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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů studentů. Je rozdělena do čtyř částí. První 

část se věnuje daňové teorii, obsahuje vysvětlení základních pojmů. Druhá část se 

zabývá obecnou teorií daně z příjmů fyzických osob. Následuje část o sociálním a 

zdravotním pojištěním. Poslední část je praktická, obsahuje výpočty daňové povinnosti 

u jednotlivých možných variant. Cílem bakalářské práce je nalezení optimální varianty, 

při které je výsledná daňová povinnost pro studenta co nejvýhodnější. 

 

ABSTRACT 

The bachelor's thesis is dealing with taxation of students' income. It is divide into four 

parts. The first part is dealing with taxes in theory, it contains explanation of basic 

terms. The second part is dealing with theory of personal income tax in general. Next 

part is about social health and insurance. Last part is practical, it contains calculation tax 

liability for individual possible variants. The main aim of this thesis is to find an 

optimal variant which would be the most favorite one for students. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se věnuje daňové problematice, hlavně zdaněním příjmů studentů. 

V dnešní době nějakou brigádu či občasný přivýdělek má téměř každý student. Je tedy 

vhodné zjistit nejvýhodnější variantu pro studenta a optimalizovat daňovou povinnost a 

odvody na sociální a zdravotní pojištění.  

Studenti se v této problematice moc neorientují a ne vždy přistupují na nejvhodnější 

variantu. Možnostmi je dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní 

poměr či práce jako OSVČ. 

Práce by mohla některým studentům pomoci najít pro ně nejvhodnější variantu pracovní 

smlouvy a ušetřit nemalé peníze. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí.  První část se věnuje daňové teorii, obsahuje 

přehled daňového systému České republiky, vysvětlení základních daňových pojmů, 

povinnosti daňového subjektu a jednotlivé pracovněprávní smlouvy a OSVČ. Druhá 

část se zabývá obecnou teorií daně z příjmů fyzických osob, zabývá se tím, kdo je 

poplatník daně, co je předmětem daně z příjmu, daňovými výdaji stanovenými 

procentem z příjmů, příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmu, jak se určuje 

základ daně a dílčí základ daně pro výpočet daňové povinnosti, jaké jsou nezdanitelné 

části a jaké jsou položky odčitatelné od základu daně. Dále jsou to sazby daně, slevy na 

dani dle § 35, §35ba a § 35c ZDP a vlastní algoritmus pro výpočet daně. 

Systém sociálního pojištění je obsažen v závěrečném oddílu teoretické části. Zabývá se 

jak zdravotním tak sociálním pojištěním, protože v odvodech u zaměstnanců a OSVČ 

jsou značné rozdíly. 

Poslední část je praktická, obsahuje výpočty daňové povinnosti u jednotlivých možných 

variant. 

Praktická část se dělí na pět částí. První čtyři se věnují výpočtům daňové povinnosti u 

jednotlivých smluv pro tři výše hrubých mezd/příjmů. Poslední část shrnuje vypočtené 

údaje a porovnává, která varianta je pro jakou výši výdělku nejvýhodnější. 
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1 OBECNÁ DAŇOVÁ TEORIE 

V první části práce je uveden zjednodušený přehled daňového systému v České 

republice, obecná daňová teorie, povinnosti daňového subjektu a základní typy 

pracovních poměrů. V obecné daňové teorii jsem se zaměřil na základní daňové pojmy, 

jako jsou daň, daňový subjekt, poplatník a plátce daně, zdaňovací období, kdo je student 

a Prohlášení poplatníka k dani z příjmu. Základní povinnosti daňového subjektu jsou 

registrační povinnost, záznamová povinnost, povinnost podávat daňové přiznání a 

povinnost platit daň. Poslední část oddílu je věnována různým typům pracovních 

poměrů, jako jsou dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní 

poměr a práce jako OSVČ.  

 

1.1 Soustava daní v České republice 

Soustava daní v ČR získávala dnešní podobu od 1.1.1993, kdy vzešla v platnost daňová 

reforma. Právo státu vybírat daně je zahrnuto v čl. 11 odstavce 5 Listiny základních 

práv a svobod, která obsahuje, že daně a poplatky je možné vybírat pouze na základě 

zákona. 

V současné době je daňová soustava rozdělena na jednotlivé zákony, které upravují 

výběr různých daní v ČR. 

Jsou rozděleny do dvou základních skupin, na přímé a nepřímé daně. 

Přímé daně vybírá stát prostřednictvím finančních úřadů, na které musí poplatník podat 

daňové přiznání. Daně přímo závisí na důchodu a majetku poplatníka.  Tyto daně se dělí 

na: 

-  daně z příjmů 

o daň z příjmů fyzických osob, 

o  daň z příjmů právnických osob. 

-  daně majetkové  

o daň z nemovitosti,  

o daň dědickou,  

o daň darovací,  

o daň z převodu nemovitosti, 
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o silniční daň. 

Nepřímé daně jsou obsaženy v cenách zboží a služeb, ze kterých je odvádí výrobce 

nebo prodejce, tedy prostřednictvím plátce. Výše vybraných peněz na nepřímých daních 

záleží na velikosti spotřeby občanů. Mezi nepřímé daně se řadí: 

-  univerzální 

o daň z přidané hodnoty 

-  selektivní daně 

o  spotřební daně, 

� daň z uhlovodíkových paliv a maziv,  

� daň z lihu a destilátů,  

� daň z piva,  

� daň z vína 

�  daň z tabáků a tabákových výrobků 

o  daň na ochranu životního prostředí. 1 

1.2 Základní pojmy 

V této části práce jsou uvedeny definice základních pojmů, které se týkají daňové 

problematiky a tématu práce. 

1.2.1 Daň 

Daň je forma financováni veřejných rozpočtů, která je vybírána podle zákona  

od příslušných subjektů. Daň je neúčelová, neekvivalentní, nenávratná a pravidelně se 

opakuje.2 

1.2.2 Daňové přiznání 

Daňové přiznání je povinen vyplnit a podat daňový subjekt na výzvu finančního úřadu 

nebo ze zákona. Uvádí výši svého daňového základu a daň, kterou má odvést.3 

                                                 
1 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 6-7  
2 BONĚK, V. a kol. Lexikon, s. 30 
3 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 24 
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1.2.3 Zdaňovací období 

Zdaňovací období je časový úsek, za který je poplatník povinen odvést daň uvedenou 

v daňovém přiznání finančnímu úřadu. Zdaňovací období bývá uvedeno v příslušném 

zákoně, který daň zpravuje, nejčastěji je to kalendářní rok.4 

1.2.4 Daňový subjekt 

Daňový subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která má podle zákona povinnost 

odvádět nebo platit daň. Daňový subjekt se dělí na dva typy: daňové poplatníky a 

plátce.5 

1.2.5 Poplatník 

Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíchž příjmy, majetek nebo úkony jsou 

přímo podrobeny dani.6 

1.2.6 Plátce 

Plátce je osoba, která pod vlastní odpovědností odvádí správci daně vybranou daň nebo 

poplatníkům sraženou daň. Plátci daně se objevují u daně z přidané hodnoty, 

spotřebních daní a u daní z příjmu právnických a fyzických osob.7 

1.2.7 Student 

Je chápán jako nezaopatřené dítě do ukončení základní povinné školní docházky nebo 

maximálně do 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Případně  

do 28 let při studiu doktorského studia. 

Jako soustavná příprava na budoucí povolání se považuje podle zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře: 

- studium na středních a vysokých školách v ČR nebo v zahraničí, pokud podle 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá studiu v ČR, s výjimkou 

distančního, dálkového nebo kombinovaného studia na středních školách, 

- studium na vysokých školách se nepovažuje za soustavnou přípravu na budoucí 

povolání, pokud je studována formou celoživotního vzdělávání.8 

 

                                                 
4 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012, s. 9 
5 BONĚK, V. a kol. Lexikon, s. 87 
6 tamtéž, s. 303 
7 tamtéž, s. 282 
8 §12-§16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
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1.2.8 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků 

Aby si poplatník, kterému plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků, 

mohl uplatnit slevy na dani, musí vyplnit a podepsat písemné prohlášení poplatníka. 

Dále musí doložit příslušné dokumenty, které tento nárok dokazují. V případě,  

že poplatníkovi plynou příjmy současně v kalendářním měsíci od více zaměstnavatelů, 

nemůže mít podepsané prohlášení u více než jednoho zaměstnavatele.9 

1.2.9 Roční zúčtování 

Zaměstnanec, který nepracuje pro více zaměstnavatelů současně a nemá kromě příjmů 

ze závislé činnosti jiné příjmy, může do 15.2. následujícího roku požádat svého 

posledního zaměstnavatele, u kterého měl podepsané prohlášení, aby provedl roční 

zúčtování záloh. Zaměstnanec má možnost uplatnit některé nezdanitelné částky a 

odčitatelné položky, díky kterým může dojít k přeplatku na odvedených zálohách a 

dosáhnout tak jejich vrácení.10  

 

1.3 Povinnosti daňového subjektu 

Při provozování samostatné výdělečné činnosti musí daňový subjekt plnit určité 

povinnosti, které mu ukládá zákon, jinak mu hrozí sankce za nesplnění. 

Mezi hlavní povinnosti patří registrační povinnost, záznamní povinnost, povinnost 

podávat daňové přiznání a platit daň.  

1.3.1 Registrační povinnost  

Registrační povinnost je dána zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. Každá fyzická či 

právnická osoba, která získala povolání nebo oprávnění k výkonu podnikatelské 

činnosti, má povinnost do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy je způsobilý 

vykonávat podnikatelskou činnost, se přihlásit k místně příslušnému finančnímu úřadu. 

V případě, že daňový subjekt podniká na živnostenský list, splní registrační povinnost 

vyplněním formuláře na živnostenském úřadě. 

                                                 
9 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 94 
10 PELECH, P. Roční zúčtování, s. 13 
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Registrační povinnost nevzniká daňovému subjektu, kterému vznikla jednorázové nebo 

nahodilá daňová povinnost, u kterého je předmětem daně pouze daň z nemovitosti nebo 

pokud nemá registrační povinnost kvůli jiné dani. 

Zaregistrovanému daňovému subjektu přidělí správce daně daňové identifikační číslo, 

kterým se musí prokazovat ve všech případech, které se týkají daně.11 

1.3.2 Záznamní povinnost  

Záznamní povinnost určuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, podle § 97 má daňový 

subjekt, který v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti 

provádí platby v hotovosti, má povinnost průběžně vést evidenci těchto plateb, pokud 

nezaznamenává údaje o platbách v jiné evidenci podle zákona, např. vede účetnictví.12 

1.3.3 Povinnost podat daňové přiznání  

Povinnost podat daňové přiznání má každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou 

předmětem daně a nejedná-li se o příjmy osvobozené od daně nebo je z nich vybíraná 

daň srážkovou daní, přesáhly 15 000 Kč. Pokud fyzická osoba vykazuje daňovou ztrátu, 

má povinnost podat vždy daňové přiznání. Ztrátu je možné vykázat pouze u příjmů 

z podnikání, které vyplývá z §7 ZDP nebo u příjmů z pronájmu z §9 ZDP. 

Pokud poplatník, který má svoje příjmy pouze ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

obsažených v §6 ZDP a splní určité podmínky, nemusí podat daňové přiznání. Tyto 

podmínky jsou, že: 

- jeho příjmy jsou pouze od jednoho, případně postupně od více plátců včetně 

doplatků mezd od těchto plátců, 

-  nejedná se o neresidenta České republiky, který by chtěl uplatnit slevy na dani 

na manželku nebo invaliditu (§35ba odst. 1 písm. a, až e, ZDP), daňové 

zvýhodnění na dítě (§35c ZDP) nebo odpočet úroků na bytové potřeby  

(§15 odst. 3 ZDP), 

-  u všech těchto plátců daně podepsal poplatník prohlášení k dani (§38k ZDP), 

-  kromě příjmů osvobozených od daně a příjmů, které jsou zdaněny zvláštní 

sazbou, nemá jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6 000 Kč, 

- pokud je daňový poplatník zaměstnanec a rezident České republiky, který 

uplatňuje odpočet z úroků na bytové potřeby (§15 odst. 3 ZDP) z hypotéčního 
                                                 
11 §125-§131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
12 § 97 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
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úvěru banky, nebo poskytnutí hypotéčního úvěru od jiné banky, může požádat 

zaměstnavatele, aby jeho požadavky uplatnil v rámci ročního zúčtování daně 

z příjmu ze závislé činnosti, pak nemusí podávat daňové přiznání sám. 

