 

 

Základ daně se po předchozích úpravách zaokrouhlí na celé stokoruny dolů a následně 

se vypočítá daň z příjmů ve výši 15 %. V případě, že součet dílčích základů daně ze závislé 

činnosti a samostatné činnosti převyšuje 48 násobek průměrné mzdy, převyšující základ daně 

je podroben solidární dani ve výši 7 % (6, s. 60).   

Vypočítanou daňovou povinnost lze podle zákona o daních z příjmů snížit o slevy na dani, 

na které vznikl ve zdaňovacím období poplatníkovi nárok. Slevy lze opět odečíst až do nulové 

daňové povinnosti. Následně poplatník může uplatnit daňová zvýhodnění pro poplatníky daně 

z příjmů fyzických osob, která lze od daňové povinnosti odečíst. Z tohoto titulu může 

poplatníkovi vzniknout nárok na vyplacení daňového bonusu. Na závěr je potřeba od výpočtu 

daňové povinnosti odečíst poplatníkem zaplacené zálohy během roku. Na základě tohoto 

výpočtu je vyčíslen daňový doplatek, případně daňový přeplatek (7, s. 61).  

ZÁKLAD DANĚ

Souhrn dílčích základů daně (§ 7 - § 10)

+ dílčí daň dle § 6

= Základ daně z příjmů fyzických osob

- ztráta z minulých let dle § 5

- nezdanitelné části základu daně dle § 15

- odčitatelné položky dle § 34

= Celkový základ daně z příjmů fyzických osob
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Při stanovení daňové povinnosti se bude postupovat podle postupu zobrazeného 

na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek č. 2: Výpočet daňové povinnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle 7) 

DAŇOVÁ POVINNOST

Celkový základ daně

Celkový základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

sazba daně 15 % a solidární zvýšení daně 7 % (přesahuje-li základ daně stanovenou hranici)

= Daňová povinnost (zaokrouhleno na celé Kč dolů)

- slevy na dani 

= Daň po uplatnění slev

- daňové zvýhodnění na vyživované dítě

= Daňový bonus

- zaplacené zálohy

= Výsledná daňová povinnost (doplatek/přeplatek)



23 

 

2.3.3. Daňové přiznání a lhůty pro jeho podání 

Zákon o daních z příjmů v § 38 vymezuje, v jakých případech je fyzická osoba povinna 

daňové přiznání podat. Obecně je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, 

které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná 

o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní 

sazby daně. Zákon však uvádí celou řadu dalších případů, kdy je fyzická osoba povinná 

daňové přiznání podat, a to například když poplatník vykazuje daňovou ztrátu nebo jehož daň 

se zvyšuje o solidární zvýšení daně (3, s. 59). 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 daňového řádu nejpozději 

do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok. Pokud má poplatník 

zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jeho daňové 

přiznání zpracovává a podává poradce, kterému byla udělena plná moc uplatněná u správce 

daně nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, daňové přiznání je potřeba 

podat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (3, s. 276). 

2.3.4. Zálohy na daň 

Podle § 38 zákona o daních z příjmů je poplatník jmenovaný tímto zákonem povinen 

v průběhu zálohového období odvádět správci daně zálohy na daň. Zálohovým obdobím 

se rozumí období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání 

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

přiznání v následujícím zdaňovacím období. Výše a četnost placení záloh na daň z příjmů 

fyzických osob se odvíjí od poslední známé daňové povinnosti snížené o ostatní příjmy podle 

§ 10 zákona o daních z příjmů, kterou si sám poplatník vypočítal a uvedl v daňovém přiznání 

za bezprostředně předcházející zdaňovací období (3, s. 55).  

Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy neplatí, pokud 

je jedním z nich i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterého měl plátce 

povinnost srazit zálohy na daň, a tento dílčí základ daně je roven nebo činí více než 50 % 

z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti méně než 15 %, 

poplatník platí zálohy z celkového základu daně. Pokud je dílčí základ daně ze závislé 

činnosti 15 % a více, avšak méně než 50 %, poplatník platí zálohy pouze v poloviční výši. 

(3, s. 55). 

Poplatník odvádí zálohy buď dvakrát za rok ve výši 40 %, a to v případě, že jeho poslední 
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známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč, nebo čtyřikrát 

za rok ve výši 25 %, když jeho poslední známá daňová povinnosti 150 000 Kč přesáhla. 

Uvedená výše zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a u platby dvakrát za rok 

ji musí poplatník zaplatit nejpozději k 15. dni šestého a dvanáctého měsíce zdaňovacího 

období a u platby čtyřikrát za rok k 15. dni třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce 

zdaňovacího období. Zálohy neplatí poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost 

nepřesáhla částku 30 000 Kč (3, s. 55).  

Takovéto placení záloh se však nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti. Základem 

pro výpočet zálohy z příjmů ze závislé činnosti je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný 

nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, snížený o částky 

od daně osvobozené a zvýšený o povinné pojistné (3, s. 59). 

2.4. Předmět daně 

Zákon o daních z příjmu ve svém § 3 stanovuje, že předmětem daně z příjmů fyzických osob 

jsou  

- příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona) 

- příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona) 

- příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona) 

- příjmy z nájmu (§ 9 zákona) 

- ostatní příjmy (§ 10 zákona).  

Tentýž zákon dále určuje i příjmy, které předmětem této daně nejsou. Jsou to například úvěry 

a zápůjčky, příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, příjem plynoucí 

poplatníkovi z pomoci s domácími pracemi v zahraničí a příjem plynoucí z titulu 

spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva (3, s. 6-7). 

2.4.1. Příjmy ze závislé činnosti 

Velice častým předmětem daně je příjem ze závislé činnosti. Za poplatníka daně z příjmů 

ze závislé činnosti se podle zákona o daních z příjmů považuje zaměstnanec a za plátce daně 

jeho zaměstnavatel. Ustanovení § 6 téhož zákona uvádí všechna plnění, která se řadí 

do příjmů ze závislé činnosti. 

Jsou to příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen 
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dbát příkazů plátce, dále příjmy z funkčního požitku, příjmy za práci člena družstva, 

společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti 

a odměny člena orgánu právnické osoby nebo likvidátora. Takto plynoucí příjmy v souvislosti 

se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, se do příjmů ze závislé činnosti 

řadí bez ohledu na to, zda tyto příjmy plynou od plátce, u kterého činnost vykonává 

či u kterého ji poplatník nevykonává (7, § 6). 

Dílčí základ daně se následně vypočte součtem příjmů ze závislé činnosti a částky 

odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen hradit zaměstnavatel, 

zaokrouhlené na celé koruny nahoru (8, s. 60).  

Předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti nejsou pouze peněžní plnění, ale za příjmy jsou 

považována také nepeněžní plnění od zaměstnavatele. Nepeněžním plněním je například 

poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely, a to podle § 6 

zákona o daních z příjmů. Příjmem zaměstnance bude v tomto případě 1 % vstupní ceny 

vozidla za každý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo svěřeno do užívání. 

Nejnižší částka tohoto příjmu však nesmí být nižší než 1 000 Kč (7, § 6). 

Existuje celá řada příjmů ze závislé činnosti, která se za tyto příjmy nepovažují a předmětem 

daně nejsou. Mezi ně se řadí například náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti 

s výkonem činnosti, z níž plyne příjem ze závislé činnosti, a to do výše stanovené 

nebo umožněné zvláštním právním předpisem pro zaměstnance zaměstnavatele, 

který je uveden v zákoníku práce. Dále se za příjmy ze závislé činnosti nepovažuje hodnota 

osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném 

zvláštním předpisem, částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho 

jménem vydal. Od daně je dále osvobozen například nepeněžní příspěvek poskytován 

zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních 

a sociálních potřeb, mezi který se řadí například příspěvek na kulturní nebo sportovní akci 

a příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knihy, ve kterých 

reklama přesahuje 50 % plochy (7, § 6). Zákon o daních z příjmů opět přesně upravuje 

principy, kterými mohou být tyto položky uplatněny. 

Nezdanitelné částky je možné odečíst od základu daně až na konci zdaňovacího období, 

a to v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání poplatníka. Obdobně to platí také pro slevu 

na manžela (manželku) a slevu za umístění dítěte (8, s. 67). 
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2.4.2. Příjmy ze samostatné činnosti 

Pokud příjem poplatníka nepatří do příjmů uvedených ze závislé činnosti, z příjmů 

z kapitálového majetku, nájmu nebo ostatních příjmů, příjmem ze samostatné činnosti 

se rozumí příjmy uvedené v § 7 zákona o daních z příjmů.  

Těmito příjmy jsou 

- příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

- příjem ze živnostenského podnikání, 

- příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba 

podnikatelské oprávnění, 

- příjem z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku, 

- příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, 

rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

- příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

- příjem z výkonu nezávislého povolání (7, § 7). 

Dílčí základ daně je určen rozdílem mezi příjmy a výdaji, tedy ziskem. Pro jeho výpočet 

je možno použít jeden ze dvou způsobů výpočtů. V průběhu zdaňovacího období vede 

poplatník daňovou evidenci, ve které uvádí skutečné výdaje vynaložené na získávání příjmů. 

Tyto skutečné výdaje odečte od příjmů, čímž se určí dílčí základ daně. V určitých případech 

je pro daňovou optimalizaci výhodnější použít druhý způsob výpočtu dílčího základu daně, 

a to paušální výdaje. U tohoto výpočtu poplatník nepotřebuje doklady o výdajích, ale tyto 

výdaje určí procentuální sazbou, která je zákonem o daních z příjmů pro každou činnost 

zvlášť určena. Poplatník si z příjmů odečte 80 % pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti 

plynou ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského 

podnikání řemeslného, ale nejvýše však do částky 1 600 000 Kč. Poplatník si z příjmů odečte 

60 % pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti plynou z příjmů ze živnostenského podnikání, 

ale nejvýše do částky 1 200 000 Kč. Poplatník si z příjmů odečte 30 % pokud jeho příjmy 

ze samostatné činnosti plynou z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

ale nejvýše do částky 600 000 Kč. Poplatník si z příjmů odečte 40 % z jiných příjmů 

ze samostatné činnosti, nejvýše však odečte výdaje do částky 800 000 Kč (7, § 7). Platí, 

že při použití paušálních výdajů, jsou v této částce zahrnuty veškeré výdaje vynaložené 
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v souvislosti s dosahováním příjmů, a není tedy možné žádné jiné výdaje uplatnit. Způsob 

uplatnění výdajů nelze zpětně za jedno zdaňovací období měnit, proto je na vážném zvážení 

poplatníka, který způsob uplatňování výdajů za zdaňovací období zvolí.  

2.4.3. Příjmy z kapitálového majetku 

Předmětem daně podle zákona o daních z příjmů jsou také příjmy z kapitálového majetku. 

Veškeré druhy těchto příjmů jmenuje § 8 zákona o daních z příjmů fyzických osob. V této 

práci bude uvedeno jen pár příkladů těchto příjmů, a to například podíly na zisku obchodní 

korporace nebo podílového fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem, úroky 

z držby cenných papírů, dále úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, 

úroky z peněžních prostředků na podnikatelském účtu, dále výnos z jednorázového vkladu 

a úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, úroky z prodlení a poplatek 

z prodlení (7, § 8). 

Dílčím základem daně je celý tento příjem nabytý z příjmů z kapitálového majetku (7, § 8). 

2.4.4. Příjmy z nájmu 

Příjmem z nájmu se rozumí veškeré příjmy z nájmů, které se ze své podstaty neřadí do příjmů 

ze závislé činnosti, samostatné činnosti, z příjmů kapitálového majetku a ostatních příjmů. 

Předmětem daně z příjmů z nájmů jsou příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy 

z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu, které se řadí podle zákona o daních 

z příjmů fyzických osob do předmětu daně z ostatních příjmů (7, § 9). 

Dílčím základem daně jsou tyto příjmy z nájmu snížené o výdaje vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení. Pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit stejně jako u příjmů ze samostatné 

činnosti paušální sazbou. Tímto způsobem může od svých příjmů odečíst výdaje ve výši 30 % 

z příjmů, nejvýše však do částky 600 000 Kč. Důležité je dodat, že způsob uplatnění výdajů 

nelze stejně jako u výdajů ze samostatné činnosti zpětně měnit (7, § 9). 

