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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů z pronájmu fyzických osob v České 

republice. Pozornost je věnována vývoji způsobu zdaňování příjmu z pronájmu od roku 

1993 do současnosti, ale i předpokládané právní úpravě. Zmíněna je i právní úprava 

zdaňování příjmů z pronájmu ve Slovenské republice. V závěru jsou uvedeny modelové 

příklady pro výpočet vlastní daňové povinnosti.  

.  

Abstract 

This bachelor thesis describes the taxation of rent income in the Czech republic. The 

attention is dedicated to the development of the taxation of rent income from 1993 to 

the present, but even expected legislation. Legislation of the Slovak republic is 

mentioned too. At the end of this bachelor thesis are listed model examples for 

calculation of their tax liability. 
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ÚVOD 

„Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní“ (Benjamin Franklin). 

Tento citát potvrzuje základní definice pojmu daně neboli zákonem povinné, neúčelové 

a neekvivalentní platby do veřejných rozpočtů
1
. Daně platí kaţdý z nás, tvoří velký 

podíl našich výdajů, proto je důleţité sledovat vývoj všech druhů daní v České 

republice i v celém světě. 

Bakalářská práce se zabývá konkrétní sloţkou daně z příjmů fyzických osob  

a to zdaňování příjmů z pronájmu na území České republiky a Slovenské republiky. 

Rozebírá, jak příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, tak příjmy 

z pravidelného a příleţitostného pronájmu majetku, který do obchodního majetku není 

zařazen. 

Tato závěrečná práce se dělí na tři hlavní části, tedy teoretickou, analytickou  

a praktickou. V teoretické části je popsán vývoj zdaňování příjmů z pronájmu v České 

republice od roku 1993 do současnosti, ale také i předpokládaná právní úprava. Tato 

část práce se zabývá téţ zdanění příjmů z pronájmu, sazbou daně a některými slevami 

na dani, které jsou nezbytné pro výpočet vlastní daňové povinnosti v České i Slovenské 

republice. Zmíněno je i mezinárodní zdaňování příjmů z pronájmu plynoucí daňovým 

rezidentům i nerezidentům ČR. Analytická část se zaobírá postupem daňové 

optimalizace a srovnává zdanění příjmů z pronájmu České a Slovenské republiky. 

Úkolem je srovnat velikost daňové zátěţe připadající na poplatníky. 

Návrhová část se zaobírá daňovou optimalizací. Řeší návrhy daňového dopadu na 

poplatníka. Bakalářská práce uvádí i návrhy zdanění příjmů z pronájmu ze strany 

správce daně. 

Praktická část popisuje výpočet vlastní daňové povinnosti. Modelové příklady obsahují 

výpočet současné daňové povinnosti v České a Slovenské republice. Na závěr dochází 

ke srovnání výsledků a posouzení daňové zátěţe. 

  

                                                           
1
  ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled, 2010/2011. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je popsat vývoj legislativní úpravy zdaňování příjmů z 

pronájmu plynoucí fyzickým osobám a to od roku 1993 do současnosti. Ve spojení se 

současnou právní úpravou jsou přitom navrţeny kroky vedoucí k daňové optimalizaci. 

Dílčím cílem této bakalářské práce je provedení srovnání současné české právní úpravy 

zdaňování příjmů z pronájmu s úpravou slovenskou a rovněţ prezentování způsobu 

zdaňování dané kategorie příjmů za existence mezinárodního prvku. 

METODIKA ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Tato práce vychází především z primárních pramenů vědeckých informací zahrnující 

právní normy (zákony, nařízení a vyhlášky vydané ve Sbírce zákonů ČRP)
1
, dále i 

ze sekundárních pramenů, jako jsou odborné knihy, výklady zákonů s komentářem. 

Při zpracování této práce bylo pouţito několik myšlenkových operací, jednalo se 

zejména o abstrakci, idealizaci, analýzu, syntézu, srovnání, klasifikaci, dedukce a 

model. 

Abstrakce je myšlenkový proces, který se vyznačuje analytickými a syntetickými 

postupy, jehoţ prostřednictvím se vymezují charakteristiky, vlastnosti a relace reality
2
.  

Tato metoda byla pouţita u teoretických východisek, především u kapitoly vymezení 

základních pojmů. 

Idealizace znamená vytváření na základě reálných objektů, jevů a procesů takových 

vlastností a charakteristik, které neexistují v objektivní realitě neboli vytváření určitých 

abstraktivních objektů
3
. Metoda byla pouţita především v praktické části, kde bylo 

vyuţito modelových příkladů pro srovnání vývoje zdanění příjmů z pronájmu a 

následné porovnání se sledovanými státy. 

Analýza představuje myšlenkové rozčlenění zkoumaného objektu a jednotlivé části, coţ 

umoţňuje odhalit strukturu objektu, oddělení podstatného od nepodstatného, sloţité 

                                                           
1
  POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci: Studijní 

text pro kombinovanou formu studia.  
2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 
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redukovat na jednoduché. Analýza neznamená jen rozkládat a popisovat části objektu, 

ale i přijímat určité teoretické předpoklady vzhledem na získané elementy vytvářet 

určité abstrakce a idealizace
1
.  Podle této metody je rozčleněna struktura bakalářské 

práce. 

Syntéza doplňuje analýzu a tvoří nedělitelnou část. Zahrnuje proces sjednocování částí, 

vlastností i vztahů, vydělených prostřednictvím analýzy v jeden celek
2
. Metoda byla 

pouţita například u vymezení základních pojmů. 

Srovnání neboli komparace porovnává objekty za účelem stanovení jejich shodných 

nebo rozdílných znaků
3
. Vzhledem k tématu představuje jednu z nejdůleţitějších 

pouţitých metod. V analytické části dochází k porovnání zdanění se Slovenkou 

republikou. 

Klasifikace neboli řazení pojmů podle určitých hledisek. Základem dělení při 

klasifikaci se vybírají znaky, které jsou pro dané objekty podstatné
4
. Klasifikace je 

obsaţena v celé práci. 

Dedukce znamená libovolný závěr, odvození výroků z jiných platných výroků na 

základě zákonů logiky
5
.   K dedukci dochází v návrhové části, ale i v samotném závěru 

bakalářské práce. 

Model vytváří určitý systém ideálních objektů, splňujících základní vztahy, vlastnosti či 

zákonitosti systému, který je jeho vzorem a konstruuje se na jeho lepší poznání
6
. 

V praktické části jsou namodelováni poplatníci pro porovnání vlastní daňové 

povinnosti.  

                                                           
1
  POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci: Studijní 

text pro kombinovanou formu studia. 
2
  Tamtéţ 

3
  Tamtéţ 

4
  Tamtéţ 

5
  Tamtéţ 

6
  Tamtéţ 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická část je rozdělena do několika částí. Obsahuje vymezení základních pojmů 

zdaňování příjmů z pronájmu, vývoj právní úpravy od roku 1993, přibliţuje současnou i 

budoucí právní úpravu. Prezentován je i způsob zdaňování příjmů z pronájmu ve 

Slovenské republice, ale i mezinárodní zdaňování příjmů. 

1.1 Vymezení právních východisek 

Tato kapitola se zabývá vymezením právní legislativy týkající se zdaňování příjmů 

z pronájmu, které upravuje zákon o dani z příjmů (dále jen ZDP). Všechny pojmy jsou 

účinné a platné dle zákona k 1. 1. 2014. 

1.1.1 Právní legislativa 

Právní úprava nájemní smlouvy byla do konce roku 2013 upravena v zákoně č. 40/1964 

Sb., občanského zákoníku v stanoveních §663 aţ § 720. Nájem bytů měl speciální 

právní úpravu v ustanoveních §685 aţ § 719 občanského zákoníku. Pronájem 

nebytových prostor se řídil zákonem č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových 

prostor ve znění zákona č. 360/2005 Sb., který byl k 1. 1. 2014 zrušen. 

Nebytovými prostory se rozuměli místnosti či soubor místností, které byly dle 

rozhodnutí stavební úřadu určeny k jinému účelu neţ bydlení, např. obchod, 

kočárkárny, garáţe atd. Nebytovými prostory mohly být i byty, které jsou uţívány 

k nebytovým účelům
1
. 

V novém občanském zákoníku nalezneme právní úpravu nájemní smlouvy v ustanovení 

paragrafu 2201 a následujících. Zákonodárce pojem nebytové prostory nově definuje 

jako prostory určené k podnikání (prostor či místnost, která je pronajata za účelem 

provozování podnikatelské činnosti)
2
. 

                                                           
1
Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 

2
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zdaňování příjmů z pronájmu je vymezeno v § 7 příjmy ze samostatné činnosti,  

§ 9 příjmy z nájmu a § 10 ostatní příjmy zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen ZDP)
1
. 

1.1.2 Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

Zákon ZDP rozlišuje dvě skupiny poplatníků – daňový rezident a daňový nerezident. 

Tito poplatníci se odlišují bydlištěm či rozsahem pobytu na území České republiky, coţ 

má značný dopad na výslednou daňovou povinnost. 

Daňový rezident je fyzická osoba, která má bydliště na území České republiky nebo 

která se obvykle zdrţuje na tomto území. Poplatníci obvykle se zdrţující na území jsou 

ti, kteří se zde zdrţují alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce a to souvisle 

nebo v několika obdobích. Daňová povinnost u tohoto typu poplatníka se vztahuje jak 

na příjmy plynoucí ze zdrojů České republiky, tak i ze zdrojů plynoucích ze zahraničí
2
.   

Daňový nerezident je fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky a 

ani se zde obvykle nezdrţuje. Daňovým nerezidentem je i fyzická osoba, která se zde 

zdrţuje za účelem studia či léčení. Daňová povinnost u tohoto typu poplatníka se 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů České republiky uvedené  

v § 22 ZDP
3
. 

1.1.3 Předmět daně příjmů z pronájmu 

Předmětem daně jsou příjmy z pronájmu věcí movitých, ale i nemovitých. Příjmy 

z pronájmu mohou být zdaněny několika způsoby: 

Příjem z pronájmu movitých věcí můţe být zdaňován v § 7, § 9 a §10 ZDP. Příjem 

z pronájmu je zdaněn podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP, pokud příjem plyne z provozování 

volné živnosti na základě živnostenského oprávnění „Pronájem a půjčování věcí 

movitých“ obor činnosti 59 dle přílohy č. 4 k živnostenskému zákonu (živnost je 

                                                           
1
 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 PIKAL, V., ŠIMÁK, P. Slabikář daně z příjmů fyzických osob. 

3
 Tamtéţ 
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vymezena v nařízení vlády č. 278/2008 Sb.)“
1
. Pokud je majetek zařazen v obchodním 

majetku, je jeho příjem zdaňován dle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP
2
. 

V případě, ţe se nejedná o ţivnostenské podnikání, o pronájem majetku zahrnutého do 

obchodního majetku nebo o příleţitostný pronájem, je tento příjem z pronajaté věci 

zdaňován v § 9 ZDP. Příleţitostný pronájem je zdaněn jako ostatní příjem podle § 10 

odst. 1 písm. a) ZDP
3
. 

Příjmy z pronájmu nemovitých věcí nebo bytů je zdaňován u pronajímatele dvěma 

způsoby. 

Pokud je nemovitá věc zahrnuta do obchodního majetku poplatníka, jsou tyto příjmy 

zdaněny dle § 7 odst. 2 písmeno b) ZDP.   Příjem z majetku, který není zahrnut do 

obchodního majetku je zdaňován v §9 ZDP. Dle §3 odst. 3 písm. ah) zákona č. 

455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání není ţivností pronájem nemovitých věcí či 

bytů, tudíţ tento pronájem je taktéţ zdaňován v § 9 ZDP. Pokud pronajímatel poskytuje 

spolu s pronájmem nemovitých věcí a bytů další sluţby jako například úklid, praní 

prádla atd. je ţivnostenským podnikáním poskytování těchto sluţeb
4
. 

1.1.4 Dílčí základ daně 

Dle tohoto zákona se základem daně rozumí rozdíl, o který příjmy převýší výdaje 

(náklady) při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím 

období. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy 

osvobozené od daně či příjmy, které jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (§36 ZDP)
5
. 

 Základ daně vychází z výsledku hospodaření (u poplatníků, kteří vedou účetnictví) 

nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří účetnictví nevedou (daňová 

evidence). Výsledek hospodaření či rozdíl mezi příjmy a výdaji se upravuje dle § 23 aţ 

                                                           
1
 MACHÁČEK, I. Fyzické osoby a daň z příjmů 2012, s. 128. 

2
 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

3
 MACHÁČEK, I. Fyzické osoby a daň z příjmů 2012. 

4
Tamtéţ 

5
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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25 ZDP. Plynou-li poplatníkovi souběţně dva nebo více příjmů (§ 6 aţ § 10), rozumí se 

základem daně součet těchto dílčích základů daně
1
.  

Základem daně u příjmů z nájmu z obchodního majetku a příjmů z nájmu, jsou příjmy 

sníţené o výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. Poplatník se můţe 

rozhodnout, zda uplatní prokazatelně vynaloţené výdaje či výdaje stanovené procentem 

z příjmů. V případě uplatnění prokazatelně vynaloţených výdajů, se musí z výdajů 

vyloučit pojistné na sociální a zdravotní pojišťění
2
.  

Základem daně příleţitostného nájmu majetku, který je zdaňován dle § 10 ZDP jsou 

příjmy sníţené o výdaje prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení. Výdaje stanovené 

% z příjmů, v této kategorii nelze pouţít. Jsou-li příjmy niţší, neţ výdaje k rozdílu se 

nepřihlíţí (daňová ztráta tedy nevzniká). Plynou-li daňovému nerezidentovi příjmy 

z nájmu, jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (15 %)
3
. 

Jsou-li dílčí základy daně z příjmů z nájmu obchodního majetku nebo z příjmů z nájmu 

záporné, vzniká daňová ztráta, kterou se sníţí úhrn dílčí základů daně zjištěných z § 7 

aţ § 10 ZDP (§ 7 příjmy ze samostatné činnosti, § 8 příjmy z kapitálového majetku, § 9 

příjmy z nájmu, § 10 ostatní příjmy). Nelze-li tato ztráta odečíst ve zdaňovacím období, 

ve kterém vznikla, má poplatník moţnost odečíst tuto ztrátu od úhrnu dílčích základů 

daně v následujících 5 zdaňovacích obdobích dle § 34 ZDP
4
. 

 Příjmy po odečtu výdajů dle § 7 jsou součástí vyměřovacího základů pro výpočet 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Příjem podle § 9 není součástí 

vyměřovacího základu pro výpočet pojistného
5
.  

Daňová evidence 

Podnikatel, který nemá povinnost vést účetnictví nebo ho nevede dobrovolně, 

neuplatňuje výdaje procentem z příjmů, musí vést daňovou evidenci. Daňová evidence 

slouţí ke zjištění základu daně. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích členěné dle 

                                                           
1
 MACHÁČEK I. Daň z příjmů fyzických osob 2010: praktická pomůcka k daňové optimalizaci, ve znění 

pozdějších předpisů. 
2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 

4
 Tamtéţ. 

5
 Tamtéţ 
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základu daně, majetku a závazcích. Sledují se tedy pouze pohyby peněz, neposkytuje 

informace o výkonu. Zákon nestanovuje přesnou formu vedení daňové evidence, kaţdý 

podnikatel si stanoví rozsah a formu dle potřeby. Nejčastěji se vede v peněţním deníku, 

který obsahuje informace o příjmech a výdajích, dále pak v knize pohledávek a 

závazků. Dle potřeby podnikatel můţe vést i další knihy jako např. kniha majetku, 

pokladní kniha, pohyby na účtu pomocí výpisu z bankovního účtu
1
. Pro potřeby zákona 

stačí, kdyţ jsou potřebné knihy vedeny i v Microsoft Office Excel.   