Výši příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků dokládá poplatník potvrzením 

plátce (§38j odst. 3 ZDP).13 

Daňové přiznání je nutné podat do 31.3. následujícího roku nebo lze tuto lhůtu 

prodloužit o 3 měsíce v případě, že byla správci daně doručena plná moc o zastupování 

daňovým poradcem. 

1.3.4 Povinnost platit daň  

Daň z příjmu fyzických osob je splatná v zákonném termínu podání daňového přiznání, 

tedy do 1.4. nebo do prvního následujícího pracovního dne, případně do 1.7. při podání 

daňového přiznání daňovým poradcem. 

Podle poslední známé daňové povinnosti se určí, zda poplatník bude platit zálohy 

 na daň z příjmu, či nebude.  

- poslední známá daňová povinnost nižší než 30 000 Kč, fyzická osoba neplatí 

zálohy.    

- poslední známá daňová povinnost v rozmezí 30 000 Kč až 150 000 Kč, fyzická 

osoba platí zálohy na daň dvakrát ročně ve výši 40 % poslední známé daňové 

povinnosti a to vždy do 15.6. a do 15.12. zdaňovacího období, 

- poslední daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, určí se zálohy jako 25 % 

poslední známé daňové povinnosti a platí se čtyřikrát ročně do 15.3., 15.6., 15.9. 

a 15.12. zdaňovacího období.14 

 

1.4 Základní typy pracovních poměrů 

Student, který chce přivydělat při studiu, má možnost volby z několika možností. 

Základní typy pracovních poměrů jsou dohoda o provedení práce (DPP), dohoda  

o pracovní činnosti (DPČ), pracovní poměr a práce na živnostenský list (OSVČ). 

                                                 
13 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 24-25 
14 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 27-29 
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1.4.1 Dohoda o provedení práce  

Dohoda o provedení práce je pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Rozsah práce, na který je zaměstnanec přijímán, není velký a je 

většinou jednorázového charakteru. Díky nižší povinnosti u odvodu na zdravotní a 

sociální pojištění je dohoda o provedení práce oblíbeným smluvním vztahem. Některá 

ustanovení se shodují s pracovním poměrem založeném na pracovní smlouvě, jedná se 

zde hlavně o výši minimální mzdy, která bývá opomíjena. 

Dohoda o provedení práce má od 1.1.2012 rozšířen roční limit hodin, který činí  

300 hodin. Tím se rozšířila použitelnost tohoto pracovního poměru. Dále je určena 

maximální možná odměna za dohodnutou práci na 10 000 Kč měsíčně na všechny 

uzavřené dohody o pracovní činnosti. Při překročení tohoto limitu podléhá výdělek 

odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Pokud tedy bude odměna za měsíc mít 

hodnotu 10 001 Kč, nepodléhá zdanění pouze příslušnou sazbou daně z příjmu, tak jako 

když není překročen limit, ale navíc dojde i k odvodu na sociální a zdravotní pojištění. 

Dohoda o provedení práce musí být sjednána písemně. Daň z příjmu fyzických osob 

odvádí za zaměstnance zaměstnavatel, který je povinen ji srazit a odvést.15 

1.4.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti je často používána u zaměstnanců, u kterých nepřekročí 

pracovní rozsah poloviční úvazek, tedy průměrně maximálně 20 hodin týdně. U dohody 

o pracovní činnosti je povinnost odvádět kromě daně i sociální a zdravotní pojištění. 

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně a obsahovat o jakou práci se 

jedná, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Pokud není  

ve smlouvě sjednán konec dohody, může nastat oboustrannou dohodou, nebo 

jednostranná výpověď. Výpovědní doba je 15 dnů od doručení druhé straně.16 

1.4.3 Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva je vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Smlouva musí být 

uzavřena písemně na dobu určitou nebo neurčitou. Rozsah práce je omezen na 40 hodin 

týdně. Za odvedenou práci náleží zaměstnanci mzda nebo plat. Zaměstnanec odvádí 

sociální a zdravotní pojištění a daň. Pracovní poměr uzavřený na základě pracovní 

smlouvy lze podle § 48 zákoníku práce rozvázat oboustrannou dohodou, výpovědí, 
                                                 
15 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky, s. 66 
16 tamtéž, s. 70 
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okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo uplynutím doby, jestliže byl 

pracovní poměr uzavřen na dobu určitou.  

Mezi studenty není pracovní smlouva častá, kvůli její většinou pevně dané pracovní 

době. Je možné mít smlouvu i na zkrácený pracovní úvazek.17 

1.4.4 OSVČ - Práce na živnostenský list 

Jsou určitě obory, jako jsou herci, hudebníci, spisovatelé nebo některá nezávislá 

povolání, u kterých nepotřebujeme živnostenský list pro podnikání. Ostatní vyžadují 

živnostenské oprávnění.18 

 Živnosti se dělí na volné a vázané, podle toho jestli potřebujeme nějaké oprávnění či 

praxi, pro povolení vykonávat danou činnost.19 

Pro získání živnostenského listu musí žadatel splňovat všeobecné podmínky: 

- musí mít alespoň 18 let, 

- byt způsobilý k právním úkonům, 

- bezúhonný. 

 Pro volnou živnost stačí vyplnit Jednotný registrační formulář na živnostenském úřadě, 

při žádosti o vázanou či řemeslnou činnost, se musí dále doložit odborná způsobilost 

pro danou činnost. 20 

Pro studenta podnikajícího jako OSVČ, je tato činnost považována za vedlejší. Hlavní 

činnost je studium. 

 

                                                 
17 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky, s. 31-40 
18 http://www.jakpodnikat.cz/jak-zacit-podnikani.php 
19 http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne-vazane.php 
20 http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php 
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2 DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB 

Daň z příjmu fyzických osob je ustanovena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. Tento zákon obsahuje daň z příjmu fyzických i právnických osob. Daň 

z příjmu fyzických osob je obsažen v § 1 až 16 a § 22 až 42 jsou společné jak  

pro fyzické, tak právnické osoby.21 

2.1 Poplatník daně z příjmu fyzických osob 

Pro zákon o dani z příjmu jsou poplatníky pro daň z příjmu pouze fyzické osoby. Zákon 

tyto osoby dělí dále na dvě kategorie, daňové residenty a neresidenty.  

2.1.1 Daňový resident 

Pokud má poplatník bydliště na území České republiky nebo se většinu roku, tedy 

minimálně 183 dní, na jejím území zdržuje, považuje se za residenta  České republiky. 

Tito poplatníci mají neomezenou daňovou povinnost, mají povinnost přiznávat vedle 

příjmů plynoucích z České republiky také svoje celosvětové příjmy. Aby nedocházelo 

k vícenásobnému zdanění příjmů, státy mezi sebou uzavírají smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění.22 

2.1.2 Daňový neresident 

Neresident je osoba, která nemá v České republice bydliště a ani se na jejím území 

nezdržuje alespoň 183 dní během kalendářního roku. Tento poplatník daní v České 

republice pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. 

Poplatníci, kteří se zdržují na území české republiky více než 183 dní z důvodu studia 

nebo léčení jsou považováni za neresidenty.23 

  

2.2 Předmět daně fyzických osob 

Jako příjem fyzické osoby se rozumí příjem peněžní i nepeněžní včetně příjmu 

dosaženého směnou. V případě nepeněžního příjmu se ocenění provádí podle zákona  

o ocenění majetku. 
                                                 
21 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 15-18 
22 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s.8 
23 tamtéž, s. 8 
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Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: 

- příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků dle § 6 ZDP – základem daně 

jsou příjmy ze závislé činnosti navýšené o částku odpovídající pojistnému  

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (25%) a 

pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění (9%), které je z těchto příjmů 

povinen platit zaměstnavatel, tedy navýšené o 34% ze základu daně; 

- příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 ZDP – jako 

daňový výdaj lze uplatnit výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení zdanitelných příjmů nebo jsou tyto výdaje uplatňovány procentem 

z příjmů, daňovým výdajem však není pojistné na sociální pojištění a  

na zdravotní pojištění; 

- příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP – nelze uplatnit žádné daňové výdaje 

s výjimkou např. zdanění dávek z penzijního připojištění se státním příspěvkem 

a dávek ze soukromého životního pojištění, v těchto případech lze jako daňový 

výdaj uplatnit pojistné zaplacené poplatníkem případně jeho zaměstnavatelem; 

- příjem z pronájmu dle §9 ZDP – jako daňový výdaj lze uplatnit výdaje (náklady) 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů nebo jsou tyto 

výdaje uplatňovány procentem z příjmů; 

- ostatní příjmy dle § 10 ZDP – jako daňový výdaj lze uplatnit výdaje na dosažení 

příslušných příjmů; jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší 

než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Výdajem nejsou ani odpisy hmotného a 

nehmotného majetku, ani tvorba rezerv na opravu hmotného majetku.24 

2.2.1 Rozdělení příjmů § 7 ZDP 

Do dílčího základu podle § 7 ZDP se zahrnuje příjem z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti. 

Příjmy z podnikání jsou: 

- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, pokud podnikání 

v této oblasti upravuje §2e z. č. 252/1997 Sb., o zemědělství,  

- příjmy z podnikání na základě ŽZ, 

- příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. auditorů, daňových 

poradců, advokátů apod.), 
                                                 
24 MACHÁČEK, I. Fyzické osoby a daň z příjmu, s. 23 
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- podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří mezi příjmy ze závislé 

činnosti, jsou: 

- příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému a  

to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl 

vlastním nákladem, 

- příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních předpisů, 

-  příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, 

zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, 

rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, 

- příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného 

insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného 

insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností 

ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu, 

- příjem z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.25 

 

2.3 Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů 

Poplatník nemusí uplatňovat výdaje v prokázané výši, ale může si uplatnit výdaje 

procentem z příjmů. V roce 2012 je výše paušálních výdajů:  

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

z řemeslné činnosti (uvedené v v příloze č. 1 ŽZ), 

-  60 % z ostatních příjmů na základě živnostenského podnikání 

-  40 % z ostatních příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

mimo příjmů společníků v. o. s. a komplementářů k. s. a mimo autorských 

honorářů do 7 000 Kč měsíčně, které jsou zdaňovány zvláštní sazbou, 

-  30 % příjmů z pronájmů majetku zařazeného do obchodního majetku. 

                                                 
25BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 40 
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Pokud poplatník podniká ve sdružení a účastníci sdružení si nedělí příjmy a výdaje 

rovným dílem anebo příjmy poplatníka plynou ze spoluvlastněné věci a vlastníci si 

rovným dílem nedělí příjmy a náklady, tak zákon zakazuje použití daňových výdajů 

stanovených procentem z příjmů. 

Uplatní-li poplatník výdaje procentem z příjmů, jsou v těchto výdajích obsaženy 

jeho veškeré výdaje spojené s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Poplatník je povinen vést evidenci o příjmech a evidenci 

pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou či samostatně výdělečnou 

činností. Dále zákon nepřipouští, aby poplatník, který si uplatňuje procentní výdaje, 

vedl daňovou evidenci.26 

 

2.4 Osvobození od daně z příjmu 

Příjem, který je předmětem daně z příjmu fyzických osob, nemusí vždy znamenat, že ho 

poplatník musí i zdanit. Některé příjmy mohou byt od daně ze zákona osvobozeny. 

Výčet osvobozených příjmů obsahuje § 4 ZDP a některých osvobozených příjmů se 

dále týká § 6 ZDP a § 10 ZDP. Určité příjmy jsou osvobozeny jednoznačně,  

bez podmínek, jiné jsou osvobozeny, pokud poplatník splní jednu nebo více podmínek. 

Díky tomuto lze rozdělit osvobození do tří skupin: 

- osvobození bez podmínek – zákon nestavuje žádné zvláštní podmínky  

pro osvobození (např. § 4 odst. 1 písm. j) ZDP) 

- osvobození s časovým testem – tato podmínka se vztahuje zejména na příjmy 

z prodeje majetku. Příjem je tedy osvobozen, pokud od nabytí majetku do jeho 

prodeje uplyne určitá stanovená doba. Zvláštní postavení pro toto osvobození 

má majetek, který byl zařazen do obchodního majetku pro podnikatelskou či 

jinou samostatně výdělečnou činnost. V těchto případech začíná časový limit 

běžet dnem vyřazením z obchodního majetku nebo ukončením podnikatelské 

činnosti. 