2.4.5. Ostatní příjmy 

Posledním předmětem daně, který jmenuje zákon o daních z příjmů fyzických osob, 

jsou ostatní příjmy. Jsou to příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, ale svou 

podstatou se neřadí do příjmů podle § 6 až § 9 zákona o daních z příjmů fyzických osob.  
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Veškeré druhy těchto příjmů jmenuje § 10, přičemž v této práci bude jmenován jen výčet pár 

z nich. Mezi ostatní příjmy se řadí například příjmy z příležitostných činností 

nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního 

a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, příjmy z úplatného převodu 

nemovité věci, cenného papíru nebo jiné věci, příjmy přijaté jako výživné, důchody 

a obdobné opakující se požitky, a dále výhry z hazardních her, výhry z reklamních soutěží 

a reklamních slosování, ceny z účtenkové loterie, z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží 

a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže (7, § 10). 

Ustanovení § 10 téhož ustanovení jmenuje také veškeré ostatní příjmy, které jsou od daně, 

kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny. V této práci bude uveden jen několik z nich. 

Patří mezi ně například příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu 

movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, 

které nejsou provozovány podnikatelem, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne 

ve zdaňovacím období 30 000 Kč,  výhry z loterie a tomboly, pokud výše výhry nepřesahuje 

1 000 000 Kč, a dále bezúplatné příjmy přijaté od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší 

a bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka 

ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč (7, § 10). 

Dílčím základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. 

Pokud pří výpočtu dojde k dosažení záporných hodnot čili hodnota výdajů spojených 

s jednotlivým druhem příjmu je vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží a žádná ztráta, 

která by se dala použít v příštích letech nevzniká (7, § 10). 

2.5. Malba a prodej obrazů z pohledu daní z příjmů fyzických osob 

Pro zdanění činnosti umělců malujících a prodávajících své obrazy je rozhodující, v jakém 

právním režimu jejich dílo vzniká. Může se jednat o dílo zdaňované v rámci závislé činnosti, 

samostatné činnosti nebo ostatních příjmů poplatníka. Základní právní úpravou je ve všech 

případech zákon o daních z příjmů. V této bakalářské práci se však bude rozebírat pouze 

příjem z umělecké činnosti vykonávané v rámci § 7. Znalost zákona o daních z příjmů dává 

těmto umělcům možnost určité daňové optimalizace a maximalizace čistého zisku. 

2.5.1. Umělecká činnost jako samostatně výdělečná činnost 

Příjmem z umělecké činnosti vykonávané jako samostatné činnosti je podle zákona o daních 

z příjmů příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 
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včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování 

a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (7, § 7). 

Dílčí základ daně je určen rozdílem mezi příjmy a výdaji, tedy ziskem.  K výpočtu jeho 

hodnoty lze využít jednoho ze dvou možných způsobů. V průběhu zdaňovacího období vede 

poplatník daňovou evidenci, ve které uvádí skutečné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů. Tyto skutečné výdaje odečte od příjmů, čímž se určí dílčí základ daně. 

V určitých případech je pro daňovou optimalizaci výhodnější použít druhý způsob výpočtu 

dílčího základu daně, a to výdaje procentuální sazbou. Jak již bylo v této práci zmíněno dříve, 

u tohoto výpočtu poplatník nepotřebuje doklady o výdajích, ale tyto výdaje určí procentuální 

sazbou, která je zákonem o daních z příjmů ze samostatné činnosti určena na sazbu 40 % 

z částky dosažených příjmů. Poplatník si z příjmů tedy odečte výdaje v hodnotě 40 % příjmů, 

nejvýše však do částky 800 000 Kč (7, § 7). 

2.5.2. Umělecká činnost jako příležitostný přivýdělek 

Pokud umělec nevykonává uměleckou činnost jako samostatnou činnost, ale během 

zdaňovacího období pouze ojediněle a výjimečně, řadí se příjem z této činnosti do ostatních 

příjmů jmenovaných § 10 zákona o daních z příjmů fyzických osob.  

Dílčím základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. 

Pokud při výpočtu dojde k dosažení záporných hodnot čili hodnota výdajů spojených 

s jednotlivým druhem příjmu je vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží a žádná ztráta, 

která by se dala použít v příštích letech nevzniká (7, § 10). 

Ustanovení § 10 zákona o daních z příjmů jmenuje veškeré ostatní příjmy, které jsou od daně, 

kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny. V souladu s tímto zákonem jsou bezúplatné 

příjmy umělce osvobozené, pokud jsou nabyté příležitostně a úhrn od téhož poplatníka 

ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč nebo jsou-li příjmy obdržené 

od příbuzného v linii přímé nebo vedlejší. Nahodilé úplatné příjmy umělce jsou od daně 

osvobozeny v případě, že jejich celkový úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 

30 000 Kč (7, § 10). 

2.5.3. Autorský zákon 

Pokud umělec vytvářel a prodával svá díla během zdaňovacího období pouze ojediněle 

a výjimečně, ale rozhodl se, že svou uměleckou činnost a prodej rozšíří, je třeba tuto činnost 
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vést jako samostatnou činnost a registrovat ji pod fyzickou osobou na místně příslušném 

finančním úřadě. V přihlášce k registraci je fyzická osoba povinna uvést předepsané údaje 

potřebné pro správu daní (9, § 126). Tato umělecká činnost se bude řídit zákonem o daních 

z příjmů fyzických osob, a také zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.  

Autorský zákon upravuje práva autora k jeho autorskému dílu, práva související s tímto 

právem, a dále samotného autora jako fyzickou osobu, která dílo vytvořila, vznik práva 

autorského, osobnostní práva a majetková práva, a řadu dalších termínů a situací (10, § 10). 

Autorské právo samo o sobě je chápáno jako právo, které označuje právo určitého subjektu 

na něco, možnost subjektu chovat se určitým způsobem, a právo, které působí vůči všem, 

na ochranu duševního vlastnictví v ideálním a materiálním smyslu zároveň (11, s. 11). 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na analýzu současného stavu poplatníka daně z příjmů 

fyzických osob. V první řadě jsou uvedeny veškeré základní informace o fyzické osobě 

povinné k dani z příjmů fyzických osob, a následně data potřebná k výpočtu základu daně 

a daňové povinnosti. Tato uvedená data potřebná k výpočtu základu daně a daňové povinnosti 

jsou dále rozebírána a analyzována podle platného zákona o daních z příjmů fyzických osob. 

3.1. Základní údaje o fyzické osobě 

V této bakalářské práci bude rozebírána situace z pohledu daní z příjmů fyzických osob 

inspirovaná konkrétním poplatníkem, který si pro účely této práce nepřeje být jmenován. 

Z tohoto důvodu bude jeho jméno i údaje v přílohách v této bakalářské práci smyšlené. 

Jako jeho smyšlené jméno bude uváděno pan Leman. 

Jedním z příjmů Pana Lemana je příjem ze závislé činnosti. Pan Leman je zaměstnancem 

u grafické společnosti s ručením omezeným, která se zabývá tvorbou grafických návrhů 

pro své klienty. U tohoto zaměstnavatele má po celý rok podepsané prohlášení k dani. 

Jelikož často potřebuje dojíždět za svými klienty, zaměstnavatel mu během celého roku 

poskytuje služební vozidlo k pracovním i soukromým účelům. Pořizovací cena vozidla činila 

290 000 Kč, a to včetně daně z přidané hodnoty. Jako součást červnového bonusu dostal 

zaměstnanec nepeněžní plnění v podobě rekreace a zájezdu v místním horském středisku 

ve výši 14 256 Kč a nepeněžní plnění v podobě předplatného na kulturní akce ve výši 

1 800 Kč. 

Pan Leman je již několik let registrován jako osoba podnikající podle zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

(dále jen „autorského zákona“). Předmětem jeho podnikání je malba a prodej obrazů 

a pořádání uměleckých výstav obrazů z jeho tvorby. Z tohoto podnikání mu za kalendářní rok 

2020 plyne největší část jeho příjmů, a je to tedy jeho hlavní zdroj příjmů. Podle § 7b zákona 

o daních z příjmů vede daňovou evidenci. V současné době nemá žádné zaměstnance a není 

plátcem daně z přidané hodnoty. V každém z předešlých let poplatník uplatňoval výdaje 

procentem z příjmů. 

Mezi další jeho vedlejší příjmy patří příjem z kapitálového majetku.  Podnikateli plyne příjem 

v podobě úroků z podnikatelského účtu, ze kterého v roce 2020 tyto úroky činily 1 115 Kč. 

Příjem v podobě úroků z jeho soukromého nepodnikatelského účtu činil v tomtéž 
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roce 105 Kč.  

Pan Leman vlastní také bytovou jednotku, ve které dříve žil, a kterou nyní po celý kalendářní 

rok pronajímá za 15 200 Kč měsíčně. 

Mezi ostatní jeho příjmy patří částka za nahodilý pronájem setu k fotografování, který sám 

používá k fotografování. Tento pronájem však nikde veřejně nenabízí a příjem z tohoto nájmu 

v roce 2020 činil 34 300 Kč. Část tohoto setu k fotografování v hodnotě 20 100 Kč nabyl pan 

Leman ve stejném roce bezúplatně od svého kamaráda.  

S manželkou, která byla po celý kalendářní rok 2020 na rodičovské dovolené a pobírala pouze 

rodičovský příspěvek, mají tři děti. Dceru, která studuje na základní škole, syna, 

který navštěvuje předškolní zařízení, a dceru, která ještě nenavštěvuje ani mateřskou školku. 

Všechny děti jsou považovány za vyživované děti z hlediska zákona o daních z příjmů. 

Manželka pana Lemana obdržela výplatu rodičovského příspěvku ve výši 100 000 Kč.  

Pan Leman v roce 2015 zdědil po svém otci rodinný dům, ve kterém žil do jeho prodeje 

v roce 2020. Tento rodinný dům nebyl nikdy v jeho obchodním majetku a částka, 

kterou za něj obdržel byla 4 500 000 Kč. V téže roce, kdy zděděný dům prodal, se se svou 

manželkou a dětmi přestěhoval do nově koupeného rodinného domu, na který jim byla 

bankou poskytnuta hypotéka. Úroky zaplacené panem Lemanem v kalendářním roce 2020 

za nákup rodinného domu činily 33 152 Kč. Na nový dům rodině přispěla také matka pana 

Lemana, a to v částce 160 000 Kč, kterou pro svého syna naspořila.  

Poplatník v roce 2020 prodal také byt, jehož doložitelná kupní cena byla 320 000 Kč. V tomto 

bytě, jehož vlastníkem byl od roku 2019 nikdy nebydlel a zároveň ho neměl zařazený 

v obchodním majetku. Částka, kterou za prodej obdržel byla 350 000 Kč. 

Během roku se umělci podařilo po registraci své umělecké práce vyhrát cenu z veřejné 

umělecké soutěže, a to v hodnotě 9000 Kč. 

Pan Leman má sjednáno penzijní připojištění, na kterém v roce 2020 zaplatil 36 000 Kč. 

Každý měsíc na něj odváděl částku 3 000 Kč. 

Jelikož rodina podnikatele ráda pomáhá druhým, v téže roce byl pan Leman 3x bezplatně 

darovat krev a s manželkou poskytli bezúplatné plnění ze společného jmění manželů, 

a to v částce 15 000 Kč humanitární organizace Člověk v tísni. Tento odpočet od základu 

daně se rozhodl uplatnit v celé částce pan Leman. 

Poplatník není zastupován daňovým poradcem ani advokátem, a daňové přiznání podává 
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za kalendářní rok sám. 

3.1.1. Rozbor příjmů ze závislé činnosti 

Jak již bylo zmíněno, jedním z příjmů Pana Lemana je příjem ze závislé činnosti, které tvoří 

dílčí základ daně podle § 6 zákona o daních z příjmů. Hrubá měsíční mzda pana Lemana 

dosahuje výše 43 100 Kč, jelikož ovšem zaměstnavatel poskytl poplatníkovi i služební 

automobil k pracovním a soukromým účelům, započítává se do příjmů ze závislé činnosti také 

podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů 1 % z pořizovací ceny služebního automobilu 

za každý započatý měsíc, kdy bylo auto využíváno. Pan Leman auto využíval každý měsíc. 