Poplatník vedoucí daňovou evidenci je povinen uschovávat veškeré daňové evidence za 

zdaňovací období, pro které neskončila lhůta pro vyměření daně
2
. 

Účetnictví 

Fyzická osoba, která v rámci její podnikatelské činnosti překročí obrat 25 milionů Kč za 

bezprostředně předcházející kalendářní rok, musí vést účetnictví. Fyzická osoba se 

můţe rozhodnout vést účetnictví i dobrovolně
3
. Vedení účetnictví je pro fyzickou osobu 

výhodné z hlediska zdaňování příjmů z pronájmu, díky časového rozlišení. Pokud např. 

nájem je zaplacen na 10 let dopředu, v daňové evidenci zdaní tuto částku v aktuálním 

zdaňovacím období. V účetnictví díky časovému rozlišení se příjmy rozdělí do 

zdaňovacího období, se kterým věcně a časově souvisí. Jedná se tedy o výnosy příštích 

období. Jedná se tedy o příjmy běţného účetního období, které se v následujících 

obdobích stávají výnosy.   

Účetnictví zachycuje stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

nákladů, výnosů a výsledku hospodaření
4
. Účetní jednotky účtují o skutečnostech do 

období, které časově a věcně souvisejí (akruální princip). Účetní období trvá 12 měsíců 

(kalendářní nebo hospodářský rok)
5
.  Účetní jednotky vedou účetnictví od 1. dne měsíce 

následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou aţ do 

posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou nebo  

od 1. dne následujícího měsíce, po skončení období, ve kterém se účetní jednotka 

                                                           
1
 PTÁČKOVÁ, V. Průvodce podnikatele: Daňová evidence, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Tamtéţ 

3
 KUBÍČKOVÁ D. Základy účetnictví. 

4
 Tamtéţ 

5
 Tamtéţ 
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rozhodla vést účetnictví
1
.  Účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 

srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních dokladů. 

1.1.5 Uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů 

Neuplatní- li poplatník výdaje prokazatelně vynaloţené, můţe uplatnit výdaje stanovené 

procentem z příjmů. Jsou-li uplatněny tyto výdaje, dle zákona zahrnují veškeré výdaje 

poplatníka v souvislosti s pronájmem majetku. Poplatník je vţdy povinen vést záznamy 

o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem
2
. 

1.1.6 Daňové odpisování pronajatého majetku 

Daňové odpisy pronajatého majetku se zahrnují do skutečně prokazatelně vynaloţených 

výdajů. Podle ZDP se odepisují samostatně movité věci či soubor movitých věcí, pokud 

jeho vstupní cena překročila limit 40 tis. Kč a doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok
3
. 

Nemovité věci nemají stanovenou hranici vstupní ceny, podmínka pro moţnost 

odepisování je doba pouţitelnosti delší neţ 1 rok
4
. 

Zákon umoţňuje odpisování několika způsoby – rovnoměrné, zrychlené, mimořádné 

odepisování. Doba odpisování majetku je stanovena dle zařazení do odpisové skupiny a 

činí minimálně: 

Tabulka č.  1 Doba odepisování majetku 
(Zdroj: ZDP) 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

                                                           
1
  LANDA, M. Účetnictví podniku: informační zdroj podnikatelských rozhodnutí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
2
  SUCHÁ, J. Daňový paušál ano či ne?. 

3
 PELC, V. Daňové odpisy: strategie pro podnikatelskou praxi firem a podnikatelů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
4
 Tamtéţ 
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Při rovnoměrném odepisování jsou přiřazeny maximální odpisové sazby ke kaţdé 

odpisové skupině. Roční odpis se pak vypočítá, jako setina součinu vstupní ceny a 

odpisové sazby
1
.  

Při zrychleném odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty pro 

zrychlené odpisování.  V 1. roce odpisování se odpis vypočítá jako podíl vstupní ceny a 

koeficientu pro první rok odepisování. Následující rok se odpis vypočítá jako podíl 

dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem pro další roky odepisování a 

počtem let, kdy byl majetek odepisován
2
. 

1.1.7 Daňové řešení technického zhodnocení na pronajaté věci 

Provede-li pronajímatel technické zhodnocení na pronajatém majetku, dojde k navýšení 

vstupní i zůstatkové ceny o toto technické zhodnocení. Technické zhodnocení se 

formou odpisů postupně přenese do nákladů. Odpis technicky zhodnoceného majetku se 

u rovnoměrných odpisů stanoví jako jedna setina součinu zvýšené vstupní ceny a 

odpisové sazby pro zvýšenou vstupní cenu.  Zrychlený odpis se v 1. roce technického 

zhodnocení vypočítá jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny a koeficientu pro 

zvýšenou zůstatkovou cenu. V dalších letech se tento odpis stanoví jako podíl 

dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem pro zvýšenou zůstatkovou 

cenu a počet let, kdy je toto technické zhodnocení odepisováno
3
. 

Provede-li technické zhodnocení nájemce bez souhlasu pronajímatele, po skončení 

nájmu uvede nájemce pronajatý majetek do původního stavu na svůj vlastní náklad 

(daňový výdaj)
4
. 

Provede-li nájemce technické zhodnocení na majetku s písemným souhlasem 

pronajímatele a po realizace předá toto technické zhodnocení pronajímateli, uhradí 

nájemci výdaje na technické zhodnocení (daňový výdaj).  Neučiní-li tak, jedná se o 

nedaňový výdaj. U nájemce dochází v tomto případě k nepeněţnímu plnění. 

                                                           
1
 PELC, V. Daňové odpisy: strategie pro podnikatelskou praxi firem a podnikatelů, ve znění pozdějších 

předpisů 
2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 

4
 PITTERLING, M. Daňově uznatelné výdaje, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pronajímatel se můţe dohodnout s nájemcem na kompenzaci nájemného, pak se jedná o 

daňový výdaj
1
. 

Provede-li nájemce technické zhodnocení na majetku s písemným souhlasem 

pronajímatele a nepředá toto technické zhodnocení pronajímateli, nájemce na základě 

písemného doloţení pronajímatele, ţe nedošlo k navýšení vstupní ceny majetku, zatřídí 

toto technické zhodnocení jako jiný majetek dle § 26 (3). Tento jiný majetek odepisuje 

nájemce zrychleně nebo rovnoměrně. Při ukončení nájmu pronajímatel převezme věc 

včetně technického zhodnocení a uhradí nájemci toto zhodnocení v okamţiku převzetí 

majetku. Zaplatí-li pronajímatel méně neţ měl, vzniká mu nepeněţní plnění ve výši 

nezaplacené částky
2
. 

1.1.8 Daňové řešení oprav na pronajaté věci 

Pronajímatel má povinnost provádět opravy na pronajaté věci na vlastní náklady. 

Provede-li nájemce opravu, má povinnost pronajímatel uhradit tyto výdaje nájemci. 

Neuhradí-li, vzniká pronajímateli nepeněţní plnění (nedaňový výdaj). Úhrada výdajů na 

opravy můţe být provedena i zápočtem neboli kompenzací nájemného. Běţnou údrţbu 

a malé opravy hradí nájemce dle nájemní smlouvy, není-li dohodnuto jinak
3
.  

Do konce roku 2013 se dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský 

zákoník, povaţovaly za drobné opravy opravy bytu, vnitřního vybavení, je-li ve 

vlastnictví pronajímatele. Drobné opravy byly vymezeny věcně nebo dle výše nákladů
4
. 

Drobné opravy dle věcného vymezení zahrnovaly:  

 opravy jednotlivých vrchních částí podlah, podlahových krytin, výměny prahů a 

lišt, 

 opravy jednotlivých částí oken, dveří, výměny zámků, kování, klik, rolet a 

ţaluzií, 

                                                           
1
 PITTERLING, M. Daňově uznatelné výdaje, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 

4
 Tamtéţ 
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 výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení  

(vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů 

datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny 

zdrojů světla v osvětlovacích tělesech), 

 výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro 

byt, 

 opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů, lapačů tuku, 

 opravy indikátorů vytápění, opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a 

studené vody
1
. 

Dle výše nákladů se za drobné opravy povaţovaly i další opravy, které nejsou výše 

uvedeny, jejichţ náklad na jednu opravu nepřesáhnul 500 Kč
2
.  

V novém občanském zákoníku nejsou dosud podrobně vymezeny tyto pojmy, a proto 

nebude-li ve smlouvě o nájmu bytu výslovně upraveno co se drobnými opravami a 

běţnou údrţbou myslí, je moţné i nadále vycházet z nařízení vlády č. 258/1995 Sb., 

které bylo k 1. lednu 2014 zrušeno. Bude-li tedy odkazovat nájemní smlouva po  

1. lednu 2014 na toto nařízení vlády, vykládá se tato část smlouvy jako smluvní 

ujednání
3
. 

1.1.9 Sazba daně z příjmů 

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 %. Daň se vypočítá ze základu daně 

sníţeného o nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP) a odčitatelných poloţek od 

základu daně (§ 34 ZDP) zaokrouhleného na celé sto koruny dolů
4
. 

1.1.10 Solidární zvýšení daně 

Daň vypočtená dle § 16 se zvýší o solidární zvýšení daně, pokud rozdíl mezi součtem 

příjmů zahrnovaných do dílčího základu § 6 a § 7 a 48 násobkem průměrné mzdy 

                                                           
1
 Nařízení vlády 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Tamtéţ 

3
  Stanovisko č. 15 k problematice běţné údrţby a drobných oprav u nájmu bytu - § 2257 odst. 2 Nového       

občanského zákoníku 
4
  Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečí je kladný. Solidární 

zvýšení činí 7 % z tohoto rozdílu
1
. 

1.2 Vývoj zdaňování příjmů z pronájmu 

V této části bakalářské práce jsou popsány změny právní legislativy u zdaňování příjmů 

z pronájmu od roku 1993 do roku 2013. Tato část se zaměřuje především na vývoj 

sazby daně a stanovení paušálních výdajů u jednotlivých typů pronájmu. 

1.2.1 ZDP platný a účinné od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995 

U příjmů z pronájmu majetku zdaňovaných dle § 7 ZDP jsou základem daně příjmy 

sníţené o výdaje vynaloţené na jejich zajištění, dosaţení a udrţení. Neuplatnil-li 

poplatník prokazatelně vynaloţené výdaje, uplatnil si výdaje stanovené % z příjmů 

(25 %).  Při uplatnění prokazatelně vynaloţených výdajů nebo stanovení výdajů % z 

příjmů měl poplatník moţnost k těmto výdajům přičíst výdaje na povinné sociální a 

zdravotní pojištění. Při pouţití tohoto způsobu nemohl být podnikatel účetní jednotkou, 

tzn., ţe pro účely zjištění dílčího základu daně evidoval pouze své příjmy
2
. 

U příjmů zdaňovaných dle § 9 ZDP jsou základem daně příjmy sníţené o výdaje 

vynaloţené na jejich zajištění, dosaţení a udrţení. Neuplatnil-li poplatník prokazatelně 

vynaloţené výdaje, uplatnil si výdaje stanovené % z příjmů (25 %) Do dílčího základu 

daně se nezapočítávaly příjmy z pronájmu nemovitých věcí dosaţené nerezidenty. Daň 

se v tomto případě srazila jiţ při platbě nájemného zvláštní sazbou: 1 % z nájemného při 

finančním leasingu a 25 % z nájemného v ostatních případech
3
. 

U příjmů z příležitostného pronájmu zdaňovaných dle § 10 ZDP jsou základem 

daně příjmy sníţené o výdaje vynaloţené na jejich zajištění, dosaţení a udrţení. Pokud 

převyšují výdaje nad příjmy, k rozdílu se nepřihlíţí. Poplatník v tomto případě nemůţe 

uplatnit výdaje stanovené % z příjmů. Od daně byly osvobozeny ty příjmy, pokud jejich 

úhrn u poplatníka nepřesáhnul 6 000 Kč za zdaňovací období
4
. 

                                                           
1
  Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 VYCHOPEŇ, J. Daňový poradce Jiří Vychopeň vysvětluje: Daň z příjmů v roce 1993. 
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 SOBOTOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob. 
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Příjmy z pronájmu plynoucí ze společného jmění manželů se zdaňovaly pouze u 

jednoho z nich. Příjmy plynoucí ze spoluvlastnictví se rozdělily mezi poplatníky podle 

spoluvlastnických podílů. Obdobně se postupovalo i u výdajů. Příjmy daňových 

nerezidentů byly samostatným základem daně, které se zdaňovaly zvláštní sazbou daně 

(25%)
1
. 

K dalším změnám do roku 1995 nedošlo. 

1.2.2 ZDP platné a účinné od 1.1. 1996 do 31. 12. 2003 

Příjmy plynoucí z bezpodílového spoluvlastnictví manželů zdaňované dle § 7 ZDP 

nemusely být zdaňovány pouze jedním z manţelů. Příjmy i výdaje si manţelé mohli 

rozdělit, podle poměru, v jakém majetek vyuţívali při své podnikatelské či 

samovýdělečné činnosti (pronájem)
2
. 

V roce 1997 se zvýšila hranice příjmů osvobozených od daně v § 10 ZDP a to ze 

6 000 Kč na 10 000 Kč. V tomto roce došlo k úpravě posouzení nepeněţního plnění 

v nájemních vztazích. Zákonodárce definoval nepeněţní příjem vlastníka 

(pronajímatele) jako výdaje (náklady) vynaloţené nájemcem na najatém majetku se 

souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a neuhrazené vlastníkem 

(pronajímatelem), a to buď:  

 ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněţním 

plněním byly výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb neboli výdaje 

(náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu, stavební úpravy, rekonstrukce a 

modernizace, které nebyly technickým zhodnocením, tzn., ţe nepřesáhly částku 

20 000 Kč (tato hranice je účinná a platná k 1. 1. 1996, dříve 10 000 Kč), 

 ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo písemného zrušení 

souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněţní 

plněním byly výdaje na dokončení technického zhodnocení (částka přesahující 

20 000 Kč platná a účinná k 1. 1. 1996), které odpisoval nájemce se souhlasem 
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 VYCHOPEŇ, J. Daňový poradce Jiří Vychopeň vysvětluje: Daň z příjmů v roce 1993. 
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  KLABÍK, P. Zákon o daních z příjmů ve znění platném k 1. 1. 1996: komentář a výběr souvisejících 

předpisů. 
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vlastníka. Toto nepeněţní plnění se ocenilo zůstatkovou cenou, kterou by měl 

majetek při rovnoměrném odpisování či znaleckým posudkem, 

 ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do 

uţívání, pokud vlastník o tuto hodnotu zvýšil vstupní cenu pronajatého majetku. 

Toto nepeněţní plnění se ocenilo ve výši výdajů nebo nákladů vynaloţených 

nájemcem
1
. 

Toto ujednání šlo pouţít i v nájemním vztahu v rámci zdaňování dle § 7 ZDP. Tato 

vazba mohla být pouţita i v předchozích letech, nyní byla však precizována. Poplatník 

tedy mohl očekávat kontrolu jejího dodrţování finančními úřady
2
.  

V tomto roce také došlo ke stanovení daně paušální částkou dle § 7a ZDP. 

Poplatníkovi, který měl příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku 

podle § 7 odst. 1 písm. a) aţ c) (příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství, ţivností či jiného podnikání podle zvláštního právního předpisu) a u 

něhoţ v bezprostředně po sobě jdoucích 3 zdaňovacích obdobích nepřesáhly tyto příjmy 

roční výši 1000 000 Kč, mohl správce daně na ţádost stanovit daň paušální částkou. 