- osvobození s jistou podmínkou – osvobození je podmíněno splněním dané 

podmínky27 

                                                 
26 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 54-55 
27 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  



25 
 

2.5 Základ daně a dílčí základ daně 

Základ daně (dále jen „ZD“) je daňová kategorie, ze které se určuje daňová povinnost 

poplatníka podle příslušné sazby daně. Základem daně je částka, o kterou dosažené 

příjmy plynoucími poplatníkovi ve zdaňovacím období, což u daně z příjmu fyzických 

osob znamená kalendářní rok, převyšují výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění 

a udržení, pokud dále není v zákoně stanoveno jinak. Pokud poplatníkovi plynou  

ve zdaňovacím období souběžně více druhů příjmů uvedených v § 6 – 10 ZDP, 

považuje se za základ daně součet těchto dílčích základů daně (dále jen „DZD“). 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
s. 27 
28 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 28 
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Rozbor jednotlivých příjmů z hlediska daně z příjmů fyzických osob
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ANO 

Příjmy z kapitlového 
majetku DZD § 8 

  

  
 

ANO 

Příjmy z pronájmu               
DZD § 9 
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2.5.1 Stanovení základu daně 

Základ daně se stanoví jako součet dílčích základů daně dle § 6 – 10 ZDP. 

Určení dílčích základů daně: 

- DZD 6 = celkový roční příjem * 1,34  DZD 6 > 0 

- DZD 7 = příjmy – daňově uznatelné výdaje  DZD 7 >= 0; DZD 7 =< 0 

- DZD 8 = příjmy     DZD 8 >= 0 

- DZD 9 = Příjmy - daňově uznatelné výdaje  DZD 9 >= 0; DZD 9 =< 0 

- DZD 10 = Příjmy - daňově uznatelné výdaje DZD 10 >= 0 

A = DZD 7 + DZD 8 + DZD 9 + DZD 10 

ZD = DZD 6 + A 

Záporný dílčí základ daně, tedy ztráta, může vzniknout pouze u příjmů z podnikání a 

samostatné výdělečné činnosti (§ 7) a u příjmů z pronájmu (§ 9), kdy výdaje k dosažení 

příjmů jsou vyšší než dosažené příjmy. Tato ztráta sníží hodnotu „A“ nebo si ji můžeme 

uplatnit v následujících pěti letech snížením základu daně. U příjmů ze závislé činnosti 

(§ 6), z kapitálového majetku (§ 8) a u ostatních příjmů (§ 10) nemůže být dílčí základ 

daně záporný.30 

 

2.6 Nezdanitelné části základu daně 

Fyzická osoba má při splnění určitých podmínek nárok, uplatnit si takzvané 

nezdanitelné části základu daně, které snižují základ daně z příjmu. Toto snížení je 

možné uplatnit pouze v daňovém přiznání, případně při ročním zúčtování závislé 

činnosti u zaměstnanců. Nezdanitelné části mohou být uplatněny nejvýše do výše ZD. 

Nezdanitelné části základu daně jsou uvedeny v § 15 ZDP a jsou jimi: 

- odečet hodnoty darů – poplatník si může uplatnit hodnotu darů, pokud součet 

všech darů činí alespoň 1 000 Kč nebo přesáhne 2% ze ZD. Maximální hodnota 

darů však nesmí překročit 10% hodnoty ZD. Jako dar se také považuje 

                                                 
30 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 32 
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bezpříspěvkové darování krve, které se oceňuje částkou 2 000 Kč. Při uplatnění 

odpočtu musí byt splněny podmínky uvedené v § 15 odst. 1 ZDP, 

- částka úroků zaplacených z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru – 

tyto úvěry musí byt použity poplatníkem na financování bytových potřeb. 

V úhrnu nesmí hodnota této nezdanitelné části přesáhnout 300 000 Kč za rok  

ze všech úvěrů u poplatníků v téže domácnosti. V případě, kdy nejsou úroky 

placeny celý rok, nesmí uplatněná část přesáhnout 1/12 maximální částky  

za každý měsíc, tedy 25 000 Kč měsíčně. Podmínky, které musí byt splněny, 

uvádí § 15 odst. 3 ZDP, 

- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem – poplatník si může 

uplatnit platbu příspěvků, které podle uzavřené smlouvy o penzijním připojištění 

se státním příspěvkem uhradil snížené o 6 000 Kč, maximálně si však může 

uplatnit 12 000 Kč ročně, 

- zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění – pokud má poplatník uzavřené 

životní pojištění, u kterého je jak pojistníkem tak i pojištěným, může si uplatnit 

zaplacené pojistné do výše 12 000 Kč ročně, 

- zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace – poplatník si může 

snížit ZD také o zaplacené členské příspěvky odborovým organizacím, 

maximálně však do 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, výjimkou jsou příjmy 

dle § 6 podléhající srážkové dani, nejvýše však 3 000 Kč, 

- úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání – poplatník si může 

uplatnit tyto úhrady, nezahrnul-li je do výdajů. Maximálně lze odečíst  

10 000 Kč. U poplatníků se zdravotním postižením je hranice navýšena na 

13 000 Kč a u těžkého zdravotního postižení na 15 000 Kč.31 

 

2.7 Položky odčitatelné od základu daně 

Odčitatelné položky od základu daně jsou definovány v § 34 ZDP. Tyto položky 

využívají hlavně právnické osoby, ale týkají se také příjmů fyzických osob plynoucích  

                                                 
31 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 37-38 
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z § 7 a § 9 ZDP. Princip spočívá v tom, že při splnění určitých podmínek si poplatník 

může mimo běžného výdaje snížit základ daně ještě o část stejného výdaje.  

Poplatník si může snížit základ daně o: 

- daňovou ztrátu, která vznikla v minulém zdaňovacím období nebo její část, 

uvedenou v daňovém přiznání. Nesmí však být uplatněna později než v 5-ti  

po sobě jdoucích zdaňovacích období, od období, kdy byla ztráta vyměřena,  

- 100 % nákladů, které poplatník vynaložil při realizaci projektů výzkumu a 

vývoje. V případě, že má poplatník ztrátu nebo nízký základ daně a nemůže 

využít celou část odčitatelné položky, může ji uplatnit v následujícím 

zdaňovacím období, nejvýše však ve třetím zdaňovacím období bezprostředně 

po tom, kdy měl na tento odpočet nárok.32 

 

2.8 Sazba daně 

Podle § 16 ZDP je sazba daně rovná, to znamená, že nezáleží na výši základu daně a  

pro daň z příjmu fyzických osob je vždy 15 %. Do konce roku 2007 byla daň 

progresivní, čím byl vyšší základ daně, tím byla vyšší i její sazba. 

2.8.1 Srážková daň 

Zvláštní sazba daně se uplatňuje u některých druhů příjmů, které jsou obsaženy v § 36 

ZDP. Tento paragraf se týká v odst. 1 neresidentů a v odst. 2 residentů ČR. Sazba 

srážkové daně pro residenty je 15 % a mezi příjmy, které jí podléhají, patří např.: 

- příjmy z účasti v akciové společnosti a z podílů na zisku z podílového listu, 

- příjmy z účasti ve společnosti s ručením omezením, komanditisty v komanditní 

společnosti a tichého společníka, 

- příjmy z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu, 

-  příjmy z vypořádacího podílu u společníků společností s ručením omezeným a 

komanditistů u komanditní společnosti, z likvidačního podílu u akciových 

společností,  

- příjmy z výher a cen v loteriích a v jiných podobných hrách, reklamních 

soutěžích a slosováních, pokud nejsou od daně osvobozeny, 

                                                 
32 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 38- 39 
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- příjmy plynoucí z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, 

vkladových a běžných účtech a státních dluhopisů, 

- příjmy dle § 6 odst. 4 ZDP, tedy příjmy od zaměstnavatele, u kterých poplatník 

nepodepsal prohlášení k dani a výše příjmu nepřesáhla 5 000 Kč za měsíc, 

- příjmy autorů za příspěvek do časopisů, novin, rozhlasu nebo televize podle  

§ 7 odst. 6 ZDP, tzn. příjmy nepřesahující 7 000 Kč za měsíc od jednoho 

plátce.33 

 

2.9 Slevy na dani 

Slevy na dani, které se uplatňují u fyzických osob, neupravují základ daně, ale  

až samotnou vlastní daň. Zákon obsahuje velké množství slev, ale v následujícím textu 

budou obsaženy jen ty nejčastější. Uplatňují se klasické slevy na dani obsažené v § 35 

ZDP, které umožňují slevu pro poplatníka, který zaměstnává osoby se změněnou 

pracovní schopností, slevy nahrazující nezdanitelné části základu daně dle § 35ba ZDP 

a daňové zvýhodnění, které lze uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo 

kombinací slevy na dani a daňového bonusu. 

Uplatněné slevy na dani významně snižují daňovou povinnost poplatníka.34 

2.9.1 Slevy dle § 35 ZDP 

Z titulu zaměstnávání zaměstnance se změněnou pracovní schopností si fyzická či 

právnická osoba může uplatnit slevu ve výši: 

- 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 

- 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením. 

Výsledná výše slevy se odvíjí podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců se 

zdravotním postižením.35 

 

                                                 
33 §36 zákona 586/1992, Sb., o daních z příjmů 
34 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 39 
35 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 318 
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2.9.2 Slevy dle § 35ba ZDP 

Od 1.1.2006 došlo k nahrazení nezdanitelných částí základu daně slevami na dani. 

Poplatníci si tedy mohou snížit vypočtenou daň podle § 16 ZDP sníženou podle  

§ 35, §35a nebo §35b ZDP, dále o částky: 

- a) 24 840 Kč na poplatníka, tuto slevu si může uplatnit každý poplatník, který je 

fyzickou osobou, od roku 2013 se tato sleva nevztahuje na starobní důchodce.  

O 1/12 této slevy lze snížit měsíční zálohu na daň u zaměstnance,  

- b) 24 840 Kč na manželku (manžela), která žije s poplatníkem v domácnosti a 

nemá příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Pokud je manželka 

(manžel) držitelem průkazu ZTP/P, sleva se zvyšuje na dvojnásobek.  

Do vlastních příjmů manželky (manžela) se nezapočítávají dávky státní sociální 

podpory, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné 

nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním 

spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované 

studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí 

z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči 

podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.  

U manželů mající majetek ve společném jmění manželů se do vlastních příjmů 

manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se 

pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,36 

- c) 2 520 Kč ročně pro poplatníka, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu 1. 

nebo 2. stupně nebo došlo-li k zániku invalidního důchodu z důvodu souběhu 

nároku na starobní a invalidní důchod z důchodového pojištění, 

- d) 5 040 Kč ročně pro poplatníka, pokud pobírá invalidní důchod pro invaliditu 

3. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož je podmínkou 

přiznání invalidita 3. stupně nebo tento nárok zanikl souběhem invalidního 

důchodu se starobním důchodem, 

- e) 16 140 Kč pro poplatníka, je-li sám držitelem průkazu ZTP/P, 

- f) 4 020 Kč u poplatníka soustavně se připravujícího na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem a to až do dovršení 26 let nebo po dobu 

                                                 
36 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 330-331 
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prezenčního studia v doktorském studijním programu na vysoké škole až  

do věku 28 let. Doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo 

předepsaným výcvikem je stanovena podle zákona o státní sociální podpoře.37 

 

Poplatník si může uplatnit snížení daně podle § 35ba ZDP o částku 1/12 slevy za každý 

kalendářní měsíc, na počátku kterého splňoval podmínky pro uplatnění slevy. Výjimkou 

je sleva na poplatníka, tato sleva se uplatňuje vždy celá.  