Do dílčího základu daně se také započítává sociální a zdravotní pojištění, které hradí 

zaměstnavatel. 

Při stanovení dílčího základu daně podle § 6 zákona o daních z příjmů se bude postupovat 

z údajů uvedených v následující tabulce. 

Tabulka 1:  Rozbor příjmů podle § 6 ZDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka         

(v Kč) 

Poznámka 

Hrubá mzda za rok 2020 517 200 43 100 x 12 

Služební automobil i k soukromým účelům 34 800 (1 % z 290 000) x 12 

Zvýšená hrubá mzda 552 000 517 200 + 34 800 

Sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 

186 576 33,8 % z hrubé 

mzdy 

Celkem superhrubá mzda 738 576 552 000 + 186 576 

 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti tvoří tzv. superhrubá mzda, která u poplatníka vyšla za 

rok 2020 v částce 738 576 Kč.  

Panu Lemanovi byla každý měsíc ze mzdy odváděna měsíční záloha na daň v hodnotě 

7 170 Kč. Celková částka odvedené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 

činila 86 040 Kč a tato částka bude v daňovém přiznání snižovat odváděnou daň. 

Jako součást červnového bonusu dostal zaměstnanec nepeněžní plnění v podobě rekreace 
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a zájezdu v místním horském středisku ve výši 14 256 Kč. Podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona 

o daních z příjmů je však nepeněžní plnění v podobě rekreace a zájezdu osvobozeno do částky 

20 000 Kč za zdaňovací období, proto bude celá částka 14 256 Kč od daně osvobozena.  

Nepeněžní plnění, které pan Leman od svého zaměstnavatele dostal v podobě předplatného 

na kulturní akce ve výši 1 800 Kč, bude od daně ve své plné výši osvobozeno taktéž, 

a to podle § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů, který osvobozuje nepeněžní 

bezúplatná plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci v úhrnné výši 2 000 Kč za rok 

(3, s. 11-12). 

3.1.2. Rozbor příjmů ze samostatné činnosti 

Předmětem podnikání pana Lemana je malba a prodej obrazů a pořádání uměleckých výstav 

obrazů z jeho tvorby. Z tohoto podnikání mu plyne v kalendářním roce 2020 největší část 

financí ze všech jeho příjmů. Podle zákona o daních z příjmů je povinen vést podle § 7b 

daňovou evidenci.  

Dílčí základ daně podle § 7 zákona o daních z příjmů tvoří rozdíl mezi příjmy ze samostatné 

činnosti a výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů z této činnosti, pro jehož výpočet 

se bude vycházet z údajů uvedených ve dvou následujících tabulkách. 

Tabulka 2:  Rozbor příjmů podle § 7 ZDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Příjmy  670 850 

 

Tabulka 3: Rozbor výdajů podle § 7 ZDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Výdaj za nákup materiálu 56 856 

Režie zásobovací 25 720 

Režie odbytová 32 540 

Celkem výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 7 ZDP 115 116 
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Poplatník může tento dílčí základ daně snížit použitím optimalizačních prostředků, 

a to například výdaji stanovenými procentuální sazbou. 

3.1.3. Rozbor příjmů z kapitálového majetku 

Pan Leman má již od začátku svého podnikání založený podnikatelský účet, na který mu 

plynou určité příjmy v podobě úroků z podnikatelského účtu. V roce 2020 tyto úroky činily 

1 008 Kč. Tento příjem tvoří dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku a bude 

součástí pro výpočet základu daně. 

Tabulka 4: Rozbor příjmů podle § 8 ZDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Příjmy  1 008 

 

Příjem, který získal poplatník v podobě úroků z nepodnikatelského účtu v tomtéž roce, 

a to v částce 105 Kč, se do dílčího základu nepřičítá, jelikož je tento příjem z kapitálového 

majetku, daněn bankou 15 % zvláštní sazbou daně dle § 38d zákona o daních z příjmů 

(3, s. 56). 

3.1.4. Rozbor příjmů z nájmů 

Pan Leman vlastní také bezúplatně nabytou bytovou jednotku, ve které dříve žil, a kterou nyní 

po celý kalendářní rok pronajímá za 15 200 Kč měsíčně. Jelikož se nejedná o nahodilý 

pronájem, řadí se tento příjem do dílčího základu daně z příjmů z nájmu. Pokud by tomu bylo 

naopak, poplatník bude tento příjem uvádět podle § 10 zákona o daních z příjmů 

pod předmětem daně ostatní příjem. 

Tabulka 5: Rozbor příjmů podle § 9 ZDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Příjmy  182 400 

 

Na příjmy z nájmu bytového prostoru může pan Leman uplatnit odpočet výdajů bezprostředně 
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vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů z této činnosti. Náklady na pronájem 

bytové jednotky byly především za služby a energie, a případné opravy, které bylo zapotřebí 

během roku provést. 

Tabulka 6: Rozbor výdajů podle § 9 ZDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Výdaje 48 752 

 

Poplatník může tento dílčí základ daně snížit použitím optimalizačních prostředků, 

a to například výdaji stanovenými paušální částkou. Pokud poplatník neuplatní výdaje 

prokazatelně vynaložené, může podle § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů uplatnit odpočet na 

provoz nájmu, a to v paušální částce 30 % z příjmů z nájmu, nejvýše však do výše 600 000 Kč 

za rok (3, s. 15). 

3.1.5. Rozbor ostatních příjmů a výdajů  

Mezi ostatní příjmy pana Lemana patří částka za pronájem setu k fotografování, který sám 

používá k fotografování. Tento příjem byl v roce 2020 pouze nahodilý a poplatník tento 

pronájem nenabízí veřejně, ale jelikož částka příjmu činila více než 30 000 Kč za jeden 

kalendářní rok, tvoří částka získaná za pronájem movité věci podle § 10 odst. 3 písm. a) dílčí 

základ daně ostatních příjmů (3, s. 16).  

Část tohoto setu k fotografování nabyl pan Leman ve stejném roce bezúplatně od svého 

kamaráda. Jelikož však tento bezúplatný příjem od téhož poplatníka za jeden kalendářní rok 

překročil částku 15 000 Kč, tvoří hodnota bezúplatně nabyté movité věci podle § 10 

odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů taktéž dílčí základ daně ostatních příjmů (3, s. 16). 

Pan Leman se v roce 2020 rozhodl prodat také byt, který nikdy neměl v obchodním majetku. 

Částka, kterou za prodej obdržel byla 350 000 Kč, přičemž prokazatelná kupní cena tohoto 

bytu byla 320 000 Kč. Tento příjem společně s výdajem pan Leman uvede v daňovém příloze 

v Příloze 2, a daň z příjmu tak zaplatí pouze z kladného rozdílu. 
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Tabulka 7: Rozbor příjmů podle § 10 ZDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Příjem z pronájmu movité věci 34 300 

Nabytí movité věci 20 100 

Příjem z prodeje nemovité věci 30 000 

Celkem ostatní příjmy dle § 10 ZDP 84 400 

 

Částka 160 000 Kč, kterou poplatník dostal v roce 2020 od své matky na nový dům, nebude 

do tohoto dílčího základu daně připočtena, jelikož se jedná o bezúplatný příjem od příbuzného 

v linii přímé, a to v souladu s § 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů.  

3.1.6. Položky osvobozené od daně 

Pan Leman v roce 2015 zdědil po svém otci rodinný dům, ve kterém žil do jeho prodeje 

v roce 2020. Tento rodinný dům nebyl nikdy v jeho obchodním majetku a částka, kterou 

za něj obdržel činila 4 500 000 Kč. Jelikož rodinný dům nebyl jakožto nemovitá věc 

registrovaný v obchodním majetku a poplatník v něm pobýval poslední dva roky před jeho 

prodejem, je daný příjem podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů od daně 

osvobozen.  

Během roku se umělci podařilo po registraci své umělecké práce vyhrát cenu z veřejné 

soutěže, a to v hodnotě 9 000 Kč. Jelikož výhra nepřekročila hodnotu 10 000 Kč, tento příjem 

je podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů od daně osvobozen.  

Tabulka 8: Rozbor položek osvobozených od daně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Příjem z prodeje nemovité věci 4 500 000 

Příjem z výhry 9 000 

Celkem položky osvobozené od daně dle § 4 ZDP 4 509 000 
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3.1.7. Nezdanitelná část základu daně 

Nezdanitelnou část základu daně tvoří položky, jejichž hodnotu lze dle § 15 zákona o daních 

z příjmů od základu daně odečíst.  

V téže roce, kdy zděděný dům poplatník prodal, se se svou manželkou a dětmi přestěhoval 

do nově koupeného rodinného domu, na který jim byla bankou poskytnuta hypotéka. Úroky 

zaplacené panem Lemanem v kalendářním roce 2020 za nákup rodinného domu činily 

33 152 Kč. Jelikož si poplatník může podle § 15 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů 

od základu daně odečíst úroky z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a použitým 

na financování bytových potřeb, a to do částky 300 000 Kč, celá částka úroku zaplaceného 

poplatníkem ve zdaňovacím období 2020 může být odečtena od částky základu daně.  

Jelikož rodina podnikatele ráda pomáhá druhým, v téže roce byl pan Leman 3x bezúplatně 

darovat krev. Poplatník může toto plnění dokázat, tudíž si může podle § 15 odst. 1 zákona 

o daních z příjmů od základu daně odečíst částku 3 000 Kč za jeden poskytnutý odběr. 

S manželkou poskytli také bezúplatné plnění ze společného jmění manželů, a to v částce 

15 000 Kč humanitární organizaci Člověk v tísni. Pokud hodnota bezúplatného plnění 

poskytnutá fyzickou osobou podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů činí alespoň 

1 000 Kč nebo 2 % ze základu daně, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně 

sníženého již o položky odčitatelné od základu daně. Tento odpočet od základu daně 

se rozhodl uplatnit v celé částce pan Leman.  

Poplatník má dále sjednáno penzijní připojištění, na kterém v roce 2020 zaplatil 36 000 Kč. 

Každý měsíc na něj odváděl částku 3 000 Kč. Od základu daně ve zdaňovacím období lze 

podle § 15 odst. 5 písm. a) zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst tento příspěvek 

v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč, proto si pan Leman bude moci maximální zaplacenou 

částku uplatnit. 
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Tabulka 9: Rozbor nezdanitelné části základu daně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč)  

Úrok z hypotečního úvěru 33 152  

Darování krve 9 000 3 x 3 000 

Dar humanitární organizaci 15 000 Max 15 % ze 

základu daně 

Zaplacené penzijní připojištění 24 000  

Celkem položky osvobozené od daně dle § 4 ZDP 81 152  

 

3.1.8. Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

Jelikož pan Leman podává za kalendářní rok 2020 daňové přiznání, má podle § 35ba odst. 1 

písm. a) zákona o daních z příjmů nárok uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 

24 840 Kč.  

Poplatník žije ve společné domácnosti také s manželkou, která byla po celý kalendářní rok 

2020 na rodičovské dovolené a pobírala rodičovský příspěvek. Tento příspěvek obdržela 

ve výši 100 000 Kč. Zmíněný rodičovský příspěvek se podle zákona o daních z příjmů 

nepočítá do zdanitelných příjmů a je od daní z příjmů osvobozený. Jelikož tedy příjmy 

manželky v roce 2020 nepřesáhly částku 68 000 Kč, pan Leman má podle § 35ba odst. 1 

písm. b) zákona o daních z příjmů nárok uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč.  