Ţádost musel poplatník podat nejpozději do 31. 1. běţného zdaňovacího období. 

V ţádosti poplatník uvedl předpokládané příjmy, výdaje a další skutečnosti stanovené 

zákonem. Výše daně se určila z těchto předpokládaných příjmů, avšak nemohla být 

niţší neţ 600 Kč za zdaňovací období. Do předpokládaných příjmů se zahrnovaly jak 

příjmy z prodeje majetku, tak zůstatková cena prodaného majetku i rezervy. 

Přepokládané výdaje se upravili dle § 24 a sníţili se o nezdanitelné části základu daně  

§ 15
3
. 

V roce 1998 došlo ke změně v § 33 ZDP. Toto mělo návaznost na nepeněţní plnění 

uvedené v § 24 ZDP.  Technickým zhodnocením se pro účely zákona rozuměly 

výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci 
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  KLABÍK, P. Zákon o daních z příjmů ve znění platném k 1. 1. 1996: komentář a výběr souvisejících 

předpisů. 
2
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majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom zdaňovacím období 

částku 40 000 Kč
1
. 

K dalším změnám v následujících letech nedošlo. 

1.2.3 ZDP platný a účinný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013 

V roce 2004 došlo k zavedení pojmu minimální základ daně. Minimální základ daně 

se týkal příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku u činností 

zdaňovaných dle § 7odst. 1 písm. a), b) nebo c):  

 zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství;  

 ţivnosti; 

 jiné podnikání podle zvláštních předpisů
2
. 

Minimální základ daně vypočtený dle § 5 a §23 ZDP musel činit alespoň 50 % částky, 

která se stanovila jako součin: všeobecného vyměřovacího základu (za kalendářní rok 

který o 2 roky předchází zdaňovací období) a přepočítaného koeficientu dle zákona o 

důchodovém pojištění. Tento minimální základ se nesniţoval o poloţky odčitatelné od 

základu daně dle § 34
3
.  

Tato povinnost se nevztahovala na zdaňovací období, ve kterém poplatníci zahájili či 

ukončili podnikatelskou činnost nebo na bezprostředně následující zdaňovací období po 

zdaňovacím období, ve kterém poplatník zahájil podnikatelskou činnost
4
. 

V tomto roce došlo také ke zvednutí hranice pro osvobození příjmů z příleţitostného 

pronájmu dle § 10 a to z 10 000 Kč na 20 000 Kč
5
. 

V roce 2006 došlo ke změně procentuální výše u stanovení výdajů paušální částkou u 

§ 7 i § 9. Dle § 7 si mohl poplatník nově odečíst aţ 50 % výdajů stanovených z příjmů, 

jednalo-li se o pronájem movitých věcí na základě ţivnostenského oprávnění či o 
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pronájem majetku zařazeného do obchodního majetku u ţivností mimo řemeslných 

ţivností. Byl-li majetek zařazen do obchodního majetku u řemeslných ţivností, mohl si 

poplatník odečíst aţ 60 % výdajů stanovených z příjmů. Podnikal-li poplatník jako 

zemědělec a pronajímal majetek zařazený v jeho obchodním majetku, mohl si uplatnit 

aţ 80 % z příjmů. U příjmů dle § 9 se tato sazby zvýšila z 20 % na 30 %
1
. 

V roce 2008 došlo ke zrušení minimálního základu daně stanoveného dle § 7c ZDP. 

Znamenalo to tedy, ţe podnikatel, který měl příjmy z pronájmu majetku zařazeného do 

obchodního majetku a vykazoval ztrátu, nemusel odvádět minimální daň. Taktéţ došlo 

ke sníţení zvláštní sazby daně u příjmů z pronájmu daňových nerezidentů a to z 25 % 

na pouhých 15 %. Finanční pronájem byl zdaňován sazbou 5 %. Další podstatnou 

změnou v tomto roce byl fakt, ţe do sazby pro uplatnění nákladů paušálem byly 

zahrnuty všechny výdaje, tedy i sociální a zdravotní pojištění, které se dříve 

započítávalo nad rámec tohoto paušálu
2
. 

V roce 2009 došlo k procentuálnímu zvýšení paušálního stanovení výdajů u § 7. U 

příjmů z pronájmu majetku, který byl zařazen v obchodním majetku zemědělce, si nově 

mohl poplatník odečíst aţ 80 % z příjmů. U majetku, který byl zařazen do obchodního 

majetku ţivnostníka, podnikajícího v oblasti řemeslné činnosti si mohl poplatník odečíst 

aţ 60 % z příjmů, u ostatních ţivností 50 % z příjmů a v oblasti podnikání na základě 

jiného neţ ţivnostenského podnikání sazbu ve výši 40 % z příjmů
3
. 

V roce 2010 opět došlo změně procentuální výše paušálních výdajů u zdaňování 

příjmů z pronájmu majetku, který byl zařazen v obchodním majetku dle § 7. Poplatník 

si nyní mohl odečíst aţ 80% u majetku, který byl zařazen v obchodním majetku 

zemědělce či řemeslníka, 60 % u ostatních ţivností a 40 % z jiného podnikání podle 

zvláštních předpisů
4
.  

V roce 2011 došlo k upřesnění zdanění příjmů z pronájmu majetku zařazeného 

v obchodním majetku dle § 7. Poplatník jiţ neměl moţnost uplatnit výši paušálních 
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výdajů dle druhu podnikání. Zákon nově stanovil jednotnou sazbu pro uplatnění 

paušálních výdajů u příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a to 

ve výši 30 % z příjmů. Pro poplatníka, který měl pouze příjmy z pronájmu majetku 

zařazeného v obchodním majetku, přestala platit moţnost stanovení daně paušální 

částkou dle § 7a
1
. 

V roce 2013 došlo k omezení výše paušálních výdajů. Poplatník si mohl dle § 7 i § 9 

stanovit výdaje jako 30 % z příjmů, nejvýše však do částky 600 000 Kč
2
. 

V příloze č. 1 této bakalářské práce je uveden přehled změn paušálních výdajů a výše 

osvobození ve vztahu k příjmům z pronájmu od roku 1993 do roku 2013. 

1.2.4 Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob 

Tato kapitola se zabývá jak postupem výpočtu daně z příjmů fyzických osob, tak i 

vývojem sazby daně z příjmů od roku 1993 do roku 2013. 

Daň se vypočítala ze základu daně sníţeného o nezdanitelné částky základu daně § 15 

ZDP a odčitatelné poloţky podle § 34 ZDP. Takto sníţený základ daně se zaokrouhlil 

na sto koruny dolů
3
.  

Základ daně se podle § 15 ZDP v letech 1993 aţ 2005 sníţil o částky na poplatníka, 

vyţivované dítě, manţelku, studenta, poţivatele částečného invalidního důchodu, či 

drţitele průkazu ZTP-P. Základ daně se podle § 34 ZDP sníţil o ztrátu. Poplatníci měli 

moţnost v letech 1993 aţ 2004 odečíst si 10 - 20 % vstupní ceny nově zatříděného 

dlouhodobého majetku dle stanovených podmínek v §34 ZDP. Podmínky odečtu této 

poloţky se měnily v ZDP kaţdoročně, kromě doby nabytí mezi pronájmem či prodejem, 

která musí být delší neţ 3 roky
4
. 
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Sazba daně příjmů fyzických osob byla od roku 1993 do roku 2007 klouzavě 

progresivní, coţ znamená, ţe byly stanoveny meze, nad nimiţ byla zdaněna vyšší 

sazbou pouze ta část důchodu, která tuto danou mez přesahovala
1
.  

V příloze č. 2 této bakalářské práce jsou uvedeny progresivní sazby daně za rok 1993. 

V roce 1994 došlo ke sníţení sazby při základu daně 1 080 000 a výše ze 47 % na 44 %. 

Tato sniţující tendence pokračovala i v roce 1995, kdy u tohoto základu daně došlo ke 

sníţení daně ze 44 % na 43 %
2
. 

V roce 1996 došlo ke změně sazeb daně. Zrušilo se pásmo s nejvyšší sazbou daně. V 

letech 1997 aţ 1999 se měnily pouze výše jednotlivých základů daně v pásmech
3
. Tyto 

změny jsou zaznamenány v příloze č. 3 

V roce 2000 se sníţil počet pásem z 5 na 4, tzn., ţe byla zrušena nejvyšší sazba daně 

 (40 %).  V letech 2001 aţ 2005 se změnila výše základů daně v jednotlivých pásmech. 

V letech 2006 aţ 2007 se změnila jak výše základů daně v prvních dvou pásmech, tak se 

sníţila i výše sazby a to u prvního pásma z 15 % pouze na 12 % a u druhého pásma z 20 

% na 19 %
4
. 

V roce 2006 se změnil § 15. Částky na poplatníka, vyţivované dítě, manţelku, studenta, 

poţivatele částečného invalidního důchodu, či drţitele průkazu ZTP-P se jiţ neodečítají 

od základu daně. Základ daně se sníţí o § 15 a § 34, zaokrouhlí se na stokoruny dolů a 

vypočte se z něj daň stanovená % z tohoto upraveného základu. Z této vypočtené daně 

se odečtou slevy na poplatníka, manţelku, vyţivovací dítě, poţivatele částečného 

invalidního důchodu či drţitele průkazu ZTP-P
5
. Sazby daně z příjmů za období 2000-

2005 je uvedeno v příloze č. 4. 

Od roku 2008 do roku 2012 byla stanovena jednotná sazba ve výši 15 %. V tomto 

případě tedy nezáleţelo na velikosti základu daně.  
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V roce 2013 byl zaveden pojem solidární daň. Vysvětlení tohoto pojmu je zmíněno 

v kapitole 1.1.10 Solidární zvýšení daně (str.22). 

1.3 Současná právní úprava zdaňování příjmů z pronájmu 

Tato část práce se zabývá současnou právní úpravou zdaňování příjmů z nájmu. Právní 

legislativa je platná a účinná k 1. 1. 2014. 

1.3.1 Příjmy z nájmu majetku 

Vzhledem k zavedení nového občanského zákoníku dochází i ke změnám v ZDP. Tyto 

změny se týkají především názvosloví. U zdaňování příjmů z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti dochází k přejmenování na příjmy ze samostatné 

činnosti. To samé proběhlo i u příjmů z pronájmu majetku, které jsou nyní nahrazeny 

pojmem příjmy z nájmu majetku
1
. 

Zákon nově definuje § 7 jako příjmy ze samostatné činnosti, kde jsou zdaňovány příjmy 

z nájmu majetku zahrnutého v obchodním majetku. Obchodním majetkem se rozumí 

část majetku poplatníka, o kterém bylo či je účtováno nebo, který byl či je veden 

v daňové evidenci. Majetek je vyřazen z obchodního majetku ke dni, kdy bylo o 

majetku naposledy účtováno nebo kdy byl naposledy veden v daňové evidenci.  Dílčím 

základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji, které byly vynaloţeny na jejich zajištění, 

udrţení a dosaţení (podrobněji v kapitole 1.1.4 Dílčí základ daně str. 16)
2
.  

Neuplatní-li poplatník skutečné výdaje, můţe uplatnit výdaje paušální stanovené 

procentem z příjmů. U příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku si 

můţe poplatník odečíst aţ 30 % z těchto příjmů. Nejvýše si lze však odečíst výdaje do 

částky 600 000 Kč. Způsob uplatnění paušálních výdajů nelze zpětně měnit. Poplatník 

uplatňující tyto výdaje musí vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek 

v souvislosti s touto činností
3
.  
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Plynou-li příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku oběma manţelům, 

je moţné rozdělit tyto příjmy a výdaje mezi oba manţeli v poměru, v jakém je tento 

majetek vyuţíván
1
.  

Příjmy z nájmu nemovitých věcí, bytů a nájmu movitých věcí se zdaňují v § 9. Příjmy 

ze společného jmění manţelů se zdaňují u jednoho z nich. Plynou-li příjmy 

z bezpodílového spoluvlastnictví, zdaňují se dle vlastnického poměru. Příjmy z nájmu 

movitých věcí plynoucí daňovým nerezidentům se zdaňují zvláštní sazbou daně
2
.  

Základem daně i podmínky pro moţnost uplatnění paušálních výdajů jsou stejné jako u 

příjmů z nájmu majetku v obchodním majetku. Stejná je i výše procentuální sazby u 

paušálních výdajů
3
.  

Příjmy z příleţitostného nájmu majetku jsou zdaňovány v § 10. Základ daně je rozdíl 

mezi příjmy a výdaji na zajištění, dosaţení a udrţení příjmů. Je-li tento rozdíl záporný, 

k rozdílu se nepřihlíţí. Plynou-li příjmy z majetku, který je ve společném jmění 

manţelů, zdaňují se pouze u jednoho z nich. Od daně jsou osvobozeny příjmy, které 

v úhrnu za zdaňovací období nepřekročí částku 30 000 Kč
4
. 

1.3.2 Příjmy z pronájmu ze zahraničí 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 1.1.2 Poplatník daně z příjmů fyzických osob (str. 15) 

bakalářské práce, poplatník, který je daňovým rezidentem má povinnost odvést daň 

z příjmů plynoucích ze zdrojů České republiky, ale i z příjmů ze zahraničí. Je-li 

poplatník daňový nerezident má povinnost odvést daň z příjmů pouze ze zdrojů 

plynoucích z České republiky
5
. 

Příjmy ze zdrojů v zahraničí jsou takové příjmy, které podléhají zdanění v zahraničí a 

jsou sníţené o související výdaje dle ZDP. Nelze- li u některých výdajů stanovit, zda 

souvisejí s příjmy plynoucími ze zdrojů ze zahraničí, povaţuje se za související výdaje 

jejich část, která se stanoví ve stejném poměru, v jakém příjmy plynoucí ze zdrojů ze 

                                                           
1
 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 VANČUROVÁ, A. Zdanění osobních příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

3
 Tamtéţ 

4
 Tamtéţ 

5
 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010: praktický průvodce, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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zahraničí nesníţené o výdaje připadají na celosvětové příjmy. Při stanovení základu 

daně z příjmů ze zahraničí nelze pouţít odčitatelné poloţky či poloţky sniţující základ 

daně
1
.  

Jednotlivé státy mají snahu zamezit dvojímu zdanění, a proto uzavírají smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění (dále jen SZDZ). Příloha č. 5 obsahuje přehled vybraných 

států a SZDZ. Česká republika má s řadou zemí uzavřené SZDZ, avšak stále existují 

státy, se kterými dosud Česká republika SZDZ neuzavřela (tzv. nesmluvní státy)
2
.  

Při neexistenci SZDZ se zdaňování příjmů z pronájmu řídí pouze tuzemskou právní 

úpravou
3
.  