 

Daňový nerezident si může uplatnit slevy uvedené v § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP, 

pokud součet jeho příjmů na území České republiky podle § 22 ZDP tvoří minimálně  

90 % jeho celosvětových příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně dle  

§ 3 nebo § 6 ZDP, nebo jsou od daně osvobozeny dle § 4, § 6 nebo § 10 ZDP, nebo 

příjmů podléhající srážkové dani podle zvláštní sazby daně.38 

2.9.3 Slevy dle § 35c ZDP 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti má výši 

13 404 Kč v roce 2012 a 2013. Pokud je dítě držitelem ZTP/P jedná se o dvojnásobnou 

částku. Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojené nebo v péči, která 

nahrazuje péči rodičů. Dále také dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho 

rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Musí se jednat  

o nezletilé dítě nebo o zletilé dítě do 26 let, které nedostává plný invalidní důchod a 

jedná se o dítě soustavně se připravující na budoucí povolání, nebo se z důvodu nemoci 

či úrazu nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost, dále pak pokud se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.39 

 Poplatník může použít daňové zvýhodnění ve výši 1/12 částky za každý kalendářní 

měsíc, u kterého byly na počátku splněny podmínky pro jeho uplatnění. 

Daňové zvýhodnění na dítě může byt uplatněno formou slevy na dani, daňového bonusu 

nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu.  

                                                 
37 §35ba zákona 586/1992, Sb., o daních z příjmů 
38POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 43 
39 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 331-332 
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Poplatník za každé vyživované dítě má nárok na slevu na dani 13 404 Kč až do výše své 

daňové povinnosti. Je-li nárok na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, 

je vzniklý rozdíl označen jako daňový bonus. Tato částka je vyplacena poplatníku, 

pokud je vyšší než 100 Kč, maximálně však v roce 2012 do výše 60 300 Kč.  

Pro vyplacení daňového bonusu musí dále poplatník splnit podmínku minimálního 

příjmu, který pro rok 2012 je 48 000 Kč. Při příjmech pouze z pronájmu nesmí výdaje 

převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a 

příjmy podléhající srážkové dani podle zvláštní sazby daně.40 

 

Tabulka 2: Přehled nejčastějších slev na dani pro roky 2011-2013 (vlastní zpracování) 

Sleva na dani 
Výše slevy rok 

2011 
Výše slevy rok 

2012 
Výše slevy rok 

2013 

Na poplatníka 23 640 Kč   24 840 Kč   24 840 Kč   

Na poplatníka - starobní 
důchodce 

23 640 Kč   24 840 Kč   0 Kč   

Na dítě 11 604 Kč   13 404 Kč   13 404 Kč   

Na dítě držitele průkazu 
ZTP/P 

23 208 Kč   26 808 Kč   26 808 Kč   

Na vyživovanou manželku 
(manžela) 

24 840 Kč   24 840 Kč   24 840 Kč   

Na vyživovanou manželku 
(manžela) držitele průkazu 

ZTP/P 

49 680 Kč   49 680 Kč   49 680 Kč   

Invalidita 1. a 2. stupně 2 520 Kč   2 520 Kč   2 520 Kč   

Invalidita 3. stupně 5 040 Kč   5 040 Kč   5 040 Kč   

Držitel ZTP/P 16 140 Kč   16 140 Kč   16 140 Kč   

Student 4 020 Kč   4 020 Kč   4 020 Kč   

 

2.10 Algoritmus výpočtu daně 

K určení daňové povinnosti potřebujeme znát informace o poplatníkovi, abychom mohli 

správně uplatnit nezdanitelné části, odčitatelné položky a slevy na dani. Pokud se jedná 

o příjmy dle § 7 a § 9 použijeme informace zjištěné z účetnictví, daňové nebo jiné 

evidence, abychom doložili opodstatnění některých částí nezdanitelných částí základu a 

                                                 
40 BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL. Daň z příjmů, s. 333 
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odčitatelných položek od základu daně. Určíme hodnotu jednotlivých dílčích základů 

daně (DZD) a celkovou hodnotu základu daně (ZD).41 

 

 

 

 

Tabulka 3: Postup výpočtu 42 

1. Úprava základu daně 

 + základ daně (ZD) 
 - úhrn nezdanitelných částí základu daně podle § 15 ZDP na jejichž 
uplatnění má poplatník nárok 
 - odčitatelné položky podle  § 34 ZDP 
 = základ daně snížený o nezdanitelné části a odčitatelné položky 

2. Výpočet daně 

Daň vypočtená dle § 16 ZDP (roční sazbou)ze sníženého základu 
daně a zaokrouhleného na celé stokoruny dolů 
 = daň 

3. Uplatnění slevy 

 - sleva na dani dle § 35 ZDP a hlavně § 35ba ZDP 
 = daň po slevách 

4. Uplatnění daňového zvýhodnění  

 - § 35c a § 35d ZDP 
 = daň po uplatnění daňových zvýhodnění 

5. Zúčtování daně  

daň - úhrn sražených záloh na daň 
       může nastat: a) přeplatek 
                          b)nedoplatek 
                          c)daňový bonus 

                                                 
41 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 48 
42 POLÁK, M., M. BARANYKOVÁ. Daň z příjmů fyzických osob: dle legislativy platné k 30.8.2012,  
s. 48 
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3 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT ĚNÍ 

Systém sociálního pojištění tvoří dvě hlavní skupiny, veřejné zdravotní pojištění a 

sociální zabezpečení. Sociální zabezpečení obsahuje dále tři podskupiny: 

- důchodové pojištění, 

- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

- nemocenské pojištění. 

Problematice zdravotního pojištění se věnuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném  

na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Sociální zabezpečení 

upravuje zákon č 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.1 Veřejné zdravotní pojištění 

Každý občan, který má trvalý pobyt v České republice nebo má pobyt v jiném členském 

státě, ale je zaměstnaný zaměstnavatelem, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území 

České republiky, je podle zákona povinen platit veřejné zdravotní pojištění a musí být 

registrován u některé ze zdravotních pojišťoven. Osoba, která má trvalí pobyt v ČR, ale 

delší dobu se zdržuje v zahraničí a splňuje určité podmínky, má právo neplatit zdravotní 

pojištění v ČR. Musí splňovat: 

- nepřetržitý pobyt v cizině nejméně po dobu 6 měsíců, 

- po celou dobu pobytu v zahraničí je zdravotně pojištěna, 

- doručila zdravotní pojišťovně písemné prohlášení o pobytu v cizině. 

Plátcem zdravotního pojištění je: 

- pojištěnec – zaměstnanec v pracovním poměru, OSVČ nebo osoba bez 

zdanitelných příjmů, 

- zaměstnavatel, který odvádí pojištění za zaměstnance, 

- stát, který platí pojistné za určité osoby. 

Zdravotní pojištění vzniká narozením u osoby s trvalým pobytem nebo dnem, kdy se 

osoba bez trvalého pobytu v ČR stane zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo 

nebo trvalé bydliště v ČR, nebo získá trvalé bydliště na území ČR. 
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Zdravotní pojištění zaniká úmrtím, případně prohlášením za mrtvého nebo ukončením 

trvalého pobytu v ČR.43 

3.1.1 Plátcem pojištění je OSVČ 

OSVČ je povinna odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Pojistné odvádí formou záloh 

a doplatku na pojistné. 

Povinnosti OSVČ 

- oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení nebo ukončení samostatně 

výdělečné činnosti do 8 dnů od zahájení nebo ukončení činnosti. Pokud 

pojištěnec podniká na základě živnostenského oprávnění, stačí tuto skutečnost 

nahlásit na živnostenský úřad., 

- do jednoho měsíce, ode dne povinnosti odevzdat daňové přiznání, podat přehled 

o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti. V případě, že daňové 

přiznání zpracovává daňový poradce, musí byt doručeno potvrzení o této 

skutečnosti do 30.4. kalendářního roku, ve kterém má povinnost odevzdat 

daňové přiznání za minulý kalendářní rok44 

 

Výše pojistného je stanovené u OSVČ na 13,5% z vyměřovacího základu, který činí 

50% příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a podnikání, po odečtu výdajů na jejich 

dosažení, udržení a zajištění.  

Minimální vyměřovací základ je stanoven pro rok 2012 na 150 822 Kč, minimální 

měsíční záloha na pojistné je ve výši 1 697 Kč. Pro rok 2013 došlo k navýšení 

minimálního vyměřovacího základu na 155 304 Kč a minimální měsíční zálohy  

na 1 748 Kč. Z těchto minimálních vyměřovacích základů vyplývá, že pokud OSVČ má 

nižší zisk za rok 2013 než 310 608 Kč (2* 155 304), odvádí minimální měsíční zálohy 

ve výši 1 748 Kč. V roce 2012 byl stanoven maximální vyměřovací základ  

na 1 809 864 Kč a výše maximální měsíční zálohy na 20 361 Kč. Pro rok 2013 již tento 

strop na odvod zdravotního pojištění není stanoven.45 

 

                                                 
43 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zakonne-zdravotni-pojisteni-3568.html 
44 tamtéž 
45 http://finexpert.e15.cz/rok-2013-jak-se-lisi-vyse-zdravotniho-pojisteni 
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3.1.2 Plátcem pojištění je zaměstnavatel 

Zaměstnavatel má povinnost odvádět za zaměstnance pojistné, které činí 13,5 % 

z vyměřovacího základu. Zaměstnanci je sražena z platu 4,5 % a zbylých 9 % hradí 

zaměstnavatel. 

Minimální vyměřovací základ je stanoven jako minimální mzda platná v měsíci,  

za který se pojistné odvádí. Pro osoby, za které odvádí pojistné stát nebo vedle 

zaměstnání vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádějí zálohy alespoň 

z minimálního vyměřovacího základu, neplatí minimální vyměřovací základ. 

Maximální vyměřovací základ je stanoven stejně jako u OSVČ pro rok 2012  

na 1 809 864 Kč a pro rok 2013 je bez omezení.46 

3.1.3 Plátcem pojištění je osoba bez zdanitelných příjmů 

Osoba bez zdanitelných příjmů je osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, ale není 

zaměstnancem, OSVČ a ani za ni neodvádí pojistné stát. Do této skupiny tedy patří: 

- žena v domácnosti, která celodenně nepečuje o dítě do 7 let nebo o dvě děti  

do 15 let, není v evidenci na úřadu práce a ani nepobírá žádný důchod z českého 

důchodového zabezpečení, 

- student, který studuje na škole, která nemá označení Ministerstvem školství jako 

soustavná příprava na budoucí povolání, nebo je student starší než 26 let, 

- pojištěnec, který má jen příjmy, které nepodléhají dani z příjmu nebo jsou 

zdaňovány podle §8, §9 nebo §10 ZDP, 

- nezaměstnaný, který není v evidenci na úřadu práce, 

- chovanec psychiatrické léčebny, který nepobírá žádný důchod. 

Tyto osoby platí pojistné stanovené na 1 080 Kč, což odpovídá 13,5 % z minimální 

mzdy, která je od roku 2007 stále 8 000 Kč.47 

3.1.4 Plátcem pojištění je stát 

Za určité osoby uvedené v §7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je plátcem pojistného stát. 

Za tyto osoby odvádí stát měsíčně pojistné 13,5 % z vyměřovacího základu pro platbu 

pojistného státem, který je 5 355 Kč pro roky 2012 a 2013. Stát tedy odvádí  

za pojištěnce 723 Kč měsíčně. Mezi tyto osoby patří: 

- nezaopatřené dítě, 
                                                 
46 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zakonne-zdravotni-pojisteni-3568.html 
47 tamtéž 
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- poživatelé důchodů (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský/vdovecký), 

- ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, 

- příjemci rodičovského příspěvku, 

- uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce, 

- osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně 

posuzované, 

- osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, 

- osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV a 

osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby  

ve stupni I, 

- osoby vykonávající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání a 

osoby povolané k vojenskému cvičení, 

- osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu 

trestu odnětí svobody, 

- mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a 

ochranné výchovy maximálně však do 19 let, 

- osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy 

s vysílající organizací, která má akreditaci Ministerstva vnitra, v průměru 

alespoň 20 hodin týdně, 

- cizinci, kterým poskytla ČR dočasnou ochranu podle zvláštního právního 

předpisu, 

- žadatel o udělení azylu, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů  

za účelem strpění pobytu a jeho dítě narozené na území státu. 48 

 

 

 

 

 

                                                 
48 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zakonne-zdravotni-pojisteni-3568.html 



 

graf 1: Rozložení pojiště ů

 

 

 

 

graf 2: Rozdělení dle příjm

 

                                        
49 http://www.vzp.cz/platci/aktuality/zmeny
50 tamtéž 
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3.2 Sociální zabezpečení 

Systém sociálního zabezpečení se skládá z pojistného na důchodové zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. 