Jak již bylo zmíněno mezi základními údaji o fyzické osobě, pan Leman žije ve společné 

domácnosti také se třemi svými dětmi, z nichž jedno navštěvuje předškolní zařízení. Rodina 

poplatníka za umístění dítěte v předškolním zařízení za kalendářní rok 2020 zaplatila 

7 758 Kč. Poplatníkovi tak vzniká podle § 35bb odst. 1 zákona o daních z příjmů nárok 

uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení, a to ve výši prokazatelných výdajů, 

které za umístění dítěte v předškolním zařízení zaplatil. 
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Tabulka 10: Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Základní sleva na poplatníka 24 840 

Sleva na manželku 24 840 

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení 7 758 

Celkem slevy na dani dle § 35ba a § 35bb ZDP 57 438 

 

3.1.9.  Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

S manželkou má pan Leman tři děti, se kterými žije ve společné domácnosti, 

o jejíž hospodaření se stará. Podle § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů, má poplatník nárok 

na daňové zvýhodnění z příjmů fyzických osob. Pan Leman se s manželkou rozhodl uplatnit 

veškeré slevy na vyživované děti ve svém vlastním daňovém přiznání, proto může uplatnit 

daňové zvýhodnění na první dítě v částce 15 204 Kč, druhé 19 404 Kč a třetí 24 204 Kč. 

Tabulka 11: Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

První dítě 15 204 

Druhé dítě 19 404 

Třetí dítě 24 204 

Celkem daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP 58 812 

 

3.1.11. Zálohy na daň z příjmů 

Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, je povinen odvádět zálohy 

na daň z příjmů podle § 38a zákona o daních z příjmů. Jelikož pan Leman splňuje tuto 

podmínku, je třeba vypočítat částku zálohy na daň z příjmů a určit termíny její splatnosti 

na základě porovnání dílčího základu daně ze závislé činnosti včetně odvodů na zdravotní 
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a sociální pojištění, tedy superhrubé mzda, za celý kalendářní rok s celkovým základem daně. 

Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti poplatníka za rok 2019 činil 728 230 Kč 

a součet dílčích základů daně z příjmů ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku 

a nájmu 652 070 Kč. Celkový základ daně byl následně 1 353 300 Kč. 

Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti poplatníka tvořil 53,81 % z celkového základu 

daně, z čehož podle zákona o daních z příjmů fyzických osob vyplývá, že poplatník zálohy 

na daň z příjmů v roce 2020 platit nemusel.  

Panu Lemanovi však byla v práci každý měsíc z příjmů ze závislé činnosti odváděna měsíční 

záloha na daň v hodnotě 7 170 Kč. Celková částka odvedené zálohy na daň z příjmů 

ze závislé činnosti v roce 2020 činila 86 040 Kč a tato částka bude v daňovém přiznání 

snižovat odváděnou daň za kalendářní rok 2020. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Následující část této bakalářské práce je zaměřena na výpočet výsledné daňové povinnosti, 

a to za užití prostředků daňové optimalizace. Následně je provedeno porovnání těchto 

způsobů výpočtů a konečné zvolení a doporučení výpočtu daně z příjmů fyzických osob 

poplatníkovi. Hlavním cílem jednotlivých výpočtů v této bakalářské práce je vypracovat 

a navrhnout kroky vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti pro konkrétní fyzickou osobu 

s cílem maximálního snížení této daňové povinnosti.  

Ve všech výpočtech se bude postupovat na základě platné legislativy a informací potřebných 

k výpočtu základu daně a daňové povinnosti poplatníka, které byly uvedeny v předchozí části 

této práce. V prvním případě je vypočítán celkový základ daně a daňová povinnost za situace, 

kdy poplatník od příjmů odečítá skutečně vynaložené náklady na dosažení svých příjmů. 

V druhém případě je výpočet proveden s využitím výdajů uplatněných procentem z příjmů 

poplatníka. Ve třetím a čtvrtém případě je k daňové optimalizaci využita spolupracující osoba, 

na kterou byla část příjmů poplatníka převedena. V pátém případě je jako spolupracující 

osoba považována manželka poplatníka, na kterou je navíc přenesena hodnota celkových 

příjmů a výdajů z opakovaného nájmu. V posledním případě je na manželku poplatníka, která 

již není považována za spolupracující osobu, přenesena opět hodnota celkových příjmů 

a výdajů z opakovaného nájmu. Všech šest případů sleduje celkové zatížení poplatníka a jeho 

výslednou daňovou povinnost, kterou je povinen odvést správci daně. 

4.1. Výpočet daně s využitím skutečných výdajů - Varianta A 

V této části je vypočítán celkový základ daně a daňová povinnost za situace, kdy poplatník 

od příjmů odečítá výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů z této činnosti v jejich 

skutečné výši. Příjmy, na které si může tyto výdaje uplatnit se týkaly příjmů ze samostatné 

činnosti, a to konkrétně prodeje obrazů a pořádání výstav obrazů ze své tvorby, a příjmů 

z nájmu bytové jednotky. 

Výpočet dílčích základů daně z jednotlivých příjmů fyzické osoby je pro přehlednost uveden 

v následujících tabulkách. 
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Tabulka 12: Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 552 000 

Povinné pojistné dle § 6 odst. 12 ZDP 186 576 

Dílčí základ daně 738 576 

 

Tabulka 13: Dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 670 850 

Výdaje 115 116 

Dílčí základ daně 555 734 

 

Tabulka 14: Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 1 008 

Dílčí základ daně 1 008 

 

Tabulka 15: Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 182 400 

Výdaje 48 752 

Dílčí základ daně 133 648 
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Tabulka 16: Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 ZDP) - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 84 400 

Výdaje 0 

Dílčí základ daně 84 400 

 

Výpočet daně z příjmů fyzické osoby je pro přehlednost uveden v následujících tabulkách.  

Tabulka 17: Celkový základ daně - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Zdroje příjmů a základ daně  

(dle § 6 - 10 ZDP) 

Operace Částka (v Kč) 

1 Dílčí základ daně § 6  738 576 

2 Dílčí základ daně § 7  555 734 

3 Dílčí základ daně § 8  1 008 

4 Dílčí základ daně § 9  133 648 

5 Dílčí základ daně § 10  84 400 

6 Základ daně 1+2+3+4+5 1 513 366 

7 Uplatňovaná výše ztráty  0 

8 Základ daně po uplatnění ztráty  6-7 1 513 366 
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Tabulka 18: Nezdanitelný základ daně celkem - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Nezdanitelné částky základu daně dle  

§ 15 ZDP 

Operace Částka (v Kč) 

9 Dar humanitární organizaci  15 000 

10 Úroky z hypotečního úvěrů  33 152 

11 Penzijní připojištění  24 000 

12 Dárcovství krve  9 000 

13 Nezdanitelný základ daně celkem 9+10+11+12 81 152 

 

Tabulka 19: Daň dle § 16 ZDP - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daň dle § 16 ZDP Operace Částka  

(v Kč) 

14 Základ daně snížený o nezdanitelné částky základu daně 8-13 1 432 214 

15 Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů  1 432 200 

16 Daň dle § 16 ZDP  214 830 

 

Tabulka 20: Daň po uplatnění slev na dani - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Slevy na dani  Operace Částka (v Kč) 

17 Základní sleva na poplatníka  24 840 

18 Sleva na manželku  24 840 

19 Sleva za umístění dítěte  7 758 

20 Slevy na dani celkem 17+18+19 57 438 

21 Daň po uplatnění slev na dani 16-20 157 392 
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Tabulka 21: Daň po uplatnění daňového zvýhodnění - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daňové zvýhodnění  Operace Částka (v Kč) 

22 Daňové zvýhodnění na první dítě  15 204 

23 Daňové zvýhodnění na druhé dítě  19 404 

24 Daňové zvýhodnění na třetí dítě  24 204 

25 Daňové zvýhodnění celkem 22+23+24 58 812 

26 Daň po uplatnění daňového zvýhodnění 21-25 98 580 

27 Daňový bonus  0 

 

Tabulka 22: Konečná daňová povinnost na dani z příjmů - Varianta A 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Placení daně  Operace Částka (v Kč) 

28 Zaplacené zálohy na daň z příjmů  86 040 

29 Doplatek (+)/přeplatek na dani z příjmů (-)  + 12 540 

  

Shrnutí varianty A 

Z výpočtu daně s využitím skutečných výdajů, tedy varianty A, vyšla daňová povinnost 

v celkové výši 12 540 Kč.  Při tomto způsobu optimalizace vyplyne panu Lemanovi, který 

není zastupován daňovým poradcem ani advokátem povinnost za předcházející kalendářní rok 

nejpozději k 1. 4. 2021 podat daňové přiznání a tuto částku uhradit.  

Zmíněný zákonný termín se týká běžné situace. Jelikož však v roce 2020 zasáhlo Českou 

republiku onemocnění COVID-19, ministerstvo financí vydalo Generální pardon a nejzazší 

termín pro podání daňového přiznání a žádosti o vrácení přeplatku za rok 2020 pana Lemana 

se posunul na 3. 5. 2021. 

4.2. Výpočet daně s využitím výdajů stanovených procentem z příjmů – 

Varianta B 

Často využívanou metodou daňové optimalizace je uplatňování výdajů procentem z příjmů. 

V této části je vypočítán celkový základ daně a daňová povinnost za situace, kdy poplatník 
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od příjmů odečítá procentem stanovené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů z této 

činnosti. Příjmy, na které si může tyto výdaje stanovené procentem z příjmů uplatnit, 

se týkaly příjmů ze samostatné činnosti, a to konkrétně prodeje obrazů a pořádání výstav 

obrazů ze své tvorby, a příjmů z nájmu bytové jednotky. 

Pan Leman si podle § 7 odstavce 7 písm. d) zákona o daních z příjmů může uplatnit výdaje 

vynaložené na příjmy ze samostatné činnosti v procentuální sazbě 40 %, avšak do maximální 

částky 800 000 Kč. 

Od příjmů z nájmů si pan Leman podle § 7 odstavce 7 písm. c) zákona o daních z příjmů 

může odečíst výdaje v procentuální sazbě 30 %, avšak do maximální částky 600 000 Kč. 

Výpočet dílčích základů daně fyzické osoby je pro přehlednost uveden v následujících 

tabulkách. 

 

Tabulka 23: Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 552 000 

Povinné pojistné dle § 6 odst. 12 ZDP 186 576 

Dílčí základ daně 738 576 

 

Tabulka 24: Dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) Poznámka 

Příjmy 670 850  

Výdaje 268 340 40 % z 670 850 

Dílčí základ daně 402 510  
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Tabulka 25: Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 1 008 

Dílčí základ daně 1 008 

 

Tabulka 26: Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) Částka (v Kč) Poznámka 

Příjmy 182 400  

Výdaje 54 720 30 % z 182 400 

Dílčí základ daně 127 680  

 

Tabulka 27: Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 ZDP) - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 84 400 

Výdaje 0 

Dílčí základ daně 84 400 

 

Výpočet daně z příjmů fyzické osoby je pro přehlednost uveden v následujících tabulkách.  
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Tabulka 28: Celkový základ daně - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Zdroje příjmů a základ daně  

(dle § 6 – 10 ZDP) 

Operace Částka (v Kč) 

1 Dílčí základ daně § 6  738 576 

2 Dílčí základ daně § 7  402 510 

3 Dílčí základ daně § 8  1 008 

4 Dílčí základ daně § 9  127 680 

5 Dílčí základ daně § 10  84 400 

6 Základ daně 1+2+3+4+5 1 354 174 

7 Uplatňovaná výše ztráty  0 

8 Základ daně po uplatnění ztráty  6-7 1 354 174 

 

Tabulka 29: Nezdanitelný základ daně celkem - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Nezdanitelné částky základu daně dle  

§ 15 ZDP 

Operace Částka (v Kč) 

9 Dar humanitární organizaci  15 000 

10 Úroky z hypotečního úvěrů  33 152 

11 Penzijní připojištění  24 000 

12 Dárcovství krve  9 000 

13 Nezdanitelný základ daně celkem 9+10+11+12 81 152 

 

Tabulka 30: Daň dle § 16 ZDP - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daň dle § 16 ZDP Operace Částka  

(v Kč) 

14 Základ daně snížený o nezdanitelné částky základu daně 8-13 1 273 022 

15 Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů  1 273 000 

16 Daň dle § 16 ZDP  190 950 
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Tabulka 31: Daň po uplatnění slev na dani - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Slevy na dani  Operace Částka (v Kč) 

17 Základní sleva na poplatníka  24 840 

18 Sleva na manželku  24 840 

19 Sleva za umístění dítěte  7 758 

20 Slevy na dani celkem 17+18+19 57 438 

21 Daň po uplatnění slev na dani 16-20 133 512 

 

Tabulka 32: Daň po uplatnění daňového zvýhodnění - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daňové zvýhodnění  Operace Částka (v Kč) 

22 Daňové zvýhodnění na první dítě  15 204 

23 Daňové zvýhodnění na druhé dítě  19 404 

24 Daňové zvýhodnění na třetí dítě  24 204 

25 Daňové zvýhodnění celkem 22+23+24 58 812 

26 Daň po uplatnění daňového zvýhodnění 21-25 74 700 

27 Daňový bonus  0 

 

Tabulka 33: Konečná daňová povinnost na dani z příjmů - Varianta B 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Placení daně  Operace Částka (v Kč) 

28 Zaplacené zálohy na daň z příjmů  86 040 

29 Doplatek (+) /přeplatek na dani z příjmů (-)  - 11 340 

 

Shrnutí varianty B 

Z výpočtu daně s využitím výdajů procentem z příjmů, tedy varianty B, vyšla daňová 

povinnost v záporné výši 11 340 Kč, tedy ve výši přeplatku.  Při tomto způsobu optimalizace 

vyplyne panu Lemanovi, který není zastupován daňovým poradcem ani advokátem povinnost 

za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. V tomto případě poplatník 
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správci daně k danému termínu odvádí nulovou daň a může vyplnit žádost o vyplacení 

přeplatku místně příslušným finančním úřadem ve výši 11 340 Kč. Na základě § 155 

daňového řádu má finanční úřad na vrácení přeplatku 30 dnů, a tato lhůta začíná běžet den 

po posledním řádném termínu podání přiznání, tedy od 4. 5. 2021 (9, § 155).  