SZDZ a její význam 

SZDZ má za úkol zamezit dvojímu zdanění, ale i dvojímu nezdanění, které můţe nastat 

vlivem rozdílných právních úprav jednotlivých států, avšak umoţňuje i prohloubení 

spolupráce v oblasti daní. SZDZ má ve vztahu k tuzemskému systému práva aplikační 

přednost (tzn., ţe stanoví-li SZDZ něco jiného neţ zákon, aplikuje se SZDZ), ale řeší i 

kolizní situace v případě, kdy je poplatník povaţován za rezidenta obou smluvních 

států. V tomto případě jsou u fyzických osob stanoveny 4 hodnotících kritérií k určení 

státu rezidence, které jsou uvedeny v příloze č. 6
4
: 

Aktivní a pasivní příjmy 

Pro výklad specifik mezinárodního zdaňování se příjmy ze zdrojů v zahraničí rozdělují 

na aktivní a pasivní. Aktivní příjmy jsou příjmy z činností, kterých poplatník dosahuje 

při své osobní účasti výkonem vlastní práce nebo na základě nakládání se svým 

majetkem (např. prodej). Ve vztahu ke zdanění příjmů z pronájmu se jedná o pronájem 

majetku, jehoţ příjmy se váţou na činnost stálé provozovny. Stálá provozovna je pouze 

daňový pojem, nelze zaloţit, vzniká splněním zákonných kritérií daňových nerezidentů 

ve státě zdroje. Stálá provozovna tedy označuje místo, ve kterém podnikatel vykonává 

                                                           
1
  RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 

2
 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 

3
.Tamtéţ 

4
 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 
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zcela či z části svoji činnost. Nevznikne-li ve státě zdroje stálá provozovna, jsou tyto 

příjmy zdaňovány ve státě daňového rezidenta
1
. 

Příjmy pasivní jsou příjmy z uţívání majetku, příjmy z poskytnutí práv, kapitálové či 

úrokové výnosy. Tyto příjmy jsou charakteristické tím, ţe nevyţadují aktivní účast 

vlastníka či fyzickou přítomnost a jsou obvykle zdaňovány ve státě rezidenta 

(samozřejmě existují výjimky)
2
. 

Má-li tedy poplatník příjem z pronájmu majetku, který pronajímá v zahraničí a v této 

zemi má stálou provozovnu, zdaní tento příjem v zemi, kde má provozovnu. Dále se pak 

postupuje na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění (metoda úplného zápočtu, 

metoda prostého zápočtu či metoda úplného vynětí ze základu daně)
3
. 

Nemá-li poplatník v zemi, ve které pronajímá majetek stálou provozovnu, je tento 

příjem povaţován za licenční poplatky. Licenčními poplatky se rozumí platba 

jakéhokoli druhu, která představuje náhradu za uţití nebo poskytnutí práva na uţití 

počítačového programu, práva na patent, ochrannou známku, ale i příjem za pronájem 

za jakékoliv jiné vyuţití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení
4
. 

Zdaňování příjmů daňových nerezidentů České republiky 

Má-li Česká republika uzavřenou SZDZ, řídí se daňový rezident smluvního státu touto 

smlouvou. Smlouva stanovuje, zda stát zdroje (Česká republika) má právo příjem 

zdanit. Kromě toho, můţe stanovit i maximální sazbu daně, kterou můţe být konkrétní 

typ příjmu zdaněn
5
.  

Plynou-li příjmy ze zdrojů České republiky daňovému rezidentovi nesmluvního státu či 

daňovému rezidentovi smluvního státu a dle SZDZ má stát zdroje právo tento příjem 

zdanit, zdaní tento příjem Česká republika, pouze pokud je tento příjem uveden v § 22 

ZDP
6
.  

                                                           
1
 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 

2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 

4
 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 

5
 Tamtéţ 

6
 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ve vztahu k zdaňování příjmů z pronájmu se jedná o tyto konkrétní ustanovení: 

 příjmy z uţívání majetku vázající se k činnosti stále provozovny  

§ 22 odst. 1 písm. a) ZDP, 

 příjmy z uţívání nemovitých věcí nebo bytů § 22 odst. 1 písm. e) ZDP, 

 příjmy z uţívání movitých věcí § 22 odst. 1 písm. g) bod 5 ZDP
1
. 

Plátce má ve vztahu k příjmům z pronájmu plynoucí ze zahraničí za úkol daň srazit, 

odvést a vyplnit hlášení u příjmů: 

 zdaňovaných zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP,  

 z kterých jsou plátci provést zajištění daně dle § 38 e ZDP
2
. 

Zvláštní sazba daně dle § 36 ZDP je u příjmů z nájmu (§22 odst. 1 písm. g) bod 5 ve 

výši: 

 15 % jedná-li se o smluvní stát (nestanoví-li SZDZ niţší sazbu daně), 

 15 % jedná-li se o nesmluvní stát, se kterým má Česká republika uzavřena 

smlouvu o výměně informací, 

 35 % u států, se kterým Česká republika nemá uzavřenou SZDZ ani smlouvu o 

výměně informací,  

 5 % z příjmů z finančního leasingu.
3
 

Vlivem unijního práva můţe poplatník takto zdaněné příjmy zahrnout do daňového 

přiznání a uplatnit si související výdaje (§36 odst. 8 ZDP)
4
.  

                                                           
1
 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 

4
 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 
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Zajištění daně se dle § 38 e ZDP týká rezidentů jiných států, neţ států EU či EHP. 

Plátce má povinnost zajistit daň u všech příjmů z pronájmu nemovitých věcí vyjma 

příjmů z pronájmu bytových prostor uţívaných k bydlení fyzickými osobami
1
.  

V následující tabulce je uveden přehled zdaňování příjmů z pronájmu daňových 

nerezidentů České republiky. Stanoví-li SZDZ sazbu niţší neţ tuzemská právní 

legislativa, je příjem zdaněn sazbou určující dle SZDZ
2
.  

  

                                                           
1
 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 

2
 Tamtéţ 
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 Tabulka č.  2 Přehled zdaňování příjmů z pronájmu u daňových nerezidentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SZDZ se Slovenskou republikou a ZDP 
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Zdaňování příjmů daňových rezidentů České republiky 

Má-li daňový rezident příjmy ze zahraničí, zahrne tyto příjmy spolu s příjmy z České 

republiky do celosvětového základu daně, nejsou-li dle české legislativy osvobozeny
1
. 

Aby bylo zamezeno dvojímu zdanění, stanoví SZDZ metodu vyloučení dvojího 

zdanění. Ustanovení o vyloučení dvojího zdanění je obsaţeno i v ZDP a to konkrétně  

§ 38f. Tyto ustanovení umoţňují sníţit celosvětovou daňovou povinnost daňových 

rezidentů České republiky, resp. eliminovat dvojí zdanění a to buď
2
. 

 metodou zápočtu úplného – daň se sníţí o daň zaplacenou v zahraničí a to, i 

pokud je vyšší, neţ kdyby se počítala dle ZDP. Zápočet je moţný maximálně do 

výše daňové povinnosti, 

 metodou zápočtu prostého – daň sníţíme o daň zaplacenou v zahraničí, ale jen 

do výše připadající na příjmy ze zahraničí. Toto započtení lze provést nejvýše do 

částky daňové povinnosti, 

 metodou úplného vynětí s výhradou progrese – Z úhrnů dílčích základů daně dle 

§ 6 aţ 10, před uplatněním slevy vyjmeme příjmy ze zdrojů v zahraničí. 

Z ostatních příjmů vypočteme daň sazbou daně zjištěné ze základu daně 

nesníţeného o příjmy ze zdrojů v zahraničí. Výsledkem je zjištění, jaká 

průměrná sazba by vyšla, kdyby základ daně obsahoval příjmy z ČR i ze zdrojů 

v zahraničí. Touto sazbou vypočteme daň z příjmů ze zdrojů na území České 

republiky, 

 metodou úplného vynětí ze základů daně (daňové ztráty) – ze základu daně před 

uplatněním slev vyjmeme příjmy ze zdrojů v zahraničí
3
. 

Aby si poplatník mohl sníţit daňovou povinnost o daň zaplacenou v zahraničí, musí se 

prokázat, ţe tato daň byla zaplacena. Takto zaplacená daň se prokáţe potvrzením 

zahraničního správce daně, potvrzením plátce příjmů nebo depozitáře o sraţení dani. 

                                                           
1
 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 

2
Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.. 

3
 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 
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V případě, ţe poplatník tento doklad neobdrţí do podání daňového přiznání, uvede 

pouze předpokládanou výši příjmů či daň. O případné rozdíly se upraví daňové přiznání 

v roce, kdy poplatník obdrţí doklad nebo v dodatečném daňovém přiznání
1
 

Prvky daňové optimalizace daňového rezidenta či nerezidenta České republiky jsou 

uvedeny v kapitole 3.2 Zdaňování příjmů z pronájmu ze zahraničí (str.72). 

1.4 Budoucí právní úprava 

Tato kapitola se věnuje budoucí právní úpravě zdaňování příjmů z pronájmu. Zmíněny 

jsou změny chystané pro rok 2015 a 2016. 

1.4.1 Změny v roce 2015 a 2016 

V roce 2015 dochází ke změně u příjmů z nájmu podle § 9. Uplatňuje-li poplatník 

paušální výdaje, tento způsob jiţ nelze zpětně měnit
2
.  

Sazba daně z příjmů fyzických osob má činit podle platné právní úpravy v roce 2015  

19 %. Základ daně se sníţí o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné poloţky. 

Po sníţení se zaokrouhlí na celé sta Kč dolů. Daň se vypočítá jako součin sazby daně a 

zaokrouhleného základu daně. S příchodem roku 2016 se ruší § 16 a - Solidární zvýšení 

daně
3
. 

1.5 Právní úprava zdaňování příjmů z pronájmu majetku ve 

Slovenské republice 

Tato část bakalářské práce popisuje právní úpravu zdaňování příjmů z pronájmu ve 

Slovenské republice, které se řídí zákonem č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov (dále jen 

ZDP-SR)
4
. 

1.5.1 Poplatníci a předmět daně 

Zákon ZDP-SR rozlišuje 2 druhy poplatníků a to dle rozsahu pobytu na území 

Slovenské republiky: 

                                                           
1
 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění, 2012. 

2
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platné k 1. 1. 2015. 

3
 Tamtéţ 

4
 Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z prijmov, ve znění pozdějších předpisů. 
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 daňový rezident je fyzická osoba, která má ve Slovenské republice trvalý pobyt 

nebo se zde zdrţuje alespoň 183 dnů a to buď souvisle, nebo v několika 

obdobích.  Předmětem daně z příjmů jsou příjmy jak ze zdrojů na Slovenské 

republice, tak i ze zahraničí, 

 daňový nerezident je fyzická osoba, která se ve Slovenské republice zdrţuje 

méně jak 183 dnů v roce a ani zde nemá trvalý pobyt. Předmětem daně z příjmů 

u tohoto typu poplatníka jsou příjmy pouze ze zdrojů na území Slovenské 

republiky
1
. 

Předmětem daně jsou příjmy z pronájmu majetku a to jak movitého, tak nemovitého
2
. 

Příjmy z pronájmu majetku nemovitého nebo příjmy z pronájmu movitých věcí, které 

poplatník pronajímá jako příslušenství nemovitostí, se zdaňují dle § 6 odst. 3 ZDP-SR. 

Jedná-li se o majetek, který je zařazen do obchodního majetku, zdaňují se tyto příjmy 

dle § 6 odst.1 ZDP-SR
3
. 

Pravidelný pronájem movitých věcí, který není zařazen do obchodního majetku 

poplatníka, je moţný jen na základě ţivnostenského oprávnění a zdaňuje se tedy dle § 6 

odst. 1 ZDP-SR. Příjmy z příleţitostného pronájmu movitých věcí jsou zdaňovány dle  

§ 8 ZDP-SR ostatní příjmy
4
.  

1.5.2 Dílčí základ daně a osvobození od daně 

Dílčí základ daně se stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji u poplatníka, který vede 

daňovou evidenci. Jsou-li prokazatelně vynaloţené výdaje vyšší neţ příjmy z pronájmu 

majetku zdaňovaného dle § 6 odst. 3 ZDP-SR  k rozdílu se nepřihlíţí
5
. 

Jedná-li se o příjmy z majetku zahrnutého v obchodním majetku nebo příjmy 

z pronájmu movitých věcí nezahrnovaných do obchodního majetku, dílčí základ daně se 

stanoví jako rozdíl mezi příjmy a skutečně vynaloţenými výdaji. Jsou-li tyto výdaje 

vyšší neţ příjmy, vzniká poplatníkovi daňová ztráta. Poplatník, který má tyto příjmy se 

                                                           
1
 Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z prijmov, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Tamtéţ 
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 Tamtéţ 
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můţe rozhodnout pro uplatnění paušálních výdajů, jen pokud není plátcem daně 

z přidané hodnoty. Paušální výdaje se stanoví ve výši 40 % z příjmů, avšak maximálně 

do výše 5 040 eur ročně
1
. 

Dílčí základ daně u příleţitostného pronájmu movitých věcí se stanoví jako rozdíl mezi 

příjmy a skutečně vynaloţenými výdaji. Jsou-li výdaje vyšší jak příjmy, k rozdílu se 

nepřihlíţí
2
.  

Poplatníci, kteří zdaňují příjmy z pronájmu nemovitostí včetně příjmů z pronájmu 

movitých věcí, které jsou příslušenstvím nemovitostí, uplatňují skutečné výdaje a 

během zdaňovacího období musí vést evidenci o příjmech a daňových výdajích 

v časovém sledu, o hmotném a nehmotném majetku, který lze odepisovat a o zásobách, 

pohledávkách a závazcích
3
.  

Příjmy, které plynou manţelům z jejich bezpodílového spoluvlastnictví, se zahrnují do 

základu daně ve stejném poměru, nedohodnou-li se jinak. V tomto poměru se rozdělují i 

výdaje
4
. 

Příjmy, které plynou z podílového spoluvlastnictví, se rozdělují dle vlastnických podílů. 

Není-li stanovena výše vlastnických podílů, rozdělují se mezi poplatníky rovným dílem. 

Totéţ platí i pro výdaje
5
. 

Poplatníci, kteří zdaňují příjmy z pronájmu movitého majetku či majetku zařazeného do 

obchodního majetku a uplatňující skutečné výdaje musí vést téţ evidenci během celého 

zdaňovacího období. Překročí-li však jejich roční obrat částku 170 000 eur musí vést ze 

zákona účetnictví
6
. 

Od daně jsou osvobozeny příleţitostné pronájmy movitých věcí pravidelné a 

příleţitostné pronájmy nemovitých věcí včetně movitých věcí, které jsou příslušenství 

nemovitostí, pokud za zdaňovací období nepřesáhnou částku 500 eur. Přesáhnou-li tuto 

částku, do základu daně se zahrnují pouze příjmy, které přesáhnou tuto hranici. 

                                                           
1
 Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z prijmov, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 

4
 Tamtéţ 

5
 Tamtéţ 

6
 Tamtéţ 
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Prokazatelně vynaloţené výdaje se stanoví stejným poměrem, jako je poměr příjmů 

zahrnovaný do základu daně k celkovým příjmům
1
. 

1.5.3 Základ daně a sazba daně z příjmů 

Základ daně se stanoví jako součet dílčích základů daně dle § 5 a § 6 odst. 1 a 2 

sníţených o nezdanitelné části dle § 11 a dílčích základů daně z příjmů dle § 6 odst. 3 a 

4, § 7 a § 8
2
. 

Sazba daně z příjmů fyzických osob se stanoví ve výši 19 % z té části základu daně, 

která nepřesáhne 176, 8 násobek platného ţivotního minima a 25 % z té části základu 

daně, která tuto hranici přesáhne
3
. 

Sumy ţivotního minima jsou platné od 1. července 2013 jsou: 

 198, 09 eur měsíčně pro první plnoletou osobu, 

 138,19 eur měsíčně pro další plnoletou osobu, 

 90,42 eur měsíčně pro nezaopatřené dítě nebo zaopatřené neplnoleté dítě
4
. 

 

  

                                                           
1
 Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z prijmov, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 

4
 EKONOMIKA SME. Ţivotné minimum od júla stúpne. Ekonomika.sme.sk [online]. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část bakalářské práce rozebírá postup daňové optimalizace a srovnání daňové 

povinnosti České republiky se Slovenskou republikou. 