Každý zaměstnanec se podílí na všech třech složkách pojištění na sociální zabezpečení, 

má však povinnost odvádět pouze na důchodové pojištění, na ostatní složky odvádí 

zaměstnavatel. OSVČ se mohou dobrovolně účastnit nemocenského pojištění, pojistné 

na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou pro ně 

povinné. 

 Sociální zabezpečení slouží k úhradě výdajů státního rozpočtu na: 

- dávky důchodového pojištění – starobní důchod, invalidní důchod, 

vdovský/vdovecký a sirotčí důchod, 

- podporu v nezaměstnanosti, která je vyplácena uchazečům o zaměstnání,  

na další výdaje související se zabezpečováním práva na práci a na správní 

výdaje ČSSZ a úřadů práce, 

- dávky nemocenského pojištění – nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství.51 

3.2.1 Plátcem sociálního zabezpečení je OSVČ 

Samostatná výdělečná činnost lze rozdělit na hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou 

činnost. Aby činnost OSVČ byla považována za vedlejší, musí v kalendářním roce plnit 

některou z podmínek: 

- vykonávat zaměstnání, 

- mít nárok na výplatu invalidního nebo starobního důchodu, 

- mít nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou 

z důvodu těhotenství a porodu nebo péče o osoby ve stupni II, III nebo IV, 

- vykonávat vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky 

z povolání nebo civilní službu, 

- být nezaopatřeným dítětem. 

 

Výše zálohy u OSVČ se vypočítá jako 29,2 % nebo 31,2 % (v případě účasti na II. pilíři 

důchodové reformy) z vyměřovacího základu, který je 50 % z dosaženého zisku. Pokud 

                                                 
51 http://www.mesec.cz/dane/socialni-pojisteni/pruvodce 



41 
 

je vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, který byl  

v roce 2012 pro hlavní činnost 6 285 Kč měsíčně a pro rok 2013 je 6 471 Kč měsíčně, 

použije se tento minimální vyměřovací základ. Minimální měsíční záloha u hlavní 

činnosti pro rok 2012 je tedy 1 836 Kč měsíčně a v roce 2013 je to pak 1 890 Kč 

měsíčně. 

Pokud je samostatná výdělečná činnost vykonávaná jako vedlejší a zisk za kalendářní 

rok 2013 nepřesáhne 62 121 Kč (v roce 2012 byl limit stanoven na 60 329 Kč) nemusí 

OSVČ platit zálohy na pojistné. V případě, že tento limit je překročen, vzniká povinnost 

platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu pro vedlejší činnost, který byl  

pro rok 2012 stanoven na 2 514 Kč a pro rok 2013 byl navýšen na 2 589 Kč. Tomu 

odpovídá i navýšení měsíční zálohy ze 735 Kč pro rok 2012 na 756 Kč pro rok 2013.  

Maximální vyměřovací základ se navýšil z 1 206 576 Kč pro rok 2012 na 1 242 432 Kč 

pro rok 2013.52 

3.2.2 Plátcem sociálního zabezpečení je zaměstnanec a zaměstnavatel 

Zaměstnanec odvádí 6,5 % z hrubé mzdy na důchodové pojištění, v případě že se 

účastní na II. pilíři důchodové reformy pak 8,5 %. Zaměstnavatelé odvádí  

z úhrnu vyměřovacích základů svých zaměstnanců 25 % nebo 26 %. Odvod 

zaměstnavatele se skládá z 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku 

zaměstnanosti a 2,3 % na nemocenské pojištění. Pokud má zaměstnavatel průměrně 

méně než 26 zaměstnanců, může si dobrovolně navýšit odvod na nemocenské pojištění 

na 3,3 %.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 http://www.mpsv.cz/cs/1349 
53 http://www.mesec.cz/dane/socialni-pojisteni/pruvodce/ 
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Tabulka 4: Z čeho se skládá pojistné (vlastní zpracování) 

  důchodové pojištění 
státní politika 
zaměstnanosti 

nemocenské pojištění 

OSVČ 
28% (při účasti na II. 

pilíři důchodové 
reformy 26,2 %) 

1,2% (při účasti na II. 
pilíři důchodové 

reformy 5 %) 
(2,3 % dobrovolně) 

Zaměstnanec 
6,5% (při účasti na II. 

pilíři důchodové 
reformy 8,5 %) 

    

Zaměstnavatel 21,50% 1,20% 
2,3% (dobrovolně lze 

navýšit na 3,3 %) 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část obsahuje výpočty daňové povinnosti a výše odvodu na sociální a 

zdravotní pojištění pro dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, pracovní 

poměr a práci jako OSVČ.  

Výpočty jsou provedeny pro studenta pro tři různé výše měsíční odměny: 2 499 Kč, 

8 000 Kč a 12 000 Kč. Dále je brán ohled i na to, zda student podepsal či nepodepsal 

prohlášení k dani z příjmu u zaměstnavatele. Pokud student podepsal prohlášení, může 

si odečíst od daně slevu na poplatníka, která činí ročně 24 840 Kč, tedy 2 070 Kč 

měsíčně a slevu na studenta 4 020 Kč ročně, tedy 335 Kč měsíčně. Celkem si může 

uplatnit slevu 2 405 Kč měsíčně. 

U mezd do 5 000 Kč měsíčně sráží zaměstnavatel 15 % srážkovou daň, pokud není 

podepsané prohlášení. 

 

4.1 Dohoda o provedení práce (DPP) 

 U dohody o provedení práce se platí pouze daň, sociální a zdravotní pojištění se odvádí 

až z příjmů nad 10 000 Kč. Rozsah práce je omezen na 300 hodin ročně. 

Základ daně u příjmu do 10 000 Kč měsíčně se nenavyšuje o 34 % a pouze se 

zaokrouhluje na celé 100 Kč nahoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4.1.1 Hrubá mzda 2 499 Kč 

Příjem od zaměstnavatele, který nepřesahuje 5 000 Kč měsíčně, podléhá zvláštní sazbě 

daně, 15 % srážkové dani. 

Student nepodepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 2 499 Kč 

Základ daně ZD 2 499 Kč 

Zaokrouhlený ZD 2 500 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Srážková 

Daň (15 %) 375 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 375 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 0 Kč 

Čistá mzda 2 124 Kč 
 

Při nepodepsaném prohlášení srazí zaměstnavatel 15 % srážkovou daň, kterou už není 

možné dostat zpět. Čistá mzda, kterou obdrží je 2 124 Kč. 

 

 

Student podepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 2 499 Kč 

Základ daně ZD 2 499 Kč 

Zaokrouhlený ZD 2 500 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 375 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 0 Kč 
Čistá mzda 2 499 Kč 
 

Jelikož poplatník má podepsané prohlášení, může si uplatnit slevy na dani, které jsou 

vyšší než zálohová 15 % daň. Čistá mzda je rovna hrubé.  
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4.1.2 Hrubá mzda 8 000 Kč 

Při hrubé mzdě vyšší než 5 000 Kč se provádí zálohová daň. Pokud poplatník nemá 

podepsané prohlášení k dani z příjmu, přichází tím o 15 % z hrubé mzdy. 

Nepodepsal prohlášení 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

Základ daně ZD 8 000 Kč 

Zaokrouhlený ZD 8 000 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 1 200 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 1 200 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 0 Kč 

Čistá mzda 6 800 Kč 
 

Při nepodepsaném prohlášení odvede student 1 200 Kč zálohovou daň. 

 

Podepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

Základ daně ZD 8 000 Kč 

Zaokrouhlený ZD 8 000 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 1 200 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 0 Kč 
Čistá mzda 8 000 Kč 
 

Když poplatník podepíše prohlášení a uplatní si slevy na dani, které převyšují daň, 

nemusí platit zálohu na daň. Čistá mzda se pak rovná hrubé. 
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4.1.3 Hrubá mzda 12 000 Kč 

V případě, že hrubá mzda je vyšší než 10 000 Kč za měsíc, dochází u dohody  

o provedení práce vedle odvodu 15 % zálohové daně při nepodepsaném prohlášení,  

i k odvedení 6,5 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění. Základ daně se 

musí pro výpočet daně navýšit o 34 % kvůli odvodu na sociální a zdravotní pojištění. 

Nepodepsané prohlášení: 

Hrubá mzda 12 000 Kč 

Základ daně ZD 16 080 Kč 

Zaokrouhlený ZD 16 100 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 2 415 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 2 415 Kč 

Sociální pojištění 780 Kč 

Zdravotní pojištění 540 Kč 

Čistá mzda 8 265 Kč 
 

Podepsané prohlášení: 

Hrubá mzda 12 000 Kč 

Základ daně ZD 16 080 Kč 

Zaokrouhlený ZD 16 100 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 2 415 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 10 Kč 

Sociální pojištění 780 Kč 

Zdravotní pojištění 540 Kč 
Čistá mzda 10 670 Kč 
 

U hrubé mzdy 12 000 Kč přesahuje záloha na daň uplatněné slevy a student tak musí 

uhradit 10 Kč zálohu na daň. Dále musí odvést 780 Kč na sociální a 540 Kč  

na zdravotní pojištění. 
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4.2 Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 

Dohoda o pracovní činnosti nemá přímo daný maximální roční rozsah odpracovaných 

hodin, ale povoluje maximálně poloviční úvazek. Pokud tedy bereme běžnou pracovní 

dobu 40 hodin týdně, na tuto dohodu se může pracovat v průměru pouze 20 hodin 

týdně. U příjmů vyšších než 2 500 Kč se odvádí daň ze super hrubé mzdy, která 

odpovídá hrubé mzdě navýšené o 34 % sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí 

zaměstnavatel za zaměstnance. Základ daně se zaokrouhluje na celé 100 Kč nahoru. 

4.2.1 Hrubá mzda 2 499 Kč 

Pokud měsíční mzda nepřekročí 2 500 Kč u dohody o pracovní činnosti, nedochází 

k odvodu na sociální a zdravotní pojištění stejně jako u dohody o provedení práce. Čistá 

mzda tedy vychází stejně jako u DPP.  

 

Nepodepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 2 499 Kč 

Základ daně ZD 2 499 Kč 

Zaokrouhlený ZD 2 500 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Srážková 

Daň (15 %) 375 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 375 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 0 Kč 

Čistá mzda 2 124 Kč 
 

Studentovi, který nemá podepsané prohlášení, zaměstnavatel srazí 15 % srážkovou daň.  
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Podepsané prohlášení: 

Hrubá mzda 2 499 Kč 

Základ daně ZD 2 499 Kč 

Zaokrouhlený ZD 2 500 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Srážková 

Daň (15 %) 375 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 0 Kč 

Čistá mzda 2 499 Kč 
 

Při podepsaném prohlášení student dostane celou mzdu stejně jako u dohody  

o provedení práce. 

4.2.2 Hrubá mzda 8 000 Kč 

U mzdy vyšší než 2 500 Kč dochází k odvodu sociálního a zdravotního pojištění, jak je 

běžné. 

Nepodepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

Základ daně ZD 10 720 Kč 

Zaokrouhlený ZD 10 800 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 1 620 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 1 620 Kč 

Sociální pojištění 520 Kč 

Zdravotní pojištění 360 Kč 

Čistá mzda 5 500 Kč 
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Podepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

Základ daně ZD 10 720 Kč 

Zaokrouhlený ZD 10 800 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 1 620 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 520 Kč 

Zdravotní pojištění 360 Kč 

Čistá mzda 7 120 Kč 
 

U 8 000 Kč hrubé mzdy dochází u dohody o pracovní činnosti k běžnému odvodu  

na sociální a zdravotní pojištění v součtu 880 Kč a k odvodu zálohové daně, která se 

vypočítá ze super hrubé mzdy v případě nepodepsaného prohlášení.  

4.2.3 Hrubá mzda 12 000 Kč 

Při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně dochází ke stejným odvodům u dohody o pracovní 

činnosti jako u dohody o provedení práce či pracovního poměru. 

Nepodepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 12 000 Kč 

Základ daně ZD 16 080 Kč 

Zaokrouhlený ZD 16 100 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 2 415 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 2 415 Kč 

Sociální pojištění 780 Kč 

Zdravotní pojištění 540 Kč 

Čistá mzda 8 265 Kč 
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Podepsal prohlášení 

Hrubá mzda 12 000 Kč 

Základ daně ZD 16 080 Kč 

Zaokrouhlený ZD 16 100 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 2 415 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 10 Kč 

Sociální pojištění 780 Kč 

Zdravotní pojištění 540 Kč 

Čistá mzda 10 670 Kč 
 

U hrubého příjmu 12 000 Kč zálohová daň 2 415 Kč převyšuje slevy na dani a student 

je tak povinen zaplatit zálohu.  