4.3. Výpočet daně s využitím přenesení příjmů na spolupracující osobu 

V souvislosti s daňovou optimalizací se při výpočtu daně používají prostředky daňové 

optimalizace, mezi které v určitých případech patří také přenesení příjmů a výdajů 

na spolupracující osobu.  

V této části je vypočítán celkový základ daně a daňová povinnost za situace, kdy poplatník 

využije přenesení příjmů a výdajů na svou manželku. Jelikož mu jeho manželka 

s podnikatelskou činností během rodičovské dovolené pomáhá a žije s panem Lemanem 

ve společně hospodařící domácnosti, lze na ni jeho příjmy a výdaje v určité částce 

ze samostatné činnosti přenést. Podle § 13 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů, může 

pan Leman na manželku rozdělit maximálně 50 % dosažených příjmů a výdajů, přitom částka 

připadající na manželku, u které příjmy přesahují výdaje, může činit nejvýše 540 000 Kč. 

Zároveň platí, že příjmy a výdaje nelze rozdělovat na druhého z manželů, pokud je na něj 

ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani na manžela.  

Základní údaje o spolupracující osobě 

Při rozdělení příjmů a výdajů na manželku pana Lemana, byla již manželka registrovaná 

na finančním úřadě, České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Registrační 

povinnost manželka splnila, když začala sama před několika lety pobírat příjmy ze samostatné 

činnosti.  

Jelikož v roce 2020 přijala manželka pana Lemana pouze rodičovský příspěvek ve výši 

100 000 Kč, který je od daní z příjmů osvobozený, její příjmy bude tvořit pouze převedený 

příjem od jejího manžela. 

Pro následující výpočet je důležité zmínit, že manželka při výpočtu daně uplatnila základní 

slevu na dani pro poplatníka a není zastupována daňovým poradcem ani advokátem, a daňové 

přiznání podává za kalendářní rok sama. 
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4.3.1. Podíl příjmů a výdajů připadajících na manželku činil 50 % - Varianta C 

V této části je vypočítán celkový základ daně a daňová povinnost obou poplatníků za situace, 

kdy poplatník využije přenesení příjmů a výdajů na svou manželku. Na manželku bude 

převedeno 50 % dosažených příjmů a výdajů ze samostatné činnosti pana Lemana.  

Celkové příjmy ze samostatné činnosti poplatníka byly za kalendářní rok 670 850 Kč. 

Pro stanovení celkové výše výdajů je využita metoda uplatňování výdajů procentem z příjmů. 

Výdaje ze samostatné činnosti tedy činí 268 340 Kč. 

Rozdělení příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti na manželku pana Lemana 

je pro přehlednost uvedeno v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 34: Dílčí základ daně z převedených příjmů (§ 7 ZDP) – spolupracující osoba - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Převedené příjmy Částka (v Kč) 

Převedené příjmy 335 425 

Převedené výdaje 134 170 

Dílčí základ daně 201 255 

 

Tabulka 35: Dílčí základ daně ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 335 425 

Výdaje 134 170 

Dílčí základ daně 201 255 

 

Výpočet daně z příjmů pana Lemana 

Výpočet dílčích základů daně z jednotlivých příjmů pana Lemana je pro přehlednost uveden 

v následujících tabulkách. 
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Tabulka 36: Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 552 000 

Povinné pojistné dle § 6 odst. 12 ZDP 186 576 

Dílčí základ daně 738 576 

 

Tabulka 37: Dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 335 425 

Výdaje 134 170 

Dílčí základ daně 201 255 

 

Tabulka 38: Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 1 008 

Dílčí základ daně 1 008 

 

Tabulka 39: Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 182 400 

Výdaje 48 752 

Dílčí základ daně 133 648 
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Tabulka 40: Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 ZDP) - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 84 400 

Výdaje 0 

Dílčí základ daně 84 400 

 

Výpočet daně z příjmů pana Lemana je pro přehlednost uveden v následujících tabulkách.  

Tabulka 41: Celkový základ daně - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Zdroje příjmů a základ daně  

(dle § 6 – 10 ZDP) 

Operace Částka (v Kč) 

1 Dílčí základ daně § 6  738 576 

2 Dílčí základ daně § 7  201 255 

3 Dílčí základ daně § 8  1 008 

4 Dílčí základ daně § 9  133 648 

5 Dílčí základ daně § 10  84 400 

6 Základ daně 1+2+3+4+5 1 158 887 

7 Uplatňovaná výše ztráty  0 

8 Základ daně po uplatnění ztráty  6-7 1 158 887 
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Tabulka 42: Nezdanitelný základ daně celkem - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Nezdanitelné částky základu daně dle  

§ 15 ZDP 

Operace Částka (v Kč) 

9 Dar humanitární organizaci  15 000 

10 Úroky z hypotečního úvěrů  33 152 

11 Penzijní připojištění  24 000 

12 Dárcovství krve  9 000 

13 Nezdanitelný základ daně celkem 9+10+11+12 81 152 

 

Tabulka 43: Daň dle § 16 ZDP - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daň dle § 16 ZDP Operace Částka  

(v Kč) 

14 Základ daně snížený o nezdanitelné částky základu daně 8-13 1 077 735 

15 Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů  1 077 700 

16 Daň dle § 16 ZDP  161 655 

 

Tabulka 44: Daň po uplatnění slev na dani - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Slevy na dani  Operace Částka (v Kč) 

17 Základní sleva na poplatníka  24 840 

18 Sleva na manželku  0 

19 Sleva za umístění dítěte  7 758 

20 Slevy na dani celkem 17+18+19 32 598 

21 Daň po uplatnění slev na dani 16-20 129 057 
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Tabulka 45: Daň po uplatnění daňového zvýhodnění - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daňové zvýhodnění  Operace Částka (v Kč) 

22 Daňové zvýhodnění na první dítě  15 204 

23 Daňové zvýhodnění na druhé dítě  19 404 

24 Daňové zvýhodnění na třetí dítě  24 204 

25 Daňové zvýhodnění celkem 22+23+24 58 812 

26 Daň po uplatnění daňového zvýhodnění 21-25 70 245 

27 Daňový bonus  0 

 

Tabulka 46: Konečná daňová povinnost na dani z příjmů - pan Leman - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Placení daně  Operace Částka (v Kč) 

28 Zaplacené zálohy na daň z příjmů  86 040 

29 Doplatek (+)/přeplatek na dani z příjmů (-)  - 15 795 

 

Z výpočtu daně s využitím rozdělením poloviny příjmů a poloviny výdajů na manželku pana 

Lemana, tedy varianty C, vyšla daňová povinnost v záporné výši 15 795 Kč, tedy ve výši 

přeplatku.  Při tomto způsobu optimalizace vyplyne panu Lemanovi, který není zastupován 

daňovým poradcem ani advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 

podat daňové přiznání. V tomto případě poplatník správci daně k danému termínu odvádí 

nulovou daň a může vyplnit žádost o vyplacení přeplatku místně příslušným finančním 

úřadem ve výši 15 795 Kč. 

Výpočet daně z příjmů manželky pana Lemana 

Výpočet daně z příjmů manželky pana Lemana je pro přehlednost uveden v následující 

tabulce. 
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Tabulka 47: Daň z příjmů - spolupracující osoba - Varianta C 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Převedené příjmy 335 425 

Převededené výdaje 134 170 

Dílčí základ daně 201 255 

Základ daně 201 255 

Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů 201 200 

Daň dle § 16 ZDP 30 180 

Základní sleva na poplatníka 24 840 

Daň po uplatnění slev na dani 5 340 

Zaplacené zálohy na daň z příjmů 0 

Doplatek (+)/přeplatek na dani z příjmů (-) + 5 340 

 

Z výpočtu daně s využitím převedení 50 % dosažených příjmů a výdajů ze samostatné 

činnosti na manželku pana Lemana, tedy varianty C, vyšla daňová povinnost manželky pana 

Lemana po uplatnění základní slevy na poplatníka v celkové výši 5 340 Kč. Při tomto 

způsobu optimalizace vyplyne paní Lemanové, která není zastupována daňovým poradcem 

ani advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. 

V tomto případě správci daně k danému termínu odvádí daň v celkové výši 5 340 Kč. 

Shrnutí varianty C 

Z výpočtu daně s využitím převedení 50 % dosažených příjmů a výdajů ze samostatné 

činnosti na manželku pana Lemana, tedy varianty C, vyšla daňová povinnost manželky 

v celkové výši 5 340 Kč.  Při tomto způsobu optimalizace vyplyne manželce, která není 

zastupována daňovým poradcem ani advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději 

k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání a tuto částku finančnímu úřadu uhradit.  

V případě, že pan Leman podá žádost o vyplacení přeplatku místně příslušným finančním 

úřadem a bude mu vyplacena částka ve výši 15 795 Kč, a manželka zaplatí daň 5 340 Kč, 
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celková úspora rodiny na dani z příjmu bude 10 450 Kč. 

4.3.2. Podíl příjmů a výdajů připadajících na manželku činil 40 % - Varianta D 

V této části je vypočítán celkový základ daně a daňová povinnost obou poplatníků za situace, 

kdy poplatník využije přenesení příjmů a výdajů na svou manželku. Na manželku bude 

tentokrát převedeno 40 % dosažených příjmů a výdajů ze samostatné činnosti pana Lemana.  

Celkové příjmy ze samostatné činnosti poplatníka byly za kalendářní rok 670 850 Kč. 

Pro stanovení celkové výše výdajů je využita opět metoda uplatňování výdajů procentem 

z příjmů. Výdaje ze samostatné činnosti tedy činí 268 340 Kč. 

Rozdělení příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti na manželku pana Lemana 

je pro přehlednost uvedeno v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 48: Dílčí základ daně z převedených příjmů - spolupracující osoba - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Převedené příjmy Částka (v Kč) 

Převedené příjmy 268 340 

Převedené výdaje 107 336 

Dílčí základ daně 161 004 

 

Tabulka 49: Dílčí základ daně ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 402 510 

Výdaje 161 004 

Dílčí základ daně 241 506 

Výpočet daně z příjmů pana Lemana 

Výpočet dílčích základů daně z jednotlivých příjmů pana Lemana je pro přehlednost uveden 

v následujících tabulkách. 
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Tabulka 50: Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 552 000 

Povinné pojistné dle § 6 odst. 12 ZDP 186 576 

Dílčí základ daně 738 576 

 

Tabulka 51: Dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 402 510 

Výdaje 161 004 

Dílčí základ daně 241 506 

 

Tabulka 52: Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 1 008 

Dílčí základ daně 1 008 

 

Tabulka 53: Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 182 400 

Výdaje 48 752 

Dílčí základ daně 133 648 

 

 



60 

 

Tabulka 54: Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 ZDP) - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 84 400 

Výdaje 0 

Dílčí základ daně 84 400 

 

Výpočet daně z příjmů pana Lemana je pro přehlednost uveden v následujících tabulkách.  