2.1 Postup daňové optimalizace 

Pojem daňová optimalizace znamená minimalizaci daňové povinnosti za pomocí 

zákonem stanovených odpočtů od základu daně a slev na dani, coţ je cílem kaţdého 

poplatníka
1
. 

U poplatníka daně z příjmů fyzických osob probíhá daňová optimalizace především 

plným vyuţitím nezdanitelných částí základu daně §15 ZDP (odpočet darů, úroků 

z hypotečního úvěru, odpočet zaplaceného pojistného na penzijní připojištění…), 

nároku na odpočet daňové ztráty od základu daně, nároku na odečtení 100 % výdajů při 

realizaci projektů výzkumu a vývoje, nárok na uplatnění slev dle § 35ba ZDP, daňová 

zvýhodnění dle § 35 c ZDP a nárok na odpočet slevy na dani z titulu zaměstnávání 

občanů se zdravotním pojištěním
2
. 

Při neuplatnění těchto zákonem stanovených odpočtů dle § 15 ZDP, nároku na uplatnění 

slev dle § 35ba a § 35 v příslušném zdaňovacím období tyto odpočty a slevy propadají. 

Při neuplatnění nároku na odpočet daňové ztráty do 5 let nebo při neuplatnění nároku na 

odečtení výdajů při realizaci projektů výzkumu a vývoje do 3 let po skončení 

zdaňovacím období, ve kterém tento nárok či ztráta vznikla, propadají. Poplatník si je 

tedy po uplynutí těchto lhůt jiţ odečíst nemůţe
3
. 

Po vyuţití zákonem stanovených odpočtů od základu daně a slev na dani přichází na 

řadu rozhodnutí o způsobu uplatnění výdajů. Toto rozhodnutí má následně vliv na 

moţnost vyuţití daňových odpisů jakoţto nástroj optimalizace. 

                                                           
1
 ÚČETNÍ KAVÁRNA. Postupy vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti podnikající fyzické osoby za 

rok 2009. Ucetnikavarna.cz [online]. 
2
 Tamtéţ 

3
 Tamtéţ 
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2.1.1 Určení druhu příjmu 

Poplatník, který má příjmy z pronájmu, má za úkol zařadit tyto příjmy do správné 

kategorie. Jako pomůckou mu můţe být zodpovězení následujících bodů: 

 druh majetku (movitý, nemovitý), 

 druh pronájmu (příleţitostný, pravidelný), 

Zákon nestanovuje definici pojmu příleţitostný pronájem, záleţí tedy na 

posouzení poplatníka, zda před finančním úřadem obhájí, ţe se jednalo o 

příleţitostný pronájem. Příleţitostný pronájem by tedy měl být nahodilý ne 

pravidelně opakovaný.  

Příklad: Zapůjčím-li cenný obraz na výstavu, která trvá měsíc, jedná se o 

příleţitostný pronájem. Jedná-li se o celoroční výstavu či tento obraz půjčuji na 

více výstav v jednom zdaňovacím období, nemůţeme mluvit o příleţitostném 

pronájmu. 

 zařazení majetku do obchodního majetku (Ano, Ne). 

Na základě těchto odpovědí kategorizujeme poplatníky do 3 skupin dle druhu příjmu: 

 poplatník A má příjmy z pravidelného či příleţitostného pronájmu majetku 

movitého i nemovitého zařazeného do obchodního majetku, 

 poplatník B má příjmy z pravidelného či příleţitostného pronájmu nemovitého 

majetku a pravidelného pronájmu movitého majetku nezařazeného do 

obchodního majetku, 

 poplatník C má příjmy z příleţitostného pronájmu movitého majetku 

nezařazeného do obchodního majetku. 

Po roztřídění poplatníků do skupin dle druhu příjmů přichází otázka určení způsobu 

uplatnění výdajů. 
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2.1.2 Určení způsobu uplatnění výdajů 

Poplatníci A i B mají na výběr ze dvou moţností určení způsobu výdajů: 

 skutečně prokazatelně vynaloţené výdaje na zajištění, udrţení a dosaţení 

příjmů, 

 paušální výdaje stanovené procentem z příjmů. 

Poplatník C má na rozdíl od ostatních poplatníků moţnost osvobození příjmů 

z pronájmu a to do výše 30 000 Kč. Uplatnit můţe pouze skutečně prokazatelně 

vynaloţené výdaje na zajištění, udrţení a dosaţení příjmů, (jsou-li tyto výdaje vyšší jak 

příjmy, k rozdílu se nepřihlíţí) 

Investoval-li poplatník A či B do pronajímaného majetku více neţ 30 % příjmů, je 

výhodnější zvolit skutečně vynaložené výdaje. Skutečně vynaloţené výdaje zahrnují 

veškeré opravy, pojištění majetku, odpisy… 

Při uplatnění prokazatelně vynaloţených výdajů jsou daňové odpisy dalším důleţitým 

nástrojem při daňové optimalizaci. Poplatníci A, B i C mohou daňové odpisy přerušit, 

vyuţít zrychleného způsobu odpisování či vyuţít niţších sazeb u rovnoměrného 

odpisování pronajatého majetku. 

Poplatníci A, B i C by měli v rámci daňové optimalizace přerušit daňové odpisy,  

jsou-li skutečně prokazatelně vynaloţené výdaje nezahrnující odpisy niţší neţ příjmy, 

zároveň by při zahrnutí odpisů do těchto výdajů nevznikla daňová ztráta a po odečtení 

odpočtů dle § 15 a § 34 a slevách na dani by sice poplatníkům nevznikla daňová 

povinnost, ale poplatník by plně nevyuţil tyto zákonem stanovené odpočty a slevy na 

dani. Poplatník si přerušením odpisování na 1 rok, prodlouţí dobu odpisování o další 

rok. 

Význam vyuţití zrychleného odpisování při daňové optimalizaci je takový, ţe si 

poplatník během prvních 2 let odepíše více procent vstupní ceny, neţ kdyby vyuţíval 

odpisování rovnoměrné. 
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Vyuţití niţších sazeb při rovnoměrném odpisování umoţňuje poplatníkům prodlouţit si 

dobu odpisování. 

Poplatníci A a B by měli uplatňovat paušální výdaje, mají-li velice nízké náklady na 

pronajímaný majetek. Při vyuţití této moţnosti uplatnění výdajů poplatníci nemohou 

vyuţít jako další nástroj daňové optimalizace daňové odpisy, jelikoţ tento typ výdajů 

zahrnuje veškeré náklady na majetek, tzn. i odpisy.(Uplatnění paušálních výdajů mělo 

hlavní výhodu do roku 2010, kdy si poplatníci A mohli uplatnit různé sazby pro 

stanovení paušálních výdajů dle předmětu podnikání. Z tohoto hlediska jsme mohli 

poplatníky A rozlišit dle předmětu podnikání do 4 skupin: 

 1. skupina - Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, 

 2. skupina - Řemeslné činnosti, 

 3. skupina - Volné a koncesované činnosti, 

 4. skupina - Podnikání podle zvláštního právního předpisu, 

Pronajímal- li zemědělec traktor (1. skupina), mohl si uplatnit více % z příjmů). 

Od roku 2011 je pro poplatníky A i B jednotná sazba pro stanovení paušálních výdajů a 

to ve výši 30 %. 

V následujícím schématu je uveden doporučený postup určení typu příjmu. 
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Obrázek č. 1 Postup určení typu příjmu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2 Srovnání právní úpravy České republiky a Slovenské republiky. 

 

Tato část bakalářské práci se zabývá srovnáním právní úpravy České a Slovenské 

republiky. 

2.2.1 Srovnání právní úpravy České republiky a Slovenské republiky 

Právní legislativa ZDP je velice podobná s právní legislativou ZDP-SR. Tyto dva 

zákony mají podobnou strukturu i logické uspořádání. Na rozdíl od české legislativy se 

Způsob uplatnění výdajů

Poplatník A Poplatník B Poplatník C

Obchodní 

majetek

AnoAno

NeNe

Druh majetku

Typ pronájmu

PříležitostnýPříležitostný

Nemovitá věcNemovitá věc

Movitý věcMovitý věc

PravidelnýPravidelný

Způsob uplatnění výdajů

Skutečné 

výdaje

Paušální 

výdaje
Skutečné výdaje

+ možnost osvobození
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příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob ve Slovensku kategorizují pouze do 4 

skupin (příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné 

činnosti a příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku, ostatní příjmy). 

Definice pojmů poplatníků daně z příjmů fyzických osob je shodná v obou sledovaných 

státech. Zákon v České i Slovenské republice definuje jako předmět daně z příjmů 

z pronájmu majetku majetek movitý i nemovitý. Tyto příjmy jsou následně rozděleny 

dle druhu majetku (movitý, nemovitý), zařazení či nezařazení majetku do obchodního 

majetku poplatníka a druhu pronájmu (příleţitostný pravidelný). 

Dílčí základy daně v České i Slovenské republice se stanovují podobně. Dílčím 

základem daně u příjmů z majetku zařazeného do obchodního majetku nebo u 

pravidelného pronájmu movitých věcí je rozdíl mezi příjmy a skutečně vynaloţenými 

výdaji. Jsou-li tyto výdaje vyšší neţ příjmy, vzniká daňová ztráta. Poplatníci mohou 

vyuţít uplatnění paušálních výdajů. V České republice je výše paušálních výdajů 

stanovena sazbou 30 % z příjmů (maximálně však do výše 600 000 Kč za zdaňovací 

období), ve Slovenské republice sazbou 40 % z příjmů (maximálně však do výše 5 040 

eur ≈ 131 040 Kč po přepočtu kurzem 26 Kč/1 euro). Poplatník, který chce uplatňovat 

paušální výdaje ve Slovenské republice, nesmí být plátcem daně z přidané hodnoty (tato 

podmínka v České republice neplatí). 

 Má-li ale poplatník ze Slovenské republiky výdaje vyšší jak příjmy u pronájmu 

nemovitého majetku nezařazeného do obchodního majetku a u pronájmu movitého 

majetku, který je součástí příslušenství nemovitého majetku, k rozdílu se nepřihlíţí.  

Navíc u tohoto typu příjmů nemá poplatník moţnost uplatnit paušální výdaje. Český 

poplatník zdaňuje tyto příjmy stejně jako příjmy z pravidelného pronájmu movitého 

majetku (viz předchozí odstavec). Taktéţ zdaňuje i příjmy z příleţitostného pronájmu 

nemovitého majetku. 

Příjmy z pronájmu příleţitostného majetku jsou ve Slovenské republice zdaňovány 

podobně jak v České republice akorát s tím rozdílem, ţe příleţitostný pronájem 

nemovitého majetku se ve Slovenské republice zdaňuje obdobně jako příleţitostný 

pronájem majetku movitého. Ve Slovenské republice se vztahuje osvobození z 

příleţitostného pronájmu movitého i nemovitého majetku, pravidelného pronájmu 
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nemovitého majetku aţ do výše 500 eur za zdaňovací období (coţ je přibliţně  

13 000 Kč při přepočtu kurzem 26 Kč/euro). Dílčí základ daně se stanoví pouze 

z příjmů, které přesahují toto osvobození. Výdaje se stanoví stejným poměrem, jako je 

poměr příjmů zahrnovaných do základu daně k celkovým příjmům. Jsou-li výdaje vyšší 

jak příjmy k rozdílu se nepřihlíţí v České i Slovenské republice. Osvobození u příjmů 

z příleţitostného majetku v České republice je stanoveno ve 30 000 Kč za zdaňovací 

období. Jsou-li tyto příjmy vyšší jak osvobození, stanovuje se dílčí základ daně klasicky 

jako rozdíl mezi příjmy a prokazatelně vynaloţenými výdaji. 

Sazba daně z příjmů fyzických osob ve Slovenské republice je klouzavě progresivní. 

Její výše se určuje dle přesáhnutí 176,8 násobku platného ţivotního minima. Příjmy, 

které nepřesáhnou tuto hranici, se zdaňují sazbou 19 %, převyšující část sazbou 25 %. 

V České republice je sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. 
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Tabulka č.  3 Srovnání České a Slovenské republiky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Typ majetku 

Majetek zařazený do 

obchodního majetku 
Movitý Nemovitý 

Pronájem Pravidelný 
Příleţitostn

ý 
Pravidelný 

Příleţitostn

ý 
Pravidelný 

Příleţitostn

ý 

S
k

u
te

čn
é 

v
ý
d

aj
e ČR 

Ano, jsou-

li V > P, k 

rozdílu se 

přihlíţí 

Ano, jsou-li 

V > P, k 

rozdílu se 

přihlíţí 

Ano, jsou-

li V > P, k 

rozdílu se 

přihlíţí 

Ano, jsou-li 

V > N k 

rozdílu se 

nepřihlíţí 

Ano, jsou-

li V > P, k 

rozdílu se 

přihlíţí 

Ano, jsou-li 

V > P, k 

rozdílu se 

přihlíţí 

SR 

Ano, jsou-

li V > P, k 

rozdílu se 

přihlíţí 

Ano, jsou-li 

V > P, k 

rozdílu se 

přihlíţí 

Ano, jsou-

li V > P, k 

rozdílu se 

přihlíţí 

Ano, jsou-li 

V > N k 

rozdílu se 

nepřihlíţí 

Ano, jsou-

li V > N k 

rozdílu se 

nepřihlíţí 

Ano, jsou-li 

V > N k 

rozdílu se 

nepřihlíţí 

P
au

šá
ln

í 
v
ý
d
aj

e 

ČR 

Ano, 30 

%, 

max.600 

000 Kč / 

zd. obd. 

Ano, 30 %, 

max.       

600 000 

Kč/ zd. obd. 

Ano, 30 

%, max.       

600 000 

Kč / zd. 

obd. 

Ne 

Ano, 30 

%, max.       

600 000 

Kč / zd. 

obd. 

Ano, 30 %, 

max.       

600 000 Kč 

/ zd. obd. 

SR 

Ano, 40 

%, max 

5040 eur / 

zd. Obd. 

Ano, 40 %, 

max 5040  

eur/ zd. 

Obd. 

Ano, 40 

%, max 

5040 eur / 

zd. Obd. 

Ne Ne Ne 

O
sv

o
b
o
ze

n
í 

o
d
 d

an
ě 

ČR Ne Ne Ne 

Ano do 

částky          

30 000 Kč 

Ne Ne 

SR Ne Ne Ne 

Ano, do 

částky 500 

eur 

Ano, do 

částky 500 

eur 

Ano, do 

částky 500 

eur 

 

Z uvedeného vyplývá, ţe česká právní úprava dani z příjmů přehlednější a jednodušší 

neţ daňová legislativa Slovenské republiky. V zákoně není jasně uvedeno konkrétní 

ustanovení pro zdanění příjmů z pravidelného pronájmu movitého majetku. 

Nezdanitelné části základu daně nejsou v zákoně uvedeny konkrétně, ale váţou se na 

aktuální ţivotní minimum, které se kaţdoročně mění, vţdy k 1. červnu. Poplatník je 

tedy nucen vyhledat v jiných předpisech platné ţivotní minimum, z této částky si 

vypočíst 19,2 násobek a aţ poté zjistí, jakou částku si můţe od základu daně odečíst. 