 

4.3 Pracovní poměr 

U práce na pracovní poměr se u všech výší mezd odvádí daň a sociální a zdravotní 

pojištění. 

Minimální mzda je stanovena na 8 000 Kč měsíčně, ale je možné pracovat i na částečný 

úvazek, u kterého není minimum stanovené. 

Daňová povinnost se u práce na pracovní poměr vypočítá ze základu daně, který je 

roven hrubé mzdě navýšené o 34 %. Dále se základ daně zaokrouhluje na celé 100 Kč 

nahoru. 
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4.3.1 Hrubá mzda 2 499 Kč 

V případě, že student nepodepíše prohlášení, odvede i u příjmu pouze 2 499 Kč jak daň, 

tak i sociální a zdravotní pojištění, dostane tak pouze 1 713 Kč. 

Nepodepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 2 499 Kč 

Základ daně ZD 3 349 Kč 

Zaokrouhlený ZD 3 400 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Srážková 

Daň (15 %) 510 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 510 Kč 

Sociální pojištění 163 Kč 

Zdravotní pojištění 113 Kč 

Čistá mzda 1 713 Kč 
 

Podepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 2 499 Kč 

Základ daně ZD 3 349 Kč 

Zaokrouhlený ZD 3 400 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Srážková 

Daň (15 %) 510 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 163 Kč 

Zdravotní pojištění 113 Kč 

Čistá mzda 2 223 Kč 
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4.3.2 Hrubá mzda 8 000 Kč 

U pracovního poměru odpovídají odvody na pojištění a daň dohodě o pracovní činnosti. 

Základ daně je hrubá mzda navýšena o 34 % a zaokrouhlený. 

   

Nepodepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

Základ daně ZD 10 720 Kč 

Zaokrouhlený ZD 10 800 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 1 620 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 1 620 Kč 

Sociální pojištění 520 Kč 

Zdravotní pojištění 360 Kč 

Čistá mzda 5 500 Kč 
 

 

Podepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

Základ daně ZD 10 720 Kč 

Zaokrouhlený ZD 10 800 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 1 620 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 520 Kč 

Zdravotní pojištění 360 Kč 

Čistá mzda 7 120 Kč 
 

U 8 000 Kč příjmu dochází k odvodu při podepsaném prohlášení 880 Kč na pojištění a 

při nepodepsání navíc k odvodu 1 620 Kč na dani. 
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4.3.3 Hrubá mzda 12 000 Kč 

V případě hrubé mzdy 12 000 Kč je výpočet shodný s výpočty u dohody o provedení 

práce a dohody o pracovní činnosti.  

Nepodepsané prohlášení: 

Hrubá mzda 12 000 Kč 

Základ daně ZD 16 080 Kč 

Zaokrouhlený ZD 16 100 Kč 

Podpis prohlášení  NE 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 2 415 Kč 

Sleva na dani 0 Kč 

Daň po slevě 2 415 Kč 

Sociální pojištění 780 Kč 

Zdravotní pojištění 540 Kč 

Čistá mzda 8 265 Kč 
 

Podepsal prohlášení: 

Hrubá mzda 12 000 Kč 

Základ daně ZD 16 080 Kč 

Zaokrouhlený ZD 16 100 Kč 

Podpis prohlášení  ANO 

Druh daně Zálohová 

Daň (15 %) 2 415 Kč 

Sleva na dani 2 405 Kč 

Daň po slevě 10 Kč 

Sociální pojištění 780 Kč 

Zdravotní pojištění 540 Kč 

Čistá mzda 10 670 Kč 
 

Při hrubé mzdě 12 000 Kč u pracovního poměru dochází k odvodům 1 320 Kč  

na sociální a zdravotní pojištění i k odvodu zálohové daně. 
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4.4 Práce jako OSVČ 

Osoba samostatně výdělečně činná podává daňové přiznání, ve kterém uvádí svoje 

příjmy během kalendářního roku. Ve výpočtech počítám s tím, že student má  

pro každou variantu příjmu každý měsíc stejnou výši po celý rok, tedy 12 x 2 500 Kč, 

12 x 8 000 Kč nebo 12 x 12 000 Kč. Výpočet provádím pro celý rok a následně je čistý 

zisk vydělen 12, aby bylo možné přímo porovnat odvody na dani a na sociální a 

zdravotní pojištění s předešlými možnostmi. 

Dále pro výpočet uvažuji, že si student uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 % příjmu.  

4.4.1 Hrubý ro ční příjem 30 000 Kč 

Roční příjem 30 000 Kč 

Výdaje (60% paušál) 18 000 Kč 

Zisk ZD 12 000 Kč 

Zaokrouhlený ZD 12 000 Kč 

Daň (15%) 1 800 Kč 

Sleva na dani 28 860 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 810 Kč 

Zisk po zdanění 29 190 Kč 

Měsíční čistý příjem 2 433 Kč 

 

 

Při ročním příjmu 30 000 Kč, který odpovídá měsíčnímu příjmu 2 500 Kč, student 

neplatí žádnou daň. Odvádí pouze zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z poloviny zisku. 

Pro studenta to znamená, že měsíční příjem je roven 2 433 Kč. 
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4.4.2 Hrubý ro ční příjem 96 000 Kč 

Příjem 96 000 Kč 

Výdaje 57 600 Kč 

Zisk ZD 38 400 Kč 

Zaokrouhlený ZD 38 400 Kč 

Daň 5 760 Kč 

Sleva na dani 28 860 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 2 592 Kč 

Zisk po zdanění 93 408 Kč 

Měsíční čistý příjem 7 784 Kč 

 

Při ročním příjmu 96 000 Kč a uplatnění paušálních výdajů vychází daň pouze  

5 760 Kč, která je nižší než uplatněné slevy na dani. Odvádí se tedy pouze 13,5 %  

z 50 % zisku na zdravotní pojištění. Pro studenta to znamená, že jeho čistý měsíční 

příjem je 7 784 Kč. 

4.4.3 Hrubý ro ční příjem 144 000 Kč 

Příjem 144 000 Kč 

Výdaje 86 400 Kč 

Zisk ZD 57 600 Kč 

Zaokrouhlený ZD 57 600 Kč 

Daň 8 640 Kč 

Sleva na dani 28 860 Kč 

Daň po slevě 0 Kč 

Sociální pojištění 0 Kč 

Zdravotní pojištění 3 888 Kč 

Zisk po zdanění 140 112 Kč 

Měsíční čistý příjem 11 676 Kč 

 

Pokud by roční příjem studenta byl 144 000 Kč, tedy 12 000 Kč měsíčně, při uplatnění 

60 % paušálních výdajů je daň rovna 8 640 Kč a slevy, které si může uplatnit, jsou  
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28 860 Kč. Student by tak zaplatil pouze 3 888 Kč na zdravotní pojištění za rok. 

Přepočítaný příjem na měsíc je 11 676Kč.  

 

4.5 Srovnání jednotlivých variant 

U různých výší mzdy/příjmu se vyplatí různé druhy smluv. Nejhůře však vychází 

smlouvy, pokud poplatník nepodepíše prohlášení a připraví se o možnost, uplatnit si 

slevy na dani. V těchto případech odvede více než 30 % z hrubé mzdy státu.  

4.5.1 Hrubá mzda/příjem 2 499 Kč 

 

 

graf 3: Hrubá mzda/příjem 2 499 Kč (vlastní zpracování) 

 

Pro měsíční mzdu/příjem 2 499 Kč je nejvýhodnější dohoda o provedení práce či 

dohoda o pracovní činnosti s podepsaným prohlášením k dani z příjmu. Při splnění 

těchto podmínek dostaneme celou mzdu 2 499 Kč. U příjmu daněného jako OSVČ 

dochází k platbě 13,5 % z 50 % zisku na zdravotní pojištění. Student by tak  

při uplatnění 60 % paušálních výdajů zaplatil 67 Kč na zdravotní pojištění. 
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U pracovního poměru se i u tak nízkého příjmu platí sociální a zdravotní pojištění.         

I s podepsaným prohlášením dostane student 2 223 Kč. 

Nejméně výhodná varianta je pracovní poměr bez podepsání prohlášení, v tomto 

případě student dostane jen 1 713 Kč a více než 31 % ze mzdy odvede státu. 

4.5.2 Hrubá mzda/příjem 8 000 Kč 

 

graf 4: Hrubá mzda/příjem 8 000 Kč (vlastní zpracování) 

 

Pro mzdu 8 000 Kč měsíčně je nejvýhodnější dohoda o provedení práce při podepsání 

prohlášení k dani z příjmu u zaměstnavatele. Student státu neodvádí daň ani sociální či 

zdravotní pojištění, takže mu zůstane celých 8 000 Kč. 

Při práci na dohodu o pracovní činnosti či na pracovní poměr s podepsaným 

prohlášením dochází k odvodu v součtu 11 % na sociální a zdravotní pojištění, který  

u hrubé mzdy 8 000 Kč je roven 880 Kč.  

U OSVČ je čistý příjem roven 7 784 Kč, student zaplatí 13,5 % na zdravotní pojištění 

z poloviny zisku. Z hrubého příjmu 8 000 Kč, pokud využije paušálních výdajů ve výši 

60 %, zaplatí 216 Kč na pojištění. 

Nejméně výhodná je dohoda o pracovní činnosti a pracovní poměr, pokud poplatník 

nepodepíše prohlášení. U těchto dvou variant dostane pouze 5 500 Kč a odvede více než 

31 % státu.  
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4.5.3 Hrubá mzda/příjem 12 000 Kč 

 

graf 5: Hrubá mzda/příjem 12 000 Kč (vlastní zpracování) 

 

Vzhledem k tomu, že u mzdy vyšší než 10 000 Kč se i v případě dohody o provedení 

práce hradí sociální a zdravotní pojištění, při mzdě 12 000 Kč dostane student stejných 

10 670 Kč u obou dohod s podepsaným prohlášením a i u pracovního poměru  

při podepsaném prohlášení. Nejvýhodněji vychází danit příjem jako OSVČ, protože  

pro studenta je samostatná výdělečná činnost činností vedlejší a pokud dodá potvrzení  

o studiu na Českou správu sociálního zabezpečení, nemusí platit sociální pojištění a 

odvádí pouze 13,5 % z poloviny zisku na zdravotní pojištění. Student tak dostane 

11 676 Kč čistého.  

Pokud by zisk za rok překročil 62 121 Kč, což odpovídá příjmu 155 302 Kč za rok  

při uplatnění 60 % paušálních výdajů, musí se i v případě vedlejší činnosti platit 

minimální měsíční zálohy na sociální pojištění ve výši 735 Kč pro rok 2012 a 756 Kč 

pro rok 2013. Tento příjem odpovídá měsíční hrubé mzdě přibližně 13 000 Kč a při 

odvodu 6,5 % na sociální pojištění, které by musel student zaplatit u obou dohod nebo 

pracovního poměru, což dělá 845 Kč, je stále samostatná výdělečná činnost výhodnější, 

i přes povinnost hradit u vedlejší výdělečné činnosti zálohy na sociální pojištění. 

Nejhůře opět vychází případy, kdy poplatník nepodepíše prohlášení bez ohledu na druh 

smlouvy a odvede více než 31 % ze mzdy státu. Obdrží tedy pouze 8 265 Kč. 
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Při vyšším příjmu než 10 000 Kč by bylo nejvýhodnější danit příjmy jako OSVČ  

i v případě zaměstnaneckého vztahu. Tento způsob je nejvýhodnější jak  

pro „zaměstnavatele“ tak pro „zaměstnance“, protože nemusí odvádět sociální a 

zdravotní pojištění. Je však označován jako Švarcsystém a je zakázaný.  