Tabulka 55: Celkový základ daně - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Zdroje příjmů a základ daně  

(dle § 6 – 10 ZDP) 

Operace Částka (v Kč) 

1 Dílčí základ daně § 6  738 576 

2 Dílčí základ daně § 7  241 506 

3 Dílčí základ daně § 8  1 008 

4 Dílčí základ daně § 9  133 648 

5 Dílčí základ daně § 10  84 400 

6 Základ daně 1+2+3+4+5 1 199 138 

7 Uplatňovaná výše ztráty  0 

8 Základ daně po uplatnění ztráty  6-7 1 199 138 
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Tabulka 56: Nezdanitelný základ daně celkem - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Nezdanitelné částky základu daně dle § 15 

ZDP 

Operace Částka (v Kč) 

9 Dar humanitární organizaci  15 000 

10 Úroky z hypotečního úvěrů  33 152 

11 Penzijní připojištění  24 000 

12 Dárcovství krve  9 000 

13 Nezdanitelný základ daně celkem 9+10+11+12 81 152 

 

Tabulka 57: Daň dle § 16 ZDP - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daň dle § 16 ZDP Operace Částka  

(v Kč) 

14 Základ daně snížený o nezdanitelné částky základu daně 8-13 1 117 986 

15 Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů  1 117 900 

16 Daň dle § 16 ZDP  167 685 

 

Tabulka 58: Daň po uplatnění slev na dani - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Slevy na dani  Operace Částka (v Kč) 

17 Základní sleva na poplatníka  24 840 

18 Sleva na manželku  0 

19 Sleva za umístění dítěte  7 758 

20 Slevy na dani celkem 17+18+19 32 598 

21 Daň po uplatnění slev na dani 16-20 135 087 
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Tabulka 59: Daň po uplatnění daňového zvýhodnění - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daňové zvýhodnění  Operace Částka (v Kč) 

22 Daňové zvýhodnění na první dítě  15 204 

23 Daňové zvýhodnění na druhé dítě  19 404 

24 Daňové zvýhodnění na třetí dítě  24 204 

25 Daňové zvýhodnění celkem 22+23+24 58 812 

26 Daň po uplatnění daňového zvýhodnění 21-25 76 275 

27 Daňový bonus  0 

 

Tabulka 60: Konečná daňová povinnost na dani z příjmů - pan Leman - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Placení daně  Operace Částka (v Kč) 

28 Zaplacené zálohy na daň z příjmů  86 040 

29 Doplatek (+)/přeplatek na dani z příjmů (-)  - 9 765 

 

Z výpočtu daně s využitím rozdělením 40 % příjmů a 40 % výdajů na manželku pana 

Lemana, tedy varianty D, vyšla daňová povinnost v záporné výši 9 765 Kč, tedy ve výši 

přeplatku.  Při tomto způsobu optimalizace vyplyne panu Lemanovi, který není zastupován 

daňovým poradcem ani advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 

podat daňové přiznání. V tomto případě poplatník správci daně k danému termínu odvádí 

nulovou daň a může vyplnit žádost o vyplacení přeplatku místně příslušným finančním 

úřadem ve výši 9 765 Kč. 

Výpočet daně z příjmů manželky pana Lemana 

Výpočet daně z příjmů manželky pana Lemana je pro přehlednost uveden v následující 

tabulce. 
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Tabulka 61: Daň z příjmů - spolupracující osoba - Varianta D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Převedené příjmy 268 340 

Převedené výdaje 107 336 

Dílčí základ daně 161 004 

Základ daně 161 004 

Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů 161 000 

Daň dle § 16 ZDP 24 150 

Základní sleva na poplatníka 24 840 

Daň po uplatnění slev na dani 0 

Zaplacené zálohy na daň z příjmů 0 

Doplatek (+)/přeplatek na dani z příjmů (-) 0 

 

Z výpočtu daně s využitím převedení 40 % dosažených příjmů a výdajů ze samostatné 

činnosti na manželku pana Lemana, tedy varianty D, vyšla daňová povinnost manželky pana 

Lemana po uplatnění základní slevy na poplatníka v nulové výši. Při tomto způsobu 

optimalizace vyplyne paní Lemanové, která není zastupována daňovým poradcem ani 

advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. 

V tomto případě správci daně k danému termínu odvádí nulovou daň. 

Shrnutí varianty D 

Z výpočtu daně s využitím převedení 40 % dosažených příjmů a výdajů ze samostatné 

činnosti na manželku pana Lemana, tedy varianty D, vyšla daňová povinnost manželky 

v celkové výši 0 Kč.  Při tomto způsobu optimalizace vyplyne manželce, která není 

zastupována daňovým poradcem ani advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději 

k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. 

V případě, že pan Leman podá žádost o vyplacení přeplatku místně příslušným finančním 

úřadem a bude mu vyplacena částka ve výši 9 765 Kč, a manželka zaplatí nulovou daň, 
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celková úspora rodiny na dani z příjmu bude 9 765 Kč. 

4.3.3. Podíl příjmů a výdajů připadajících na manželku činil 30 % - Varianta E 

V této části je vypočítán celkový základ daně a daňová povinnost obou poplatníků za situace, 

kdy poplatník využije přenesení příjmů a výdajů ze samostatné činnosti na svou manželku. 

Na manželku bude tentokrát převedeno 30 % dosažených příjmů a výdajů ze samostatné 

činnosti pana Lemana. Na manželku pana Lemana je v této variantě výpočtu daně z příjmů 

navíc přenesena hodnota celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu bytové jednotky. 

Manželka od příjmů odečítá procentem stanovené výdaje na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů z této činnosti.  

Celkové příjmy ze samostatné činnosti poplatníka byly za kalendářní rok 670 850 Kč. 

Pro stanovení celkové výše výdajů je využita opět metoda uplatňování výdajů procentem 

z příjmů. Výdaje ze samostatné činnosti tedy činí 268 340 Kč. 

Rozdělení příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti na manželku pana Lemana 

je pro přehlednost uvedeno v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 62: Dílčí základ daně z převedených příjmů - spolupracující osoba - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Převedené příjmy Částka (v Kč) 

Převedené příjmy 201 255 

Převedené výdaje 80 502 

Dílčí základ daně 120 753 

 

Tabulka 63: Dílčí základ daně ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 469 595 

Výdaje 187 838 

Dílčí základ daně 281 757 
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Výpočet daně z příjmů pana Lemana 

Výpočet dílčích základů daně z jednotlivých příjmů pana Lemana je pro přehlednost uveden 

v následujících tabulkách. 

Tabulka 64: Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 552 000 

Povinné pojistné dle § 6 odst. 12 ZDP 186 576 

Dílčí základ daně 738 576 

 

Tabulka 65: Dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 469 595 

Výdaje 187 838 

Dílčí základ daně 281 757 

 

Tabulka 66: Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 1 008 

Dílčí základ daně 1 008 
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Tabulka 67: Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 0 

Výdaje 0 

Dílčí základ daně 0 

 

Tabulka 68: Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 ZDP) - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 84 400 

Výdaje 0 

Dílčí základ daně 84 400 

 

Výpočet daně z příjmů pana Lemana je pro přehlednost uveden v následujících tabulkách.  

Tabulka 69: Celkový základ daně - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Zdroje příjmů a základ daně  

(dle § 6 – 10 ZDP) 

Operace Částka (v Kč) 

1 Dílčí základ daně § 6  738 576 

2 Dílčí základ daně § 7  281 757 

3 Dílčí základ daně § 8  1 008 

4 Dílčí základ daně § 9  0 

5 Dílčí základ daně § 10  84 400 

6 Základ daně 1+2+3+4+5 1 105 741 

7 Uplatňovaná výše ztráty  0 

8 Základ daně po uplatnění ztráty  6-7 1 105 741 
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Tabulka 70: Nezdanitelný základ daně celkem - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Nezdanitelné částky základu daně dle  

§ 15 ZDP 

Operace Částka (v Kč) 

9 Dar humanitární organizaci  15 000 

10 Úroky z hypotečního úvěrů  33 152 

11 Penzijní připojištění  24 000 

12 Dárcovství krve  9 000 

13 Nezdanitelný základ daně celkem 9+10+11+12 81 152 

 

Tabulka 71: Daň dle § 16 ZDP - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daň dle § 16 ZDP Operace Částka  

(v Kč) 

14 Základ daně snížený o nezdanitelné částky základu daně 8-13 1 024 589 

15 Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů  1 024 500 

16 Daň dle § 16 ZDP  153 675 

 

Tabulka 72: Daň po uplatnění slev na dani - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Slevy na dani  Operace Částka (v Kč) 

17 Základní sleva na poplatníka  24 840 

18 Sleva na manželku  0 

19 Sleva za umístění dítěte  7 758 

20 Slevy na dani celkem 17+18+19 32 598 

21 Daň po uplatnění slev na dani 16-20 121 077 
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Tabulka 73: Daň po uplatnění daňového zvýhodnění - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daňové zvýhodnění  Operace Částka (v Kč) 

22 Daňové zvýhodnění na první dítě  15 204 

23 Daňové zvýhodnění na druhé dítě  19 404 

24 Daňové zvýhodnění na třetí dítě  24 204 

25 Daňové zvýhodnění celkem 22+23+24 58 812 

26 Daň po uplatnění daňového zvýhodnění 21-25 62 265 

27 Daňový bonus  0 

 

Tabulka 74: Konečná daňová povinnost na dani z příjmů - pan Leman - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Placení daně  Operace Částka (v Kč) 

28 Zaplacené zálohy na daň z příjmů  86 040 

29 Doplatek (+)/přeplatek na dani z příjmů (-)  - 23 775 

 

Z výpočtu daně s využitím rozdělením 30 % příjmů a 30 % výdajů ze samostatné činnosti 

na manželku pana Lemana a převedení celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu 

bytové jednotky na paní Lemanovou, tedy varianty E, vyšla daňová povinnost v záporné výši 

23 775 Kč, tedy ve výši přeplatku.  Při tomto způsobu optimalizace vyplyne panu Lemanovi, 

který není zastupován daňovým poradcem ani advokátem povinnost za předcházející rok 

nejpozději k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. V tomto případě poplatník správci daně 

k danému termínu odvádí nulovou daň a může vyplnit žádost o vyplacení přeplatku místně 

příslušným finančním úřadem ve výši 23 775 Kč. 

Výpočet daně z příjmů manželky pana Lemana 

Výpočet dílčího základu daně manželky pana Lemana je pro přehlednost uvedena 

v následující tabulce. 
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Tabulka 75: Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) - manželka pana Lemana – Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) Částka (v Kč) Poznámka 

Příjmy 182 400  

Výdaje 54 720 30 % z 182 400 

Dílčí základ daně 127 680  

 

Výpočet daně z příjmů manželky pana Lemana je pro přehlednost uveden v následující 

tabulce. 

Tabulka 76: Daň z příjmů - spolupracující osoba - Varianta E 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Dílčí základ daně - Převedené příjmy a výdaje z § 7 manžela 120 753 

Dílčí základ daně § 9 ZDP 127 680 

Základ daně 248 433 

Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů 248 400 

Daň dle § 16 ZDP 37 260 

Základní sleva na poplatníka 24 840 

Daň po uplatnění slev na dani 12 420 

Zaplacené zálohy na daň z příjmů 0 

Doplatek (+)/přeplatek na dani z příjmů (-) 12 420 

 

Z výpočtu daně s využitím rozdělením 30 % příjmů a 30 % výdajů ze samostatné činnosti 

na manželku pana Lemana a převedení celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu 

bytové jednotky na paní Lemanovou, tedy Varianty E, vyšla daňová povinnost manželky pana 

Lemana po uplatnění základní slevy na poplatníka v celkové výši 12 420 Kč. Při tomto 

způsobu optimalizace vyplyne paní Lemanové, která není zastupována daňovým poradcem 

ani advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. 
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V tomto případě správci daně k danému termínu odvádí daň v hodnotě 12 420 Kč. 