Taktéţ je stanovena i progresivní sazba daně z příjmů, která se rovněţ odvíjí od výše 
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ţivotního minima. Je-li základ daně menší jak 176,8 násobek ţivotního minima, zdaňuje 

se tento příjem 19 %. Část, která přesáhne tuto hranici se daní 25 %. V příloze č. 7 a 8 

jsou uvedeny schémata výpočtu vlastní daňové povinnosti České a Slovenské republice. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část bakalářské práce se zabývá výpočtem daňové povinnosti u modelových 

příkladů a je rozdělena do čtyř částí:  

 modelové příklady na daňovou optimalizaci u rezidentů České republiky 

s příjmy pouze z České republiky, 

 modelový příklady na daňovou optimalizaci u rezidenta České republiky s 

příjmem plynoucímu poplatníkovi ze zahraničí 

 modelový příklad na daňovou optimalizaci u nerezidenta České republiky 

s příjmem plynoucího ze zdrojů na území České republiky, 

 modelový příklad na porovnání výpočtu vlastní daňové povinnosti České a 

Slovenské republiky. 

3.1 Modelové příklady na daňovou optimalizaci u rezidentů České 

republiky s příjmy pouze z České republiky 

Tato kapitola obsahuje výpočet vlastní daňové povinnosti u 4 modelových příkladů, kde 

je uveden výpočet daňové povinnosti dvojím způsobem, a to s pouţitím postupu 

vedoucího ke sníţení daňové povinnosti (viz níţe) a postupu bez pouţití prvků daňové 

optimalizace. 

Postup vedoucí ke sníţení daňové povinnosti: 

 vyuţití veškerých odpočtů nezdanitelných částí základů daně dle § 15 ZDP 

(odpočet darů, úroků ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, 

 vyuţití veškerých odpočtů na výzkum a vývoj v dosud neuplatněné dvouleté 

lhůtě a daňové ztráty v dosud neuplatněné pětileté lhůtě dle § 34 ZDP, 

 přednostní uplatnění slev dle § 35 ba ZDP, 

 výběr způsobu uplatnění výdajů – paušální, skutečně vynaloţené (více viz 

kapitola 2.1.2 Určení způsobu uplatnění výdajů str.44), 
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 vyuţití přerušování majetku odpisovaného zrychleně či rovnoměrně na 

jakoukoliv dobu a to i v případě technického zhodnocení, 

 vyuţití zrychleného odpisování, které má za následek vyšší daňové náklady 

v prvních dvou letech
1
. 

3.1.1 Modelový příklad č. 1: Příjmy z pronájmu majetku zařazeného do 

obchodního majetku a příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí 

Pan Karel Černý je fyzická osoba, daňový rezident, podnikatel, který má podepsané 

prohlášení poplatníka o dani z příjmů a uplatňuje zvýhodnění na 1 dítě. Pan Černý vede 

daňovou evidenci a svůj majetek odepisuje rovnoměrně. Obecné vymezení poplatníka je 

uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č.  4 Obecné vymezení poplatníka – Pan Černý 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné vymezení poplatníka 

Fyzická osoba 

Daňový rezident 

Podnikatel 

Příjmy poplatníka 

Příjmy ze závislé činnosti (§6) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§7) 

Ostatní příjmy (§ 10) 

Uplatňované odpočty 

Nezdanitelná část základu daně (§15) 

Slevy a daňová zvýhodnění 

Sleva na poplatníka (§35 ba) 

Daňové zvýhodnění na dítě (§35 c) 

 

Příjmy pana Černého jsou: 

 Příjmy ze závislé činnosti         144 000 Kč 

 Příjmy z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku   96 000 Kč 

 Příjmy z příleţitostného nájmu movité věci       20 000 Kč 

                                                           
1
ÚČETNÍ KAVÁRNA. Postupy vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti podnikající fyzické osoby za 

rok 2009. Ucetnikavarna.cz [online]. 
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Výdaje pana Černého jsou: 

 Výdaje na pronajímaný majetek zařazený do obchodního majetku   83 425 Kč 

 Výdaje na příleţitostný nájem movitého věci       1 500 Kč 

Nezdanitelné části základu daně 

 Dar           25 000 Kč 

Slevy na dani 

 Sleva na poplatníka         24 840 Kč 

Daňová zvýhodnění 

 1 vyţivované dítě         13 404 Kč 

 

Pan Karel Černý je zaměstnaný jako prodavač v obchodním řetězci Tesco. Hrubá mzda 

pana Karla Černého činí měsíčně 12 000 Kč. Výpočet čisté mzdy včetně měsíčních 

odvodů sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na dani z příjmů je uvedeno 

v následující tabulce. 
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Tabulka č.  5 – Výpočet čisté mzdy – Pan Černý 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 12 000 Kč 

Superhrubá mzda 16 080 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení 16 100 Kč 

Záloha na daň 2 415 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě  345 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 1117 Kč    

Skutečně sraţená záloha na daň/ 

Daňový bonus 772 Kč 

Sociální pojištění 780 Kč 

Zdravotní pojištění 540 Kč 

Čistá mzda 10 680 Kč 

 

Pronajímaným majetkem zařazeným do obchodního majetku (§ 7 ZDP) je automobil, 

který pan Černý koupil v roce 2011 za 330 000 Kč. Od roku 2012 pan Karel Černý 

pronajímá tento automobil panu Bartlovi za 8 000 Kč měsíčně. Automobil je zařazen do 

2. odpisové skupiny a doba odpisování činí 5 let. Výdaje na tento pronajímaný majetek 

činí 83 425 Kč (10 000 Kč opravy a udrţování, 73 425 Kč odpisy majetku). Daňové 

odpisy tohoto pronajímaného majetku jsou znázorněny v následující tabulce. 

Tabulka č.  6 Daňové odpisy automobilu – Pan Černý 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Odpis Odpisy kumulativně Zůstatková cena 

2011 36 300 Kč 36 300 Kč 293 700 Kč 

2012 73 425 Kč 109 725 Kč 220 275 Kč 

2013 73 425 Kč 183 150 Kč 146 850 Kč 

2014 73 425 Kč 256 575 Kč 73 425 Kč 

2015 73 425 Kč 330 000 Kč 0 Kč 

 

Pan Karel Černý v červnu tohoto roku pronajal Moravské galerii v Brně obraz. Za tento 

pronájem obdrţel částku 20 000 Kč. Výdaje na tento pronajímaný majetek byly 1 500 

Kč. 
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V listopadu tohoto roku poskytl finanční dar v hodnotě 25 000 Kč městskému útulku 

v Brně. 

V rámci daňové optimalizace je v následující tabulce uveden výpočet dílčích základů 

daně dvěma způsoby a to při uplatnění výdajů skutečných a paušálních. Dílčí základ 

daně dle § 10 ZDP činí 0 Kč, jelikoţ jsou tyto příleţitostné pronájmy osvobozeny, 

nepřesáhnou-li v úhrnu za zdaňovací období částku 30 000 Kč. 

Tabulka č.  7 Výpočet dílčích základů daně – Pan Černý 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy 
Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ příjmu Příjmy Výdaje Dílčí základ 

daně 
Výdaje Dílčí základ 

daně 

§ 6 144 000 Kč / 192 960 Kč  / 192 960 Kč 

§ 7 96 000 Kč 83 425 Kč 12 575 Kč 28 800 Kč 67 200 Kč 

§ 10 20 000 Kč 1 500 Kč 0 Kč / 0 Kč 

 

Na základě výpočtů dílčích základů daně uvedených v předchozí tabulce, je vypočtena 

vlastní daňová povinnost tomuto poplatníkovi dvojím způsobem.  

Tabulka č.  8 Výpočet vlastní daňové povinnosti – Pan Černý 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně 
Skutečné 

výdaje 
Paušální výdaje 

205 535 Kč 260 160 Kč 

Nezdanitelná část základu daně 20 554 Kč 25 000 Kč 

Poloţky odčitatelné od základu daně / / 

Základ daně 184 981 Kč 235 160 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 184 900 Kč 235 100 Kč 

Daň  27 735 Kč 35 265 Kč 

Slevy na dani 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění 13 404 Kč 13 404 Kč 

Vlastní daňová povinnost 0 Kč 0 Kč 

Skutečně zaplacené zálohy 0 Kč 0 Kč 

Daňový bonus 10 509 Kč 2 979 Kč 
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Z uvedeného vyplývá, ţe kdyby pan Karel Černý místo skutečně vynaloţených výdajů 

uplatnil výdaje paušální, obdrţel by od finančního úřadu ve formě daňového bonusu o 

více neţ 7 tisíc méně, neţ kdyby uplatnil výdaje prokazatelně vynaloţené na zajištění, 

udrţení a dosaţení příjmů. 

V rámci daňové optimalizace je tedy pro pana Karla Černého výhodnější uplatnit výdaje 

skutečně vynaloţené. Navíc tyto výdaje nabízí panu Černému moţnost přerušit odpisy 

odpisovaného majetku např. v následujícím zdaňovacím období za předpokladu, ţe by 

měl niţší příjmy dle § 7 neţ odpisy a náklady na tento majetek. Při uplatnění paušálních 

výdajů by tedy poplatníkovi nevznikla ztráta z  dílčího základu daně dle § 7 a ani by 

nemohl přerušit odpisy, jelikoţ paušální výdaje je zahrnují. 

3.1.2 Modelový příklad č. 2: Příjem z pronájmu nemovité věci a technické 

zhodnocení a nemovité věci provedené nájemcem 

Pan Vančura je fyzická osoba, daňový rezident, podnikatel. Kromě slevy na poplatníka 

dle § 35 ba ZDP neuplatňuje ţádné nezdanitelné části základu daně či odčitatelné 

poloţky od základu daně. Pan Vančura vede daňovou evidenci a svůj majetek odepisuje 

zrychleným způsobem. 

Tabulka č.  9 Obecné vymezení poplatníka - Pan Vančura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné vymezení poplatníka 

Fyzická osoba 

Daňový rezident 

Podnikatel 

Příjmy poplatníka 

Příjmy ze samostatné činnosti (§7) 

Příjmy z nájmu (§ 9) 

Slevy a daňová zvýhodnění 

Sleva na poplatníka (§35 ba) 

 

Příjmy pana Vančury jsou: 

 Příjmy ze ţivnostenského podnikání       315 000 Kč 

 Příjmy z pravidelného nájmu nemovité věci      144 000 Kč 

 Nepeněţní plnění ve formě neuhrazeného technického  
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zhodnocení na pronajatém majetku        50 000 Kč 

Výdaje pana Vančury jsou: 

 Výdaje ze ţivnostenského podnikání       151 000 Kč 

 Výdaje na pravidelný nájem nemovitého majetku     115 134 Kč 

Slevy na dani 

 Sleva na poplatníka          24 840 Kč 

 

Pan Vančura podniká na základě ţivnostenského oprávnění. Vlastní obchod se 

smíšeným zboţím. Příjmy ze ţivnostenského podnikání (§ 7 ZDP) činí 315 000 Kč. 

Výdaje za rok 2014 jsou 151 000 Kč 

Pan Vančura dále pronajímá panu Horákovi byt v osobním vlastnictví za 12 000 Kč 

měsíčně (příjem dle § 9 ZDP). Pan Horák provedl v roce 2014 se souhlasem 

pronajímatele, pana Vančury, technické zhodnocení na pronajímaném bytě v hodnotě 

50 000 Kč a předal toto technické zhodnocení panu Vančurovi. Pan Vančura toto 

technické zhodnocení panu Horákovi dosud neuhradil, ale o tuto hodnotu ovšem navýšil 

vstupní cenu pronajímaného by2u (jedná se tedy o nepeněţní plnění dle § 23 (6) písm. c 

ZDP). Pronajímaný byt koupil pan Vančura v roce 2010 za 2 150 000 Kč a zařadil ho 

do 5. odpisové skupiny. Koeficient pro zrychlené odpisování je v prvním roce 30, 

v dalších letech odpisování 31 a při zvýšené vstupní ceně 30. Odpisy a technické 

zhodnocení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č.  10 Daňové odpisy bytu – Pan Vančura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Vstupní cena Odpis 
Odpisy 

kumulativně 
Zůstatková cena 

2010 2 150 000 Kč 71 667 Kč 71 667 Kč 2 078 333 Kč 

2011 2 150 000 Kč 138 556 Kč 210 223 Kč 1 939 777 Kč 

2012 2 150 000 Kč 133 778 Kč 344 001 Kč 1 805 999 Kč 

2013 2 150 000 Kč 129 000 Kč 473 001 Kč 1 676 999 Kč 

2014 2 200 000 Kč 115 134 Kč 588 135 Kč 1 611 865 Kč 

 

Výpočet dílčích základů daně je zobrazen v následující tabulce. 
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Tabulka č.  11 Výpočet dílčích základů daně - Pan Vačura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Příjmy 

Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ 

příjmu 
Příjmy Výdaje 

Dílčí základ 

daně 
Výdaje 

Dílčí základ daně 

§ 7 315 000 Kč 151 000 Kč 164 000 Kč 189 000 Kč 126 000 Kč 

§ 9 

§ 9 
194 000 Kč 115 134 Kč 78 866 Kč 58 200 Kč 135 800 Kč 

 

Paušální výdaje dle § 7 jsou ve výši 60-ti % z příjmů 

Jak jiţ bylo zmíněno, pan Vančura si přeje, aby jeho daňová povinnost byla co nejniţší 

a za tímto účelem je proveden výpočet základu daně ve všech moţných variantách: 

 varianta 1 (Základ daně 1), 

 varianta 2 (Základ daně 2), 

 varianta 3 (Základ daně 3), 

 varianta 4 (Základ daně 4). 

 

Základ daně 1 je sestaven z uplatnění skutečně prokazatelných výdajů u příjmů dle § 7 a 

§ 9 ZDP. Základ daně 2 je sloţen z uplatnění skutečných výdajů u příjmů dle § 7 ZDP a 

paušálních výdajů dle § 9 ZDP.  

Základ daně 3 je sestaven z uplatnění paušálních výdajů u příjmů dle § 7 ZDP a 

skutečných výdajů u příjmů dle § 9 ZDP. Základ daně 4 je sloţen z uplatnění paušálních 

výdajů u příjmů dle § 7 i § 9 ZDP.  
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Obrázek č. 2 Různé varianty základů daně – Pan Vančura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výpočet vlastní daňové povinnosti z těchto 4 základů daně je uveden v následující 

tabulce. 

  

Základ daně 3 Základ daně 4

Paušální výdaje 

§ 7

Skutečné výdaje 

§ 9

Paušální výdaje 

§ 7

Paušální výdaje 

§ 9

Základ daně 1 Základ daně 2

Skutečné výdaje 

§ 7

Skutečné výdaje 

§ 9

Skutečné výdaje 

§ 7

Paušální výdaje 

§ 9
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Tabulka č.  12 Výpočet vlastní daňové povinnosti – Pan Vančura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně Základ 

daně 1 

Základ 

daně 2 

Základ 

daně 3 

Základ 

daně 4 

242 866 Kč 299 800 Kč 204 866 Kč 261 800 Kč 

Nezdanitelná část základu daně / / / / 

Poloţky odčitatelné od základu 

daně 

/ / / / 

Základ daně 242 866 Kč 299 800 Kč 204 866 Kč 261 800 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 242 800 Kč 299 800 Kč 204 800 Kč 261 800 Kč 

Daň  36 420 Kč 44 970 Kč 30 720 Kč 39 270 Kč 

Slevy na dani 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění / / / / 

Vlastní daňová povinnost 11 580 Kč 20 130 Kč   5 880  Kč 14 430 Kč 

Daňový bonus / / / / 

 

Z uvedeného vyplývá, ţe vlastní daňová povinnost pana Vančury je nejmenší při 

uplatnění paušálních výdajů dle § 7 a skutečně vynaloţených výdajů dle § 9 (základ 

daně 3). 

Pokud by ale pan Vančura chtěl uplatnit slevy dle § 35 ba odst. 1 písm. b či § 35 c ZDP, 

při výpočtu vlastní daňové povinnosti ze základu daně 3 by si tyto slevy vlivem § 35 ca 

ZDP nemohl uplatnit.  