 Švarcsystém se nazývá podle benešovského podnikatele Miroslava Švarce, který  

v 90. letech propustil svoje zaměstnance, kteří pro něj následně začali pracovat  

na živnostenské listy a dodavatelské smlouvy, aby ušetřil na sociálním a zdravotním 

pojištění a na dani. Následně byl obviněn za neodvádění pojištění a daně ze mzdy 

zaměstnanců a soud mu udělil 3 a půl roku vězení. Od  roku 1992 byl Švarcsystém 

v zákoně o zaměstnanosti zakázán.54 

Není přímo definován žádným zákonem, ale od 1.1.2012 zákoník práce obsahuje 

definici nelegální práce, čím se také rozumí vykonávání závislé práce  

bez pracovněprávního vztahu. Zákoník práce vymezuje závislou práci jako práci, která 

je vykonávána: 

- ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

- jménem zaměstnavatele, 

- podle pokynů zaměstnavatele, 

-  pro zaměstnavatele osobně zaměstnancem, 

- za mzdu, plat nebo odměnu za práci, 

- na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

- v pracovní době, 

- na pracovišti zaměstnavatele, případně na jiném dohodnutém místě. 

Pokud práce OSVČ vykazuje prvky závislé práce, může jít hlavně o práci jménem 

zaměstnavatele, na jeho odpovědnost, podle jeho pokynů a je dlouhodobá, může být 

považována za Švarcsystém. Práce, které jsou krátkodobé a nesoustavné, které nejsou 

přímo závislé na zadavateli, se za závislou činnost nepovažují. 

Při kontrolách bývá nahlíženo do organizační struktury „zaměstnavatele“, jestli tam je 

zahrnuta i OSVČ. Zaměřují se na případy, kdy se fakturuje opakovaně stejná částka 

                                                 
54 http://www.ipodnikatel.cz/Pravo/svarc-system-aneb-zamestnani-na-zivnostnak.html 
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OSVČ. Je tedy lepší, dohodnout se na pohyblivé výši měsíční odměny podle odvedené 

práce. 

Ve smlouvách mezi „zaměstnavatelem“ a OSVČ by neměli být znaky závislé činnosti, 

jako je nárok na placené volno nebo konkurenční doložky zabraňující pracovat pro jiné 

subjekty. Smlouva by měla odpovídat obchodněprávnímu a ne pracovněprávnímu 

vztahu. 

OSVČ nesmí používat zařízení vlastněné „zaměstnavatelem“ a vykonávat svou činnost 

v jeho prostorech. Všechny nástroje, zařízení a nebytové prostory musí mít v nájmu, 

jinak je to signál k Švarcsystému. 

V některých oborech, jako je gastronomie a stavitelství a u povolání jako jsou 

programátoři a makléři, se Švarcsystém většinou toleruje. 

Pokud Státní úřad inspekce práce odhalí Švarcsystém, hrozí „zaměstnavateli“ pokuta  

od 250 000 Kč do 10 000 000 Kč plus následné doměření odvodů na sociální a 

zdravotní pojištění a dani z příjmů neodvedené za zaměstnance. Postih hrozí také 

OSVČ, která může dostat pokutu až 100 000 Kč za výkon nelegální práce. 

Pro živnostníka v roli zaměstnance je tento způsob výhodný nižšími odvody na dani 

díky uplatnění paušálních výdajů a nižší jsou také odvody na sociální a zdravotní 

pojištění, které se odvádí až ze zisku.  

Nevýhodou je, že se na živnostníka v roli zaměstnance nevztahuje zákoník práce, ale 

pouze obchodní zákoník. Nemá nárok na pracovní pomůcky, polední přestávku, 

dovolenou a při ukončení spolupráce nemá nárok ani na odstupné.55 

 

 

                                                 
55 http://ohrozeny.podnikatel.cz/clanky/svarcsystem-v-roce-2012-ctete-detailni-pohled-pravnicky/ 
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5 ZÁVĚR 

V dnešní době má téměř každý student během studia nějaký přivýdělek. Ať se jedná  

o celoroční práci nebo letní brigády, vždy by měl být uzavřen pracovněprávní vztah 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Student má na výběr z dohody o provedení 

práce, dohody o pracovní činnosti nebo pracovního poměru. Komu nevyhovuje být 

v podřízeném stavu jako zaměstnanec, může pracovat jako osoba samostatně výdělečně 

činná. 

Tyto varianty jsou rozdílné jak ve výpočtu daňové povinnosti, tak i v povinnosti 

odvádět sociální a zdravotní pojištění. Student by se měl rozhodnout pro nejvýhodnější 

variantu pro něj a optimalizovat tak svoji daňovou povinnost. 

Zdanění studentů probíhá obdobně jako zdanění jakékoli jiné fyzické osoby. Mají také 

možnost uplatnění slev dle § 35ba ZDP, kam patří nejčastěji využívané slevy  

na poplatníka a na studenta, které v součtu umožňují měsíční slevu 2 405 Kč na dani, 

dále slevy dle § 35c ZDP na vyživované dítě. V případě závislé činnosti musí poplatník 

pro uplatnění slev podepsat prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob.  

 

Cílem práce bylo nalézt nejvhodnější variantu zdanění příjmů a optimalizovat tak 

výslednou daňovou povinnost. Ke každé smlouvě byl proveden výpočet pro tři různé 

výše mzdy/příjmu s ohledem na to, zda student podepsal či nepodepsal prohlášení 

poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a 

následné porovnání jednotlivých variant. 

 

Pro příjmy do 10 000 Kč je nejvýhodnější dohoda o provedení práce s podepsaným 

prohlášením k dani z příjmu fyzických osob. V tomto případě student nemusí platit daň, 

protože uplatněné slevy jsou vyšší než vypočtená daň a u dohody o provedení práce  

do měsíční mzdy 10 000 Kč není povinnost odvádět ani sociální a zdravotní pojištění. 

Čistá mzda se rovná hrubé.  

Nevýhodou dohody o provedení práce je její roční limit u jednoho zaměstnavatele 

stanovený na 300  hodin ročně. 
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U vyšších příjmů než 10 000 Kč odvede student nejméně jako OSVČ. Může si uplatnit 

vysoké paušální výdaje, a jelikož je jeho činnost považována za vedlejší, dokud roční 

zisk nepřekročí 62 121 Kč, odvádí pouze zdravotní pojištění. U ostatních variant smluv 

je povinnost platit sociální i zdravotní pojištění. 

 

Nejméně výhodné varianty jsou obecně v případech, kdy student nepodepíše prohlášení 

a nemá tak nárok na uplatnění slev na dani. Hlavně v případě mezd do 5 000 Kč, kdy 

zaměstnavatel odvádí srážkovou daň, o kterou student nenávratně přijde. 
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PŘÍLOHA Č. 1: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
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PŘÍLOHA Č. 2: Přiznání k dani z příjmu za rok 2012  

 

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

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve, pro vyberte místn ě příslušný FÚ
 

01 Daňové identifikační čís lo     

C Z

02 Rodné číslo

Otisk podacího razítka finančního úřadu

03 DAP1)

řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

DAP zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum

05  DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, ano ne

která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1) ano ne

PŘIZNÁNÍ
k dani z p říjmů fyzických osob

 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

 za zdaňovací období (kalendářní rok) nebo jeho část2) od do

dále jen "DAP"

 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

Adresa místa pobytu v den podání DAP

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendá řního roku, za který se da ň vym ěřuje

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

29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů Kč

30 Spojení se zahraničními osobami1) ano ne

25 5405 MFin 5405 vzor č.19

23 Obec

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

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

26 PSČ 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

24 Ulice/část obce 25 Číslo popisné / orientační

60200 ČESKÁ REPUBLIKA

19 Obec 20 Ulice/část obce 21 Číslo popis./ orientační 22 PSČ

Brno Masarykova 1

15 PSČ 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

ČR

12 Obec 13 Ulice/část obce 14 Číslo popisné / orientační

Novák Novák Jan

09 Titul 10 Státní přís lušnost 11 Čís lo pasu

2012

06 Příjmení 07 Rodné příjmení 08 Jméno (-a)

Jihomoravský kraj

Brno I

880808/0000

1

g x

x

X

A

X



 
 

 

 

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

31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona

33 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona

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

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

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

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

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

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

38 Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

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

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

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

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

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

43 (neobsazeno)

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

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

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

Počet 
měsíc

46 Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

47 Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků) 0

48 Odst. 5 zákona (penzijní připojištění a penzijní pojištění)

49 Odst. 6 zákona (životní pojištění)

50 Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51 Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

52 §34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53 Další částky

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

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

56 Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57 Daň podle § 16 zákona

4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta
58 Daň podle §16 odst. 1 zákona ( ř. 57 ) nebo částka

z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

59 (neobsazeno)

60 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru ( ř.58 )

61 Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru
bez znaménka mínus 

5. ODDÍL - Uplatn ění slev na dani a da ňového zvýhodn ění 

62 Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63 Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona

8 640,00

8 640

57 600

57 600

8 640

57 600

Částka podle § 15

0

0

0

57 600

57 600

57 600

0

0

0

57 600

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

poplatník finanční úřad

2



 
 

 

Tab. č. 1 ÚDAJE O MANŽELCE ( MANŽELOVI )

Počet 
měsíců

Počet 
měsíců

64

65a)

65b)
která/který je držitelem ZTP/P)

66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu

67

68

69 12

70

71
zákona ( ř. 60 - ř. 70 )

Tab.č.2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

1

2

3

4

72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

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

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

75 Daňový bonus ( ř. 72 - ř. 73 )

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

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

6. ODDÍL - Dodate čné DAP

78 Poslední známá daňová povinnost 

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

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

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

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

7. ODDÍL - Placení dan ě
84 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti

a z funkčních požitků ( po slevách na dani )

85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle §7a
zákona

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

87a)

88 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89 Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

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

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

0

Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona

81 Poslední známá daň - daňová ztráta podle § 5 zákona

0

0

0

0

0

Celkem

1 2 3 4

Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b  a § 35ba 0

Příjmení a jméno(-a) Rodné číslo Počet měsíců Počet měsíců
se ZTP/P

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35 ba zákona 28 860(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)

 pro invaliditu třetího stupně)

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

písm. f) zákona (studium) 4 020

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

písm. a) zákona (na poplatníka) 24 840

písm. b) zákona (na manželku/manžela)

písm. b) zákona (na manželku/manžela,

Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo

manželky (manžela)

Částka podle § 35ba odst. 1

3



 
 

 

 

PŘÍLOHY DAP :
Ve sloupci uveďte počet listů příloh :

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

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

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávn ěná k podpisu

Datum

Označte křížkem odpov ídající v ariantu.

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z P ŘIJMU FYZICKÝCH OSOB

Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve zn ění pozd ě jších p ředpis ů, žádám o vrácení :

přeplatku na dani z p říjm ů fyzických osob  Kč

Přeplatek zašlete na adresu:

Přeplatek vra ťte na ú čet vedený u č.