Shrnutí varianty E 

Z výpočtu daně s využitím rozdělením 30 % příjmů a 30 % výdajů ze samostatné činnosti 

na manželku pana Lemana a převedení celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu 

bytové jednotky na paní Lemanovou, tedy varianty E, vyšla daňová povinnost manželky 

v celkové výši 12 420 Kč. Při tomto způsobu optimalizace vyplyne manželce, která není 

zastupována daňovým poradcem ani advokátem povinnost, za předcházející rok nejpozději 

k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. 

V případě, že pan Leman podá žádost o vyplacení přeplatku místně příslušným finančním 

úřadem a bude mu vyplacena částka ve výši 23 775 Kč, a manželka zaplatí daň v hodnotě 

12 420 Kč, celková úspora rodiny na dani z příjmu bude 11 355 Kč. 

4.4. Výpočet daně s využitím přenesení příjmů a výdajů z opakovaného 

nájmu na manželku – Varianta F 

Prostředkem možné daňové optimalizace je také přenesení celkových příjmů a výdajů 

z opakovaného nájmu bytové jednotky na manželku pana Lemana. V této části je vypočítán 

celkový základ daně a daňová povinnost za situace, kdy poplatník své celkové příjmy 

a výdaje z opakovaného nájmu bytové jednotky přenese na svou manželku, která od příjmů 

odečítá procentem stanovené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů z této činnosti.  

Manželka pana Lemana si podle § 7 odstavce 7 písm. C) zákona o daních z příjmů může 

odečíst výdaje v procentuální sazbě 30 %, avšak do maximální částky 600 000 Kč. 

Výpočet daně z příjmů pana Lemana 

Výpočet dílčích základů daně pana Lemana je pro přehlednost uveden v následujících 

tabulkách. 
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Tabulka 77: Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) – pan Leman – Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 552 000 

Povinné pojistné dle § 6 odst. 12 ZDP 186 576 

Dílčí základ daně 738 576 

 

Tabulka 78: Dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) – pan Leman – Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) Částka (v Kč) Poznámka 

Příjmy 670 850  

Výdaje 268 340  

Dílčí základ daně 402 510  

 

Tabulka 79: Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 1 008 

Dílčí základ daně 1 008 

 

Tabulka 80: Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 0 

Výdaje 0 

Dílčí základ daně 0 
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Tabulka 81: Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§ 10 ZDP) - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) Částka (v Kč) 

Příjmy 84 400 

Výdaje 0 

Dílčí základ daně 84 400 

 

Výpočet daně z příjmů fyzické osoby je pro přehlednost uveden v následujících tabulkách.  

Tabulka 82: Celkový základ daně - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Zdroje příjmů a základ daně  

(dle § 6 – 10 ZDP) 

Operace Částka (v Kč) 

1 Dílčí základ daně § 6  738 576 

2 Dílčí základ daně § 7  402 510 

3 Dílčí základ daně § 8  1 008 

4 Dílčí základ daně § 9  0 

5 Dílčí základ daně § 10  84 400 

6 Základ daně 1+2+3+4+5 1 226 494 

7 Uplatňovaná výše ztráty  0 

8 Základ daně po uplatnění ztráty  6-7 1 226 494 
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Tabulka 83: Nezdanitelný základ daně celkem - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Nezdanitelné částky základu daně dle  

§ 15 ZDP 

Operace Částka (v Kč) 

9 Dar humanitární organizaci  15 000 

10 Úroky z hypotečního úvěrů  33 152 

11 Penzijní připojištění  24 000 

12 Dárcovství krve  9 000 

13 Nezdanitelný základ daně celkem 9+10+11+12 81 152 

 

Tabulka 84: Daň dle § 16 ZDP - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daň dle § 16 ZDP Operace Částka  

(v Kč) 

14 Základ daně snížený o nezdanitelné částky základu daně 8-13 1 145 342 

15 Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů  1 145 300 

16 Daň dle § 16 ZDP  173 145 

 

Tabulka 85: Daň po uplatnění slev na dani - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Slevy na dani  Operace Částka (v Kč) 

17 Základní sleva na poplatníka  24 840 

18 Sleva na manželku  0 

19 Sleva za umístění dítěte  7 758 

20 Slevy na dani celkem 17+18+19 32 598 

21 Daň po uplatnění slev na dani 16-20 140 547 
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Tabulka 86: Daň po uplatnění daňového zvýhodnění - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Daňové zvýhodnění  Operace Částka (v Kč) 

22 Daňové zvýhodnění na první dítě  15 204 

23 Daňové zvýhodnění na druhé dítě  19 404 

24 Daňové zvýhodnění na třetí dítě  24 204 

25 Daňové zvýhodnění celkem 22+23+24 58 812 

26 Daň po uplatnění daňového zvýhodnění 21-25 81 735 

27 Daňový bonus  0 

 

Tabulka 87: Konečná daňová povinnost na dani z příjmů - pan Leman - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Řádek Placení daně  Operace Částka (v Kč) 

28 Zaplacené zálohy na daň z příjmů  86 040 

29 Doplatek (+) /přeplatek na dani z příjmů (-)  - 4 305 

 

Z výpočtu daně s využitím přenesení celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu bytové 

jednotky na manželku pana Lemana, tedy varianty F, vyšla daňová povinnost pana Lemana 

v záporné výši 4 305 Kč, tedy ve výši přeplatku.  Při tomto způsobu optimalizace vyplyne 

panu Lemanovi, který není zastupován daňovým poradcem ani advokátem povinnost 

za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. V tomto případě poplatník 

správci daně k danému termínu odvádí nulovou daň a může vyplnit žádost o vyplacení 

přeplatku místně příslušným finančním úřadem ve výši 4 305 Kč. 

Výpočet daně z příjmů manželky pana Lemana 

Výpočet dílčího základu daně manželky pana Lemana je pro přehlednost uvedena 

v následující tabulce. 
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Tabulka 88: Dílčí základ daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) - manželka pana Lemana - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) Částka (v Kč) Poznámka 

Příjmy 182 400  

Výdaje 54 720 30 % z 182 400 

Dílčí základ daně 127 680  

 

Výpočet daně z příjmů manželky pana Lemana je pro přehlednost uveden v následující 

tabulce. 

Tabulka 89: Daň z příjmů - manželka pana Lemana - Varianta F 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka (v Kč) 

Dílčí základ daně 127 680 

Základ daně 127 680 

Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč dolů 127 600 

Daň dle § 16 ZDP 19 140 

Základní sleva na poplatníka 24 840 

Daň po uplatnění slev na dani 0 

Zaplacené zálohy na daň z příjmů 0 

Doplatek (+)/přeplatek na dani z příjmů (-) 0 

 

Z výpočtu daně s využitím přenesení celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu bytové 

jednotky na manželku pana Lemana, tedy varianty F, vyšla daňová povinnost manželky pana 

Lemana po uplatnění základní slevy na poplatníka v nulové výši. Při tomto způsobu 

optimalizace vyplyne paní Lemanové, která není zastupována daňovým poradcem 

ani advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání. 

V tomto případě správci daně k danému termínu odvádí nulovou daň. 
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Shrnutí varianty F 

Z výpočtu daně s využitím přenesení příjmů a výdajů z nájmu na manželku pana Lemana, 

varianty F, vyšla daňová povinnost pana Lemana v záporné výši 4 305 Kč, tedy ve výši 

přeplatku.  Při tomto způsobu optimalizace vyplyne panu Lemanovi, který není zastupován 

daňovým poradcem ani advokátem povinnost za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 

podat daňové přiznání. V tomto případě poplatník správci daně k danému termínu odvádí 

nulovou daň a může vyplnit žádost o vyplacení přeplatku místně příslušným finančním 

úřadem ve výši 4 305 Kč.  

V případě, že pan Leman podá žádost o vyplacení přeplatku místně příslušným finančním 

úřadem a bude mu vyplacena částka ve výši 4 305 Kč, a manželka zaplatí nulovou daň, 

celková úspora rodiny na dani z příjmu bude 4 305 Kč. 

4.5. Porovnání variant  

Tato část bakalářské práce je zaměřena na porovnání vypočítaných variant daně z příjmů 

fyzické osoby, pana Lemana, pomocí prostředků k optimalizaci daňové povinnosti.  

Vybrané fyzické osobě s příjmy z různých činností bylo v této práci zpracováno celkem šest 

variant, na základě kterých by poplatník mohl zdanit své příjmy za kalendářní rok 2020. 

V prvních dvou variantách byl jakožto prostředek k optimalizaci daňové povinnosti využit 

výpočet daně s využitím dvou různých způsobů využití výdajů, a to kdy poplatník od příjmů 

odečítá výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů z této činnosti v jejich skutečné výši, 

nebo od těchto dosažených příjmů odečítá výdaje stanovené procentem z dosažených příjmů, 

podle procentuálních sazeb uvedených v § 7 odstavce 7 zákona o daních z příjmů. V práci byl 

jako prostředek daňové optimalizace využit také institut spolupracující osoby, a to konkrétně 

ve variantě C a D. Ve variantě E byl jako prostředek daňové optimalizace využit také institut 

spolupracující osoby. Spolupracující osobou byla označena manželka poplatníka, na kterou 

byla navíc přenesena hodnota celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu bytové 

jednotky. V poslední variantě již manželka poplatníka nebyla považována za spolupracující 

osobu, ale byla na ni přenesena hodnota celkových příjmů a výdajů z opakovaného nájmu 

bytové jednotky. V těchto případech, kdy byly příjmy a výdaje ze samostatné činnosti pana 

Lemana rozděleny na jeho manželku, tedy spolupracující osobu, byla vypočítána také daňová 

povinnost jeho manželky. Odvodová povinnost poplatníkovy manželky byla za běžných 

podmínek nulová, avšak v případech, kdy na ni, jakožto spolupracující osobu, byla převedena 



77 

 

právě část příjmů a výdajů manžela, povinnost k dani z příjmů fyzických osob ji vznikla, 

proto bude pro výběr nejoptimálnější varianty zdanění rozhodující součet daňových odvodů 

za oba manžele. 

V první variantě zdanění příjmů fyzických osob, tedy Variantě A, byl jakožto prostředek 

k optimalizaci daňové povinnosti využit výpočet daně s využitím skutečných výdajů. 

Výsledná daňová povinnost v tomto případě vyšla 12 540 Kč, a při tomto způsobu 

optimalizace vyplyne panu Lemanovi, který není zastupován daňovým poradcem 

ani advokátem, povinnost za předcházející rok nejpozději k 3. 5. 2021 podat daňové přiznání 

a tuto částku uhradit. Při tomto celkovém základu daně z příjmů poplatník nedosáhl z titulu 

daňového zvýhodnění na děti daňového bonusu. 

Nulové daňové povinnosti však v tomto případě dosáhla manželka pana Lemana. 

Ve druhé variantě zdanění příjmů fyzických osob, tedy Variantě B, byl jakožto 

prostředek k optimalizaci daňové povinnosti využit výpočet daně s využitím výdajů 

stanovených procentuální sazbou z příjmů. Konkrétně byly zvoleny podle platného zákona 

o daních z příjmů paušální výdaje ze samostatné činnosti ve výši 40 % příjmů a paušální 

výdaje z nájmu ve výši 30 % z příjmů. Při takovém způsobu uplatňování výdajů 

je uplatňovaná částka omezena zákonem. Pan Leman však tyto částky nepřekročil, a mohl tak 

uplatnit celý výdaj stanovený procentem z příjmů. V tomto případě výpočtu vyšla daňová 

povinnost po odečtení slev na dani a zaplacených záloh na daň ve výši přeplatku na dani, 

a to  částce 11 340 Kč. Pan Leman si za takovéto situace může vyplnit žádost o vyplacení 

přeplatku a podat ho místně příslušnému finančnímu úřadu, a zažádat tak o vrácení přeplatku 

ve výši 11 340 Kč. Poplatník tak při zvolení tohoto výpočtu daně z příjmů vzhledem 

k předchozímu výpočtu ušetří na dani z příjmů 23 880 Kč, a správci daně k danému termínu 

odvádí nulovou daň.  

Ani při tomto celkovém základu daně z příjmů však nedosáhl z titulu daňového zvýhodnění 

na děti daňového bonusu. 

Nulové daňové povinnosti v tomto případě dosáhla také manželka pana Lemana. 