3.1.3 Modelový příklad č. 3 – Přerušení odpisů 

Pana Jana Novotná, fyzická osoba, daňový rezident, podnikatel. Kromě slevy na 

poplatníka dle § 35 ba ZDP chce uplatnit ztrátu z ţivnostenského podnikání z roku 2009 

dle § 34 ZDP v hodnotě 82 tisíc. Paní Novotná vede daňovou evidenci a svůj majetek 

odepisuje rovnoměrně. Obecné vymezení poplatníka je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka č.  13 Obecné vymezení poplatníka – Paní Novotná 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné vymezení poplatníka 

Fyzická osoba 

Daňový rezident České republiky 

Podnikatel 

Příjmy poplatníka 

Příjmy z podnikání (§ 7 ZDP) 

Příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP) 

Odčitatelné poloţky od základu daně 

Ztráta z minulých let (§ 34) 

Slevy a daňová zvýhodnění 

Sleva na poplatníka (§ 35 ba) 

 

Příjmy paní Novotné jsou: 

 Příjmy z podnikání         317 458 Kč 

 Příjmy z pravidelného pronájmu movitého majetku      16 000 Kč 

Výdaje paní Novákové jsou: 

 Výdaje vynaloţené na podnikání        83 125 Kč 

 Výdaje na pronájem movitého majetku       99 000 Kč 

Odčitatelné poloţky od základu daně 

 Ztráta z minulých let          82 000 Kč 

Slevy a daňová zvýhodnění 

 Sleva na poplatníka          24 840 Kč 

 

Paní Jana Novotná má příjmy ze ţivnostenského podnikání dle § 7 ZDP. Konkrétně se 

jedná o provozování rychlého občerstvení. Příjmy paní Novotné za rok 2014 jsou 

317 458 Kč. V roce 2009 vznikla paní Novotné ztráta z podnikání a to v hodnotě 82 000 

Kč, kterou dosud neuplatnila.  

Dalším příjmem jsou příjmy z nájmu lodě dle 9 ZDP. Paní Novotná pořídila tuto loď 

v roce 2011 za 800 000 Kč. Kaţdoročně pronajímá tuto loď od května do září, ale 
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jelikoţ toto léto pořád pršelo, má paní Nováková příjmy z pronájmu pouze v hodnotě 

16 000 Kč. Výdaje na tento majetek jsou 99 000 (84 000 Kč odpisy, 15 000 opravy a 

udrţování). Loď je zařazena do 3. odpisové skupiny a doba odpisování činí 10 let. 

Rovnoměrné odpisy tohoto majetku jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č.  14 Daňové odpisy lodi – Paní Novotná 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Sazba Odpis 
Odpisy 

kumulativně 
Zůstatková cena 

2011 
5,5 44000 Kč 44 000 Kč 756 000 Kč 

2012 
10,5 84000 Kč 128 000 Kč 672 000 Kč 

2013 
10,5 84000 Kč 212 000 Kč 588 000 Kč 

2014 
10,5 84000 Kč 296 000 Kč 504 000 Kč 

2015 
10,5 84000 Kč 380 000 Kč 420 000 Kč 

2016 10,5 84000 Kč 464 000 Kč 336 000 Kč 

2017 10,5 84000 Kč 548 000 Kč 252 000 Kč 

2018 10,5 84000 Kč 632 000 Kč 168 000 Kč 

2019 10,5 84000 Kč 716 000 Kč 84 000 Kč 

2020 10,5 84000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 

 

Paní Novotná si přeje, aby její daňová povinnost byla co nejniţší a proto zvaţuje 

několik moţností výpočtu vlastní daňové povinnosti. V následujících dvou tabulkách 

jsou uvedeny výpočty dílčích základů daně. Tabulka č. 15 představuje výpočet těchto 

dílčích základů daně při uplatnění skutečných výdajů s moţností přerušení odpisů a při 

uplatnění výdajů paušálních. Výhoda přerušení odpisů je v tom, ţe si poplatník 

prodlouţí dobu odpisování o dobu přerušení odpisování. Rozdíl mezi těmito metody 

uplatnění výdajů je ten, ţe paušální výdaje jiţ daňový odpis zahrnují, takţe poplatník 

tento odpis ztrácí. Tabulka č. 16 představuje výpočet dílčích základů daně při pouţití 

skutečných výdajů bez přerušení odpisů a pouţití výdajů paušálních. 
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Tabulka č. 15 Výpočet dílčích základů daně s přerušením odpisů - Paní Novotná 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy 
Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ příjmu Příjmy Výdaje 

Dílčí 

základ 

daně 

Výdaje 

Dílčí 

základ 

daně 

§ 7 317 458 Kč 83 125 Kč 234 333 Kč 190 475 Kč 126 983 Kč 

§ 9 16 000 Kč 15 000 Kč 1 000 Kč 4 800 Kč 11 200 Kč 

 

Tabulka č.  16 Výpočet dílčích základů daně bez přerušení odpisů - Paní Novotná 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy 
Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ příjmu Příjmy Výdaje 

Dílčí 

základ 

daně 

Výdaje 

Dílčí 

základ 

daně 

§ 7 317 458 Kč 83 125 Kč 234 333 Kč 190 475 Kč 126 983 Kč 

§ 9 16 000 Kč 99 000 Kč -83 000 Kč 4 800 Kč 11 200 Kč 

 

Z předchozích tabulek vyplývá, ţe při uplatnění skutečných výdajů s moţností přerušení 

odpisů vznikne dílčí základ daně dle § 9 v hodnotě 1 000 Kč, nepřeruší-li se 

rovnoměrné odpisy, vznikne ztráta v hodnotě 83 000 Kč. 

Jak jiţ bylo zmíněno, paní Novotná si přeje, aby jeho daňová povinnost byla co nejniţší, 

a za tímto účelem je proveden výpočet základu daně ve všech moţných variantách: 

 varianta 1 (Základ daně 1), 

 varianta 2 (Základ daně 2), 

 varianta 3 (Základ daně 3), 

 varianta 4 (Základ daně 4), 

 varianta 5 (Základ daně 5), 

 varianta 6 (Základ daně 6). 
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Základ daně 1 se skládá z uplatnění skutečných výdajů u § 7 ZDP a skutečných výdajů 

s přerušením odpisů u § 9 ZDP. Základ daně 2 obsahuje uplatnění skutečných výdajů 

dle § 7 ZDP a skutečných výdajů bez přerušení odpisů dle § 9 ZDP. Základ daně 3 se 

skládá z uplatnění paušálních výdajů u § 7 i § 9 ZDP.  

Základ daně 4 obsahuje uplatnění skutečných výdajů u § 7 ZDP a paušálních výdajů u § 

9 ZDP. Základ daně 5 je sloţen z paušálních výdajů dle § 7 ZDP a skutečných výdajů 

bez přerušení odpisů dle § 9 ZDP. Základ daně 6 se skládá z uplatnění paušálních 

výdajů dle § 7 ZDP a skutečných výdajů s přerušením odpisů dle § 9 ZDP. 

 



 

65 
 

 

Obrázek č. 3 Varianty základů daně – Paní Novotná 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Paušální výdaje jsou stanoveny procentem příjmů a to v hodnotě 60 % dle § 7 ZDP. 

Výpočet vlastní daňové povinnosti ve všech variantách je uveden v následující tabulce. 

Základ daně 1 Základ daně 2

Skutečné výdaje 

§ 7

Skutečné výdaje 

s přerušením 

odpisů

§ 9

Skutečné výdaje 

§ 7

Skutečné výdaje

bez přerušení 

odpisů

§ 9

Základ daně 3 Základ daně 4

Paušální výdaje 

§ 7

Paušální výdaje 

§ 9

Skutečné výdaje 

§ 7

Paušální výdaje 

§ 9

Základ daně 5 Základ daně 6

Paušální výdaje 

§ 7

Skutečné výdaje

bez přerušení 

odpisů

§ 9

Paušální výdaje 

§ 7

Skutečné výdaje

s přerušením 

odpisů

§ 9
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Tabulka č.  17 Výpočet vlastní daňové povinnosti – Paní Novotná 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Při pouţití základu daně 1 pro výpočet vlastní daňové povinnosti poplatník neodvede 

ţádnou daň státu a navíc vyuţije téměř celou slevu na poplatníka. Doba odpisování 

majetku se tak navíc prodlouţí o 1 rok, tedy do roku 2021. 

 Pouţije-li poplatník základ daně 2 pro výpočet vlastní daňové povinnosti, sice státu téţ 

neodvede ţádnou daň, ale nevyuţije více neţ 50 % slevy na poplatníka.  

Při vyuţití základu daně 3 jsou pro výpočet vlastní daňové povinnosti pouţity pouze 

paušální výdaje. Znamená to tedy, ţe poplatník si neprodlouţí dobu odpisování. 

Poplatník sice státu neodvede ţádnou daň, ale taktéţ nevyuţije slevu na poplatníka 

v plném rozsahu 

Při vyuţití základu daně 4 sice poplatník téměř plně vyuţije slevu na poplatníka, ale 

vlivem pouţití paušálních výdajů u § 9 nelze přerušit odpisy majetku. Poplatník tedy 

odpisuje svůj majetek přesně dle uvedeného odpisového plánu. Vlastní daňová 

povinnost bude taktéţ nulová. 

Pouţije-li se pro výpočet vlastní daňové povinnosti základ daně 5, poplatník si nemůţe 

odečíst celou ztrátu z minulých let. Zbylou část ztráty si nemůţe uplatnit v následujícím 

zdaňovacím období, jelikoţ ztrátu lze dle § 34 ZDP uplatnit maximálně v  5 

následujících zdaňovacích období.  

235 333 Kč 151 333 Kč 138 183 Kč 245 533 Kč 43 983 Kč 127 983 Kč

/ / / / / /

82 000 Kč 82 000 82000 82 000 43 983 Kč 82000

153 333 Kč 69 333 Kč 56 183 Kč 163 533 Kč 0 Kč 45 983 Kč

153 300 Kč 69 300 Kč 56100 163 500 0 45900

22 995 Kč 10 395 Kč 8 415 Kč 24 525 Kč 0 Kč 6 885 Kč

24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč

/ / / / / /

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Základ daně 

3

Základ daně 

4

Základ daně 

5

Základ daně 

6

Vlastní daňová povinnost

Daňový bonus

Nezdanitelná část základu daně

Poloţky odčitatelné od základu daně

Základ daně

Zaokrouhlený základ daně

Daň 

Slevy na dani

Daňové zvýhodnění

Základ daně 

1Základ daně

Základ daně 

2
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Při výpočtu vlastní daňové povinnosti dle základu daně 6 si sice poplatník přerušil odpis 

a tím prodlouţil dobu odpisování, ale taktéţ plně nevyuţil slevu na poplatníka. Státu by 

tedy v tomto případě odvedl daň v hodnotě 6 885 Kč. 

Po rozebrání všech variant výpočtu vlastní daňové povinnosti, je pro poplatníka 

nejvýhodnější varianta při pouţití skutečných výdajů dle § 7 a skutečných výdajů 

s přerušením odpisů dle § 9 ZDP (varianta 1). 

3.1.4 Modelový příklad č. 4 – „Přenesení příjmů na manžela“ 

Paní Dana Straková je fyzická osoba, daňový rezident, podnikatel. Paní Straková má 

podepsané prohlášení poplatníka k dani z příjmů a uplatňuje slevu na poplatníka dle  

§ 35 ba ZDP, dále daňové zvýhodnění na jedno dítě dle § 35 c ZDP a nezdanitelnou část 

základu daně dle § 15 (úroky z hypotečního úvěru). Paní Straková má manţela, který je 

momentálně bez příjmů, tudíţ pokud by to bylo moţné, chtěla by si na svého manţela 

uplatnit slevu na dani. Paní Straková vede daňovou evidenci a svůj majetek odepisuje 

zrychleným způsobem. Obecné vymezení poplatníka je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č.  18 Obecné vymezení poplatníka – Paní Straková 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné vymezení poplatníka 

Fyzická osoba 

Daňový rezident České republiky 

Podnikatel 

Příjmy poplatníka 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) 

Nezdanitelná část základu daně 

Úroky z úvěru (§ 15) 

Slevy a daňová zvýhodnění 

Sleva na poplatníka (§ 35 ba) 

Sleva na manţela (§ 35 ba) 

Daňové zvýhodnění na dítě (§ 35 c) 

 

Příjmy paní Strakové jsou: 

 Příjmy ze závislé činnosti        384 000 Kč 

 Příjmy z podnikání         300 000 Kč 



 

68 
 

 Příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku   136 000 Kč 

Výdaje paní Strakové jsou: 

 Výdaje vynaloţené na podnikání        83 000 Kč 

 Výdaje na pronajímaný majetek zařazený do obchodního majetku     7 000 Kč 

Nezdanitelné části základu daně 

 Úroky z hypotečního úvěru         18 200 Kč 

Slevy na dani 

 Sleva na poplatníka          24 840 Kč 

 Sleva na manţela          24 840 Kč 

Daňová zvýhodnění 

 Daňové zvýhodnění na 1 dítě         13 404 Kč 

Paní Straková pracuje jako hlavní účetní ve firmě TNT Post (§ 6 ZDP). Její hrubá 

měsíční mzda je 32 000 Kč. Výpočet hrubé mzdy a odvedené měsíční zálohy na daň z 

příjmů je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č.  19 Výpočet měsíční hrubé mzdy a měsíční zálohy na daň z příjmů – Paní Straková 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 32 000 Kč 

Superhrubá mzda 42 880 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení 42 900 Kč 

Záloha na daň 6 435 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě  4 365 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 1 117 Kč 

Skutečně sraţená záloha na daň/ 

Daňový bonus 

3 248 Kč 

Sociální pojištění 2 080 Kč 

Zdravotní pojištění 1 440 Kč 

Čistá mzda 25 232 Kč 

 

Za rok 2014 tedy paní Strakové odvedla na zálohách 38 976 Kč. 
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Paní Straková má kromě příjmů ze závislé činnosti téţ příjmy ze 

ţivnostenského podnikání (§ 7 ZDP). Vede podvojné účetnictví 10 malým firmám. 

Příjmy z této ţivnosti jsou v hodnotě 300 000 Kč. Výdaje vynaloţené na podnikání má 

paní Straková v hodnotě 83 000 Kč. 

Kromě těchto příjmů z podnikání má paní Straková příjmy z pronájmu majetku 

zařazeného v obchodním majetku. Jedná se o pronájem automobilu, který má paní 

Straková ve společném jmění manţelů. Automobil byl pořízen v roce 2005 za cenu 

345 000 Kč. Příjmy z pronájmu jsou v hodnotě 136 000 Kč, výdaje na tento majetek 

jsou v hodnotě 7 000 Kč. 

V rámci daňové optimalizace se paní Daně Strakové nabízejí 2 varianty řešení 

 varianta 1 – příjmy z pronájmu majetku ve společném jmění manţelů zdaní 

pouze jeden z manţelů (Dana Straková), 

 varianta 2 – příjmy z pronájmu majetku ve společném jmění manţelů zdaní oba 

manţelé.  