Kód banky specifický symbol

Vlastník ú čtu m ěna, ve které je ú čet veden

V dne podpis poplatníka (zástupce)28.05.2013

2) Údaj v y plňte, pouze  máte-li kód rozlišení ty pu DAP v  případech

uv edených v  § 38gb zákona a dále v  případech uv edených v  § 239
a v  § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňov ého řádu v e znění pozdějších 

předpisů
Otisk podacího razítka f inančního úřadu

daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

20.2.2013 Otisk
razítka

1)

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P ŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Vlastnoruční podpis

Důvody pro podání dodatečného DAP

Další přílohy výše neuvedené

Počet příloh celkem 1

Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění

Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání

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

Doklad o poskytnutém daru

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

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

Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9

Název přílohy

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

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

4



 
 

 

PŘÍLOHA č. 1 Rodné číslo:

je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

za zdaňovací období 2012 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 19 (dále jen „DAP“)

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení

ustanovení § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí

s přesností na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

Výpo čet díl čího základu dan ě z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výd ělečné činnosti (§ 7 zákona)
1. Výpo čet díl čího základu dan ě  z příjm ů z podnikání a z jiné samostatné výd ě lečné činnosti (§ 7 zákona)

Příjmy  ply noucí ze zdrojů na území České republiky  a příjmy  ply noucí ze zdrojů v  zahraničí

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)

A. Údaje o obratu a odpisech

Roční úhrn čistého obratu Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

B. Druh činnosti 2) Sazba výdajů
Název hlavní (převažující) činnosti % z příjmů Příjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších činností

Zpracov áno dle: 25 5405/P1 MFin 5405/P1 - v zor č. 8

880808/0000

Celkem 144 000 86 400

Zprostředkování obchodu a služeb 60% 144 000 86 400

112
Váš podíl jako společníka v eřejné obchodní společnosti nebo

komplementáře komanditní společnosti. Vy káže-li společnost ztrátu,
označte sv ůj podíl znaménkem mínus (–)

113
Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona
(ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)

57 600

110
Část v ýdajů nebo v ýsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111 (neobsazeno)

108
Část v ýdajů nebo v ýsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby ) podle
§ 13 zákona

109
Část příjmů nebo v ýsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která
připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

106
Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úprav y  podle zákona snižující
– uv eďte úhrn částek snižujících v ýsledek hospodaření nebo rozdíl mezi
příjmy  a v ýdaji. Podkladem jsou částky  uv edené v  odd. E na str. (2)

0

107
Část příjmů nebo v ýsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou
rozdělujete na spolupracující osobu (osoby ) podle § 13 zákona

104
Rozdíl mezi příjmy  a v ýdaji (ř. 101 – ř. 102)
nebo v ýsledek hospodaření (zisk, ztráta)

57 600

105
Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úprav y  podle zákona zv y šující
– uv eďte úhrn částek zv y šujících v ýsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy  a v ýdaji. Podkladem jsou částky  uv edené v  odd. E na str. (2)

0

102 Výdaje souv isející s příjmy  podle § 7 zákona 86 400

103 (neobsazeno)

poplatník f inanční úřad

101 Příjmy  podle § 7 zákona 144 000

Vedu daňovou evidenci1) Vedu účetnictví1)
Uplatňuji výdaje

procentem z příjmů1) x



 
 

PŘÍLOHA Č. 3: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 

 

HHHHHHHHHHHHHHHH

Nastavení psacího stroje

HHHHHHHHHHHHHHHH řádný opravný

X

x

ano ne
13. Daňové přiznání zpracovává a předkládá 
daňový poradce :

X

ano ne
14. Jsem povinen / povinna podávat daňové 
přiznání :

X

ano ne ano ne

15. Jsem poplatníkem daně z příjmů stanovené 
paušální částkou : X X

3. Údaje o ú časti na nemocenském pojišt ění ( NP ) OSVČ
ano ne

x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

0 12

0 12

Kč

Kč

Kč
ano ne
x

Kč
Vyplní OSVČ, která na řádku 33 uvedla ano.

Kč

Kč

Kč

38. Součet řádků 36 a 37 0,00 Kč

strana 1
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37. Vyměřovací základ ze zaměstnání 0,00 Kč 42. Rozdíl mezi Pojistným a Úhrnem 
záloh ( 41 - 40 ) :

0,00

36. Určený vyměřovací základ 0,00 Kč 41. Úhrn zaplacených záloh na DP :

35. Minimální vyměřovací základ 0,00 Kč 40. Pojistné na DP : 0,00

33. V roce 2012 jsem si alespoň v jednom kalendářním měsíci stanovil/a vyšší MZ pro pojistné na NP a zároveň vyšší 

0,0034. Úhrn MVZ pro zálohu DP Kč

32. Dílčí vyměřovací základ 0,00 Kč 0,00

39. Vyměřovací základ ze SVČ :

31. Vypočtený vyměřovací základ 0,00 Kč 0,00
hlavní činnost vedlejší činnost

Poznámka :

30. Rozdělení daňového základu 0,00 Kč 0,00 řádky 30 a 32 se vypl ňují 
pouze v tom p řípadě, byla-
li vykonávána hlavní i 
vedlejší činnost ( čtě te 
Pokyny )

hlavní činnost vedlejší činnost

vedlejší

29. Průměrný měsíční daňový základ 4 800,00 Kč
hlavní činnost vedlejší činnost

28. Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a SVČ alespoň po část měsíce 

27. Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ
hlavní

hlavní vedlejší

5. Údaje o da ňovém základu OSV Č za rok 2012 a další údaje podle §15 odst. 1 zák. č. 589/1992 Sb.

26. Daňový základ 57 600,00 Kč

24. Vykonu vojenské službu v ozbrojených silách ČR 

25. Nezaopatřeného dítěte podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb. X

23.2. Nároku na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců

23.3 Osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na 

22. Nároku na výplatu invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu

23.1. Nároku na rodičovský příspěvek

V roce 2012 jsem vedlejší SV Č vykonával/a v 
měsících :
Z důvodů :
21. Výkonu zaměstnání

19. Účast na dobrovolném nemocenském pojištění :

1-12

20. V kalendářních měsících :

4. Vedlejší samostatná výd ělečná činnost-podle ustanovení § 9 odst. 6 písmeno a) až e )  zák. č. 155/1995 Sb. 
1-12

17. Rozhodnutí finančního úřadu o 
prodloužení lhůty pro předložení daňového 

18. Účtování v hospodářském roce ( § 7 
odst. 12 zák. č. 586/1992 Sb. ) :

16. Protokol o platbě daně z příjmů paušální 
částkou předložen dne :

ze dne prodlouženo do dne

12. V roce 2012 jsem vykonával/a samostatnou výd ě lečnou činnost : jen hlavní jen vedlejší hlavní i vedlejší

Brno 60200 ČR

2. Údaje o samostatné výd ělečné činnosti ( SV Č ) a daňovém p řiznání

Masarykova 1

8. Obec 9. PSČ (Post code) 10. Stát 11. Datová schránka

5. Ulice 6. Číslo popisné/orient. 7. Telefon Variabilní symbol

Novák Jan 08.08.1988

1. Příjmení 2. Jméno 3. Titul 4. Datum narození

880808/0000

Přehled o p říjmech a výdajích OSV Č za rok 2012
podle § 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozd ějších p ředpis ů

1. Identifikace osoby samostatn ě výdělečně činné ( OSVČ ) Rodné číslo



 
 

 

 

 

IBAN ( mezinárodní číslo ú čtu použijte p ři platb ě do ciziny )

a) vraťte na účet :

Předčíslí ú čtu

- /

b) X

Kč Kč

8. Údaje o OSVČ, se kterou je vykonávána spolupráce
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Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto P řehledu jsou pravdivé, a že OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ohlá sím všechny 
zm ěny údaj ů, a to do 8 dn ů ode dne, kdy jsem se o t ěchto zm ěnách dozv ědě l/a.
Datum vypln ění formulá ře

Chcete se účastnit na dobrovolném nemocenském pojištění ? ano ne

20.03.2013

Podpis (a razítko) OSVČ

Počet p říloh
0

Podpis a razítko OSSZ

Název p řís lušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

10. Údaje o opravném p řehledu
Datum zjištění nové výše vyměřovacího základu ze SVČ

Datum p řijetí formulá ře

Důvod předložení opravného přehledu

11. Podpisy a razítka

9. Přihláška k ú časti na d ůchodovém pojišt ění OSVČ v roce 2012
ano ne

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2012 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti zákonem 
stanoveného příjmu pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ, přihlašuji se k této účasti dnem podání 

X

Obec PSČ ( Post code )Stát

Ulice Číslo popisné/orient.

Příjmení Jméno Titul Datum narození

44. Měsíční záloha na DP : 0,00 Kč

Rodné číslo

Pro účely placení záloh na pojistné budu v roce 2013 považován/a za OSVČ vykonávající : hlavní činnost vedlejší činnost

43. Měsíční vyměřovací základ : 0,00 45. Měsíční pojistné na NP : 0,00

Stát

ČR

7. Výše zálohy na d ůchodové pojišt ění a p říspěvek na státní politiku zam ěstnanosti ( DP ) na rok 2013

Masarykova 1

Obec PSČ ( Post code )

Brno 60200

pošlete poštovní 
pou-kázkou na 
adresu :

Novák Jan

Ulice Čís lo popisné/orient.

Příjmení Jméno Titul

Přeplatek ( zbývající část p řeplatku )

Číslo ú čtu Kód banky Variabilní symbol Specifický symbol

12/12

na m ěsíce :

10/12 11/128/12 9/125/12 6/12 7/12

použijte (pokud nemám vůči OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno splatný závazek ) na úhradu  záloh na pojistné

1/12 2/12 3/12 4/12

6. Způsob použití p řeplatku

Přeplatek ( část p řeplatku) ve výši 0,00 Kč

HHHHHHHHHHHHHH 880808/0000

HHHHHHHHHHHHHHH Přehled o p říjmech a výdajích OSV Č za rok 2012 - 2.strana

Nastavení psacího stroje Rodné čís lo OSV Č



 
 

PŘÍLOHA Č. 4: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP za rok 2012 

 

   

řádný X

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X Podávám da ňové p řiznání X ano ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) b) c) d) e) f)
Mám daňového poradce ano X ne

X

 

Typ zálohy

x Kč

20.03.2013

c) 0 Kč 324
7. Datum pojišt ění a podpis pojišt ěnce

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím ZP 
všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné 
skutečnosti dozvěděl.

Podpis pojištěnce

VZP  87.51/2012 Vypln ěno dne

Řádek 14c 28 800,00 Kč
Nová výše zálohy

a)1 748 Kč b)výpo čet

Řádek 14b 0,00 Kč
Řádek 14a - Řádek 14b ( pro <0, zapíše se 0 )

Řádek 14a 28 800,00 Kč
Částka p řesah. max. VZ : ( Řádek 14a + Řádek 3 ) - 1 809 864

( pro <0, zapíše se 0 )

Vyměřovací základ OSV Č za rok 2012 : 0,50 x Řádek 12 
( pro < Řádek 9, zapíše se Řádek 9 )

Řádek 12 57 600,00 Kč Řádek 51
Řádek 1 - Řádek 2 0,135 x 0,5 x Řádek 12 / Řádek 4 ( zaokr. na K č nahoru )

324 Kč

12.568.50 Kč x Řádek 6         

Řádek 9 0,00 Kč 6. Nová výše zálohy ( viz Pou čení )

Počet měsíců, ve kterých pro OSV Č platil minimální vym ěřovací základ NEŽÁDÁM o vrácení p řeplatku (p řeplatek bude použit na zálohy v dal.období)

Řádek 6 0 ŽÁDÁM o vrácení p řepl. ve výši 0 Kč

Z řádku 4 po čet měsíců , kdy byla OSV Č pojišt ěna u ZP Přeplatek 
Řádek 5 12 NEMÁM p řeplatek pojistného

Počet měsíců trvání samostatné výd ělečné činnosti v roce 2012 P řeplatek ( Doplatek ): Řádek 41 - Řádek 16                         

Řádek 4 12 Řádek 43 -3 888 Kč

Řádek 3 0,00 Kč Řádek 41 0 Kč

Řádek 2 86 400,00 Kč 5. Přeplatek ( Doplatek )
Vyměřovací základ zam ěstnance za rok 2012 Úhrn zaplacených záloh na pojist né v roce 2012 na ú čet ZP          

Výdaje za rok 2012
Řádek 1 144 000,00 Kč Řádek 16

4. Pojistné OSV Č
Příjmy za rok 2012 Pojistné za rok 2012 : 0,135 x ( Řádek 14c x Řádek 5 ) / Řádek 4 ( zaokr. na K č nahoru )

3 888 Kč

Důvod :
Pro důvod podle 
písmene f) 
uveďte

Rodné číslo 1. dít ěte Rodné čís lo 2. dít ěte

Důvod :

V roce 2012 pro mne nebyl stanoven minimální vym ěřovací základ v m ěsících :

1-12

2. Prohlášení pojišt ěnce 3. Přiznání k dani z p říjmů

V roce 2012 pro mne neplatila povinnost hradit zálo hy na pojistné v m ěsících :

1-12 a) zaměstnáníb) nemoc OSVČ

poukázkou převodem z účtu  -  / 

E-mail

60200 Brno

Pojistné ( zálohy ) platím Bankovní spojení : ( p ředčís lí ú čtu - číslo ú čtu / kód banky ) Telefon

Masarykova 1 880808/0000
PSČ Obec Identifika ční číslo (IČ)

Novák Jan
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ : Ulice Číslo popisné / Číslo orientač Číslo pojišt ěnce ( rodné čís lo )

opravný

( §24 odst. 2 a 3 zák. č. 592/1992 Sb ve zn ění pozd ějších p ředpis ů )

1. Identifikace pojišt ěnce, koresponde ční adresa a ostatní kontaktní údaje

Příjmení Jméno Titul

Přehled

Datum převzetí, razítko a podpis pracovníka 
ZP

VZP-Všeobecná Zdravotní pojiš ťovna OSVČ
za rok 

kód pojišťovny 111 2012
Typ p řehledu

VZP-Všeobecná Zdravotní pojišťovna