Ve třetí variantě zdanění příjmů fyzických osob, tedy Variantě C, byl jakožto prostředek 

k optimalizaci daňové povinnosti využit výpočet daně s využitím přenesení 50 % příjmů 

a výdajů pana Lemana na spolupracující osobu, jeho manželku. Ačkoliv přeplatek na dani 

vyšel v částce 15 795 Kč, je v tomto případě zapotřebí přihlédnout k částce, kterou je povinna 

na dani z příjmů uhradit spolupracující osoba, tedy manželka. Kladné daňové povinnosti 
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v tomto případě dosáhla manželka pana Lemana, která bude povinna uhradit daň z příjmů 

ve výši 5 340 Kč, a celková úspora rodiny na dani z příjmu tak bude činit 10 450 Kč, 

tedy o 890 Kč méně než ve Variantě B.  

Ani při tomto celkovém základu daně z příjmů nedosáhl pan Leman z titulu daňového 

zvýhodnění na děti daňového bonusu. 

Ve čtvrté variantě zdanění příjmů fyzických osob, tedy Variantě D, byl jakožto 

prostředek k optimalizaci daňové povinnosti využit výpočet daně s využitím přenesení 40 % 

příjmů a výdajů pana Lemana na spolupracující osobu, jeho manželku. Ačkoliv byl celkový 

základ daně u této varianty nižší než u Varianty A a Varianty B, kde neuplatňoval příjmy 

a výdaje rozdělené na spolupracující osobu podle § 13 zákona o daních z příjmů, po uplatnění 

slev na dani a odečtení zaplacených záloh na daň přeplatek na dani ve výši 9 765 Kč, 

a to v částce o 1 575 Kč nižší než ve Variantě B. Daňový přeplatek v tomto případě vyšel 

nižší, jelikož si pan Leman z daně z titulu spolupracující osoby nemohl uplatnit slevu 

na manželku ve výši 24 840 Kč. 

Ani při tomto sníženém celkovém základu daně z příjmů nedosáhl poplatník z titulu daňového 

zvýhodnění na děti daňového bonusu. 

Nulové daňové povinnosti však v tomto případě po odečtení základní slevy na poplatníka 

od daně z příjmů dosáhla manželka pana Lemana. 

V páté variantě zdanění příjmů fyzických osob, tedy Variantě E, byl jakožto prostředek 

k optimalizaci daňové povinnosti využit výpočet daně s využitím přenesení 30 % příjmů 

a výdajů pana Lemana na spolupracující osobu, jeho manželku, a na manželku byla také 

přenesena celková hodnota příjmů a výdajů z pravidelného nájmu bytové jednotky. 

Po uplatnění slev na dani a odečtení zaplacených záloh na daň vyšel přeplatek na dani 

v částce 23 775 Kč. V tomto případě je však zapotřebí přihlédnout k částce, kterou je povinna 

na dani z příjmů uhradit spolupracující osoba, tedy manželka. Nejvyšší kladné daňové 

povinnosti v tomto případě dosáhla manželka pana Lemana, která bude povinna uhradit daň 

z příjmů ve výši 11 355 Kč, a celková úspora rodiny na dani z příjmu tak bude činit 

12 420 Kč, tedy více než ve všech ostatních variantách.  

Ani při tomto celkovém základu daně z příjmů nedosáhl pan Leman z titulu daňového 

zvýhodnění na děti daňového bonusu. 

V šesté variantě zdanění příjmů fyzických osob, tedy Variantě F, byl jakožto prostředek 

k optimalizaci daňové povinnosti využit přenos celkové hodnoty příjmů a výdajů 
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z pravidelného nájmu bytové jednotky na manželku poplatníka, která již v tomto případě 

nebyla považována za spolupracující osobu. Po uplatnění slev na dani a odečtení zaplacených 

záloh na daň vyšel přeplatek na dani v částce 4 305 Kč. V tomto případě je však zapotřebí 

přihlédnout k částce, kterou je povinna na dani z příjmů uhradit spolupracující osoba, tedy 

manželka, která bude povinna uhradit daň z příjmů v nulové výši, a celková úspora rodiny 

na dani z příjmu tak bude činit 4 305 Kč, tedy více než ve Variantě A a Variantě D, ale méně 

než ve zbylých Variantách. 

Ani při tomto celkovém základu daně z příjmů nedosáhl pan Leman z titulu daňového 

zvýhodnění na děti daňového bonusu. 

V následující tabulce jsou pro přehlednost zobrazeny vypočítané hodnoty výsledné daňové 

povinnosti poplatníka v případě Varianty A, B, C, D, E a F. Jelikož Varianta C, D a E jako 

prostředek daňové optimalizace využila institut spolupracující osoby, tabulka zahrnuje také 

daňové zatížení příjmů přenesených na manželku pana Lemana a celkové daňové zatížení 

příjmu této rodiny.  

Tabulka 90: Porovnání navrhovaných variant  A - D 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Pan Leman Manželka pana Lemana Rodina pana Lemana 

Varianta Přeplatek(-)/doplatek(+) 

na DPFO (v Kč) 

Přeplatek(-)/doplatek(+) 

na DPFO (v Kč) 

Přeplatek(-)/doplatek(+) 

na DPFO (v Kč) 

A + 12 540 0 + 12 540 

B - 11 340 0 - 11 340 

C - 15 795 + 5 340 - 10 450 

D + 9 765 0 + 9 765 

E - 23 775 + 11 355 - 12 420 

F - 4 305 0 - 4 305 
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4.6. Doporučená varianta 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na doporučení nejlepší varianty z těch, které byly 

uvažovány. Jako doporučená varianta je zvolena ta, která pomocí prostředků k optimalizaci 

daňové povinnosti minimalizovala daňovou povinnost, a maximalizovala tak příjmy 

poplatníka. 

Z tabulky vyplývá, že nulových daňových odvodů pana Lemana lze dosáhnout při výpočtu 

daně z příjmů pomocí Varianty B, C, E a F. Ačkoliv byla daň pana Lemana nulová, celková 

úspora rodiny vzhledem k nenulové povinnosti spolupracující osoby ve Varinatě C a D, 

závisela i na výši daňové povinnosti manželky pana Lemana. 

Jako nejlepší a doporučená varianta ze všech zvažovaných variant se proto jeví Varianta E, 

u níž dochází k největší daňové optimalizaci. Pan Lemanovi je doporučeno jakožto prostředek 

k optimalizaci daňové povinnosti využit výpočet daně s využitím výdajů stanovených 

procentuální sazbou z příjmů, a to u příjmů ze samostatné činnosti i příjmů z nájmu, 

a to za podmínky, že 30 % ze svých příjmů a výdajů ze samostatné činnosti pan Leman 

převede na svou manželku, na kterou bude převedena také celková hodnota příjmů a výdajů 

z pravidelného nájmu bytové jednotky. Odváděná daň z příjmů pana Lemana je při tomto 

výpočtu nulová, a poplatník má naopak nárok zažádat o vrácení přeplatku na daních z příjmů 

za rok 2020 ve výši 23 775 Kč. Odváděná daň z příjmů manželky pana Lemana je při tomto 

výpočtu 11 355 Kč, ale v porovnání s ostatními případy vychází celková úspora na dani 

z příjmů fyzické osoby nejvyšší, a to v částce 12 420 Kč. 

Naopak nejméně optimální variantou pro poplatníka se jeví Varianta A, u které by uplatňoval 

výdaje ze samostatné činnosti a z nájmu v jejich skutečné částce. Výsledná daňová povinnost 

v tomto případě vyšla 12 540 Kč, a při tomto způsobu optimalizace vyplyne panu Lemanovi 

povinnost tuto částku uhradit. 

Na základě doporučené varianty jsou pro pana Lemana zpracovány přílohy s vyplněnými 

tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2020. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí prostředků k optimalizace dani z příjmů fyzických osob 

optimalizovat daňovou povinnost fyzické osoby inspirované konkrétním poplatníkem, 

jejíž příjmy pocházely ze závislé činnosti, podnikání v oblasti umění, kapitálového majetku, 

z nájmu a ostatních příjmů, tak aby došlo k maximalizaci jeho celkových příjmů 

a minimalizaci jeho daňové povinnost. Jednotlivé kroky a výpočty všech možných variant 

daňové optimalizace byly prováděny dle účinné legislativy České republiky.  

V teoretické části bakalářské práce byly shromážděny a analyzovány poznatky z odborné 

literatury a z různých publikací zabývající se daňovou problematikou. Došlo k objasnění 

pojmů a souvislostí vztahujících se k příjmům fyzické osoby z pohledu zákona o daních 

z příjmů, dále daňové optimalizaci daně z příjmů fyzických osob, autorskému zákonu, podle 

kterého vybraná fyzická osoba vykonává svou samostatně výdělečnou činnost, a daňové 

evidenci, kterou je fyzická osoba podle zákona o daních z příjmů povinna vést. Veškeré tyto 

poznatky byly následně aplikovány v praktické části práce.  

V analytické části byla představena fyzická osoba inspirovaná konkrétním poplatníkem, 

jejíž příjmy a výdaje byly stanoveny na základě reálných situací, které můžou potkat i ostatní 

jednotlivé osoby. Fyzická osoba měla během kalendářního roku 2020 příjmy ze závislé 

činnosti, samostatné činnosti, kde podnikala podle autorského zákona, příjmy z kapitálového 

majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy. Tato bakalářská práce obsahovala na základě 

potřebných stanovených údajů o fyzické osobě a jejich příjmech a výdajích šest různých 

variant zdanění příjmů fyzické osoby s různými druhy příjmů, které by mohly podnikateli 

snížit daňovou povinnost z příjmů. Z těchto navržených a vypočtených variant byla následně 

vybrána a doporučena jedna varianta, díky které došlo u poplatníka k maximalizaci jeho 

příjmů a minimalizace jeho daňové povinnosti z příjmů fyzických osob, a na základě které 

byly zpracovány přílohy s vyplněnými tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

za kalendářní rok 2020. 

V prvním případě byl vypočítán celkový základ daně a daňová povinnost za situace, 

kdy poplatník od příjmů odečetl skutečně vynaložené náklady na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů z této činnosti. V druhém případě byl výpočet proveden s využitím výdajů uplatněných 

procentem z příjmů poplatníka, a to v procentuální sazbě 40 % ze samostatné činnosti a 30 % 

z nájmu, podle účinné legislativy České republiky. V následujících dvou případech byla 

ke snížení daňové povinnosti poplatníka využita spolupracující osoba, na kterou byla část 
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příjmů a výdajů poplatníka převedena. Spolupracující osobou byla manželka pana Lemana, 

na kterou poplatník přenesl ve Variantě C polovinu svých příjmů a výdajů, a ve Variantě D 

40 % svých příjmů a výdajů. Ve Variantě E byla ke snížení daňové povinnosti poplatníka 

využita spolupracující osoba, manželka pana Lemana na kterou bylo převedeno nejen 30 % 

příjmů a výdajů ze samostatné činnosti poplatníka, ale byla na ni převedena také celková 

hodnota příjmů a výdajů z pravidelného nájmu bytové jednotky. V poslední variantě, 

tedy Variantě F, byl jakožto prostředek k optimalizaci daňové povinnosti využit přenos 

celkové hodnoty příjmů a výdajů z pravidelného nájmu bytové jednotky na manželku 

poplatníka, která již v tomto případě nebyla považována za spolupracující osobu. 

Jak již bylo uvedeno, ve všech výpočtech se postupovalo na základě platné legislativy 

a informací potřebných k výpočtu základu daně a daňové povinnosti poplatníka. 

Panu Lemanovi byla na závěr doporučena možnost výpočtu daně z příjmů Varianty E, 

u které poplatník od příjmů odečítá výdaje stanovené procentem z příjmů, a to u příjmů 

ze samostatné činnosti i příjmů z nájmu, a zároveň 30 % ze svých příjmů a výdajů ze 

samostatné činnosti převede na svou manželku, na kterou bude převedena také celková 

hodnota příjmů a výdajů z pravidelného nájmu bytové jednotky. Tato varianta optimalizace 

vyplynula na základě srovnání vypočtených dat a s přeplatkem na dani z příjmů v hodnotě 

12 420 Kč se jeví jako nejvíce optimální.   
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Seznam použitých zkratek 

DPFO - daň z příjmů fyzických osob  

DPH - daň z přidané hodnoty 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

ZDP – zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

 