Varianta 1 – Příjmy z pronájmu majetku ve společném jmění manželů zdaní pouze 

jeden z manželů (Dana Straková) 

V následujících tabulkách je uveden výpočet dílčích základů daně a vlastní daňové 

povinnosti paní Strakové. Vzhledem k tomu, ţe příjmy manţela nepřesáhli za zdaňovací 

období částku 68 000 Kč, je moţné vyuţít dle § 35 ba ZDP slevu na manţela.  
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Tabulka č.  20 Výpočet dílčích základů daně –možnost 1 -  Paní Straková 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy 
Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ 

příjmu 
Příjmy Výdaje Dílčí 

základ daně 

Výdaje 

Dílčí 

základ 

daně 

§ 6 384 000 Kč / 514 560 Kč  / / 

§ 7 

podnikání 300 000 Kč 83 000 Kč 217 000 Kč 180 000 Kč 120 000 Kč 

§ 7 

pronájem 136 000 Kč 7 000 Kč 129 000 Kč 40 800 Kč 95 200 Kč 

 

Tabulka č.  21 Výpočet vlastní daňové povinnosti – možnost 1 -Paní Straková 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně 
Skutečné 

výdaje Paušální výdaje 

860 560 Kč 729 760 Kč 

Nezdanitelná část základu daně 18 200 Kč 18 200 Kč 

Poloţky odčitatelné od základu daně / / 

Základ daně 842 360 Kč 711 560 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 842 300 Kč 711 500 Kč 

Daň  126 345 Kč 106 725 Kč 

Slevy na dani 49 680 Kč 49 680 Kč 

Daňové zvýhodnění 13 404 Kč 13 404 Kč 

Vlastní daňová povinnost 63 261 Kč 43 641 Kč 

Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 

Skutečně sraţené zálohy 38 976 Kč 38 976 Kč 

Nedoplatek daně 24 285 Kč 4 665 Kč 

Přeplatek daně / / 

 

Z uvedeného výpočtu vlastní daňové povinnosti vyplývá, ţe při pouţití paušálních 

výdajů u § 7 ZDP má poplatník niţší celkovou vlastní daňovou povinnost a to téměř o 

20 000 Kč. Jelikoţ podíl dílčího základu daně stanoveného paušálními výdaji je menší 

neţ 50 % celkového základu daně, má poplatník moţnost uplatnit kromě slevy na 

poplatníka, slevu na manţela dle § 35 ba ZDP, tak i daňové zvýhodnění dle § 35 c ZDP. 
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Varianta 2 – Příjmy z pronájmu majetku ve společném jmění manželů zdaní oba 

manželé 

Další moţností daňové optimalizace je rozdělení příjmů a výdajů z pronájmu majetku 

zařazeného v obchodním majetku, které plyne poplatníkovi ze společného jmění 

manţelů. Příjmy, tj. 136 000 Kč a výdaje, tj. 7 000 Kč na pronajatý majetek se rozdělí 

mezi oba manţely rovným dílem. 

Příjmy a výdaje po rozdělení mezi manţely jsou následující: 

 Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku  68 000 Kč 

 Výdaje na pronajímaný majetek      3 500 Kč 

Stejné příjmy a výdaje z pronájmu majetku zařazeného z obchodního majetku uvede i 

pan Straka ve svém daňovém přiznání. Vzhledem k tomu, ţe za dané zdaňovací období 

nepřesáhli příjmy pana Straka částku 68 000 za zdaňovací období, je splněna podmínka 

pro uplatnění slevy na manţela dle § 35 ba ZDP. 

Výpočet dílčích základů daně a vlastní daňové povinnosti paní Strakové je uveden 

v následující tabulce 

Tabulka č.  22 Výpočet dílčích základů daně - možnost 2 - Paní Straková 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy 
Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ příjmu Příjmy Výdaje Dílčí základ 

daně 

Výdaje 

Dílčí 

základ 

daně 

§ 6 384 000 Kč / 514 560 Kč  / / 

§ 7 

podnikání 300 000 Kč 83 000 Kč 217 000 Kč 180 000 Kč 120 000 Kč 

§ 7 

pronájem 68 000 Kč 3 500 Kč 64 500 Kč 20 400 Kč 47 600 Kč 
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Tabulka č.  23 Výpočet vlastní daňové povinnosti - možnost 2 - Paní Straková 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně 
Skutečné 

výdaje 

Paušální 

výdaje 

796 060 Kč 682 160 Kč 

Nezdanitelná část základu daně 18 200 Kč 18 200 Kč 

Poloţky odčitatelné od základu daně / / 

Základ daně 777 860 Kč 663 960 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 777 800 Kč 663 900 Kč 

Daň  116 670 Kč 99 585 Kč 

Slevy na dani 49 680 Kč 49 680 Kč 

Daňové zvýhodnění 13 404 Kč 13 404 Kč 

Vlastní daňová povinnost 53 586 Kč 36 501 Kč 

Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 

Skutečně sraţené zálohy 38 976 Kč 38 976 Kč 

Nedoplatek daně 14 610 Kč / 

Přeplatek daně / 2 475 Kč 

 

Z uvedeného výpočtu vlastní daňové povinnosti vyplývá, ţe pokud paní Straková 

uplatní paušální výdaje a „přenese část svých příjmů“ na svého manţela vznikne 

dokonce přeplatek na dani z příjmů a to ve výši 2 475 Kč. 

3.2 Zdaňování příjmů z pronájmu ze zahraničí 

Tato část bakalářské práce rovněţ obsahuje modelový příklad na výpočet vlastní daňové 

povinnosti z příjmů z pronájmu majetku plynoucích ze zahraničí daňového rezidenta 

České republiky a modelový příklad na výpočet daňové zátěţe daňového nerezidenta, 

který má příjem z pronájmu majetků ze zdrojů na území České republiky. 

Možnosti daňové optimalizace zdaňování příjmů z pronájmu plynoucí ze zahraničí 

u daňového rezidenta jsou: 

 vyuţití metody zamezení dvojího zdanění, která je uvedena ve smlouvě o 

zamezení dvojího zdanění při splnění poţadavků dle § 38f ZDP, 
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 částka zaplacená na dani v zahraničí, která nemohla být započtena, se stává 

daňově uznatelným nákladem v příštím zdaňovacím období dle § 24 odst. 2 

písm. ch) ZDP
1
. 

Stanoví-li smlouva o zamezení dvojího zdanění metodu úplného zápočtu pro vyloučení 

dvojího zdanění, daňová povinnost se sníţí o tuto zaplacenou daň za předpokladu, ţe 

poplatník tuto zaplacenou daň prokáţe potvrzením od zahraničního správce
2
.  

Stanoví-li smlouva metodu prostého zápočtu, maximálně moţná daň, o kterou si můţe 

poplatník sníţit daňovou povinnost, se vypočítá dle následujícího postupu: 

Koeficient pro výpočet maximální možné daně k započtení se vypočítá jako podíl 

příjmů ze zdrojů ze zahraničí a celosvětového základu daně. 

Takto vypočítaný koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinné místa nahoru. Maximálně 

možná daň k započtení se posléze vypočítá jako součin koeficientu a celosvětové 

daně
3
. V následujícím schématu je popsán výpočet daně u příjmů z pronájmu. 

                                                           
1
SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. 

2
Tamtéţ 

3
Tamtéţ 
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Obrázek č. 4 Schéma výpočtu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP 
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Plynou-li poplatníkovi příjmy z více různých států, u kterých smlouva o zamezení 

dvojího zdanění stanovila metodu prostého zápočtu, provede se tento výpočet za kaţdý 

stát samostatně
1
. 

Prokáţe-li poplatník potvrzení od zahraničního správce daně o zaplacené dani, můţe si 

dle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP tento kladný rozdíl mezi daní zaplacenou v zahraničí a 

maximální moţnou daní k započtení v příštím zdaňovacím zahrnout do daňově 

uznatelných výdajů
2
. 

Možnost daňové optimalizace u daňového nerezidenta ČR: 

Daňový rezident jiného státu neboli daňový nerezident České republiky mající příjmy 

z pronájmu ze zdrojů na území České republiky, má povinnost podat daňové přiznání, 

přesáhnou-li jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně, nejsou osvobozené či není 

z nich vybírána sráţková daň, částku 15 000 Kč. Je-li z příjmů z pronájmu vybírána 

sráţková daň, má daňový nerezident vlivem § 36 odst. 8 ZDP moţnost zahrnout tyto 

příjmy do daňového přiznání a uplatnit si jak související výdaje s pronajímaným 

majetkem, tak slevu na poplatníka. Sraţená daň se pak v daňovém přiznání chová jako 

záloha. 

V případě podání daňového přiznání dle § 38 g ZDP, má poplatník moţnost si uplatnit: 

 Slevu na poplatníka dle § 35 ba odst. 1 písm. a) ZDP a slevu na studenta dle 

 § 35 ba odst. 1 písm. f)  ZDP, 

 další slevy, nezdanitelné části či daňová zvýhodnění, pochází-li 90 % příjmů 

poplatníka ze zdrojů na území České republiky, a to: 

o nezdanitelné částí základu daně dle § 15 ZDP, pokud 90 % příjmů 

poplatníka pochází ze zdrojů České republiky, 

o sleva na manţela dle § 35 ba odst. 1 písm. b) ZDP a dále slevy  § 35 ba 

odst.1 písm. c), d), e) ZDP, 

                                                           
1
Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

2
Tamtéţ 
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o daňová zvýhodnění na děti dle § 35 c ZDP
1
. 

3.2.1 Modelový příklad č. 1 Příjmy z pronájmu majetku plynoucí daňovému 

rezidentovi ČR ze Slovenské republiky 

Pan Jan Mráz, fyzická osoba, daňový rezident, nepodnikatel, má podepsané prohlášení a 

uplatňuje slevu na dani dle § 35 ba ZDP. Kromě příjmů ze zaměstnání má poplatník 

příjmy z pronájmu majetku plynoucí ze Slovenské republiky. Obecné vymezení 

poplatníka je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č.  24 Obecné vymezení poplatníka - Pan Mráz 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné vymezení poplatníka 

Fyzická osoba 

Daňový rezident České republiky 

Podnikatel 

Příjmy poplatníka 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ) 

Příjmy ze zdrojů ze zahraničí (§ 9) 

Slevy a daňová zvýhodnění 

Sleva na poplatníka (§ 35 ba) 

 

Příjmy pana Mráze jsou: 

 Příjmy ze závislé činnosti         192 000 Kč 

 Příjmy z pronájmu majetku plynoucí ze zahraničí      213 000 Kč  

Výdaje pana Mráze jsou: 

 Výdaje na pronajímaný majetek dle ZDP-SR      62 123 Kč 

 Výdaje na pronajímaný majetek dle ZDP       73 234 Kč 

Daně zaplacené v zahraničí 

 Daň zaplacená v SR       31 950 Kč 

 

Slevy a daňová zvýhodnění 

                                                           
1
Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Slevy na poplatníka           24 840 Kč  

 

Pan Mráz pracuje jako číšník v jedné malé hospůdce. Výpočet měsíční hrubé mzdy a 

skutečně sraţené zálohy je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č.  25 Výpočet měsíční hrubé mzdy a skutečně sražené měsíční zálohy – Pan Mráz 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrubá mzda 16 000 Kč 

Superhrubá mzda 21 440 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení 21 500 Kč 

Záloha na daň 3 225 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě  1 155 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě / 

Skutečně sraţená záloha na daň/ 

Daňový bonus 

1 155 Kč 

Sociální pojištění 1 040 Kč 

Zdravotní pojištění 720 Kč 

Čistá mzda 13 085 Kč 

 

Celkové odvedené zálohy na daň z příjmů jsou v hodnotě 13 860 Kč. 

Pan Mráz má příjmy z pronájmu stroje plynoucí ze Slovenské republiky ve výši 

213 000 Kč. Výdaje, které si můţe uplatnit dle českého ZDP jsou ve výši 73 234 Kč. 

Zaplacená zahraniční daň ve Slovenské republice byla ve výši 15 % z brutto částky, 

tedy v hodnotě 31 950 Kč. 

Příjmy z pronájmu ze zahraničí se řídí dle článku č. 12 odst. 3 písm. a  - Licenční 

poplatky dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovenskou republikou. Metoda 

slouţící k zamezení dvojího zdanění při příjmů z licenčních poplatků je uvedena 

v článku 22 – Metoda prostého zápočtu. 

Výpočet dílčích základů daně je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka č.  26 Výpočet dílčích základů daně - Pan Mráz 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ 

příjmu 
Příjmy Výdaje 

Dílčí 

základ 

daně 

Metoda 

zamezení 

dvojího 

zdanění 

Daň 

zaplacená v 

zahraničí 

Poznámky 

§ 6 ČR 192 000 Kč / 257 280 Kč / / 
Záloha  

13 860 Kč 

§ 9 SR 213 000 Kč 73 234 Kč 139 766 Kč 

Metoda 

zápočtu 

prostého 

21 300 Kč   

 

Pan Mráz si můţe u příjmů plynoucích ze zahraničí uplatnit výdaje pouze dle ZDP. 

Z hlediska daňové optimalizace je pro něho výhodnější uplatnění skutečných výdajů  

(hodnota paušálních výdajů by dosáhla pouze částky 63 900 Kč). 

Smlouva o zamezení dvojího zdanění stanovuje maximální sazbu pro zdanění příjmů 

z licenčních poplatků ve výši 10 % z brutto částky. Dle smlouvy by tedy daň zaplacená 

ze zahraničí měla být v hodnotě maximálně 21 300 Kč. 

Koeficient pro výpočet maximální možné daně k započtení se vypočítá jako :  

Příjmy ze zdrojů ze zahraničí

Celosvětový ZD
=  

139 766

397046
 = 0,3520 

Maximálně možná daň k započtení se posléze vypočítá jako: 

Koeficient zápočtu × Celosvětová daň = 0, 3520 × 59 550 = 20 962 Kč 

Daň zaplacená v zahraničí vyšší neţ maximálně moţná daň k započtení, tzn., ţe 

poplatník si započte daň ve výši této hranice. Tento zjištění rozdíl, tj. 338 Kč je pří 

splnění podmínek dle § 24 odst. 2 písm. ch ZDP daňově uznatelný náklad 

v nadcházejícím zdaňovacím období. 

V následující tabulce je uveden výpočet vlastní daňové povinnosti. 
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Tabulka č.  27 Výpočet vlastní daňové povinnosti - Pan Mráz 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně celosvětový 397 046 Kč 

Základ daně po zaokrouhlení 397 000 Kč 

Daň celosvětová   59 550 Kč 

Zahraniční daň k zápočtu 20 962 Kč 

Daň po zápočtu   38 588 Kč 

Slevy a daň zvýhodnění (§ 35 ba - poplatník) 24 840 Kč 

Vlastní daň povinnost 13 748 Kč 

Zaplacené zálohy   13 860 Kč 

Nedoplatek daně     0 Kč 

Přeplatek na dani   112 Kč 

 

3.2.2 Modelový příklad č. 2 – Příjmy z pronájmu majetku plynoucí daňovému 

nerezidentovi České republiky. 

Pan Igor Hnízdo, daňový rezident SR, (daňový nerezident ČR), nepodnikatel, má příjmy 

z pronájmu majetku plynoucí z České republiky. Pan Igor by si přál, aby jeho daňová 

povinnost byla co nejniţší a proto by chtěl uplatnit slevu na dani na poplatníka dle § 35 

ba ZDP. Obecné vymezení poplatníka je uvedeno v následující tabulce 

Tabulka č. 28 Obecné vymezení poplatníka – Pan Hnízdo 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné vymezení poplatníka 

Fyzická osoba 

Daňový nerezident 

Podnikatel 

Příjmy poplatníka plynoucí ze zdrojů České republiky 

Příjmy z nájmu (§ 9) 

Slevy a daňová zvýhodnění 

Sleva na poplatníka (§ 35 ba) 

 

Příjmy pana Hnízda plynoucí ze zdrojů České republiky jsou: 

 Příjmy z pronájmu majetku       112 000 Kč 

Výdaje 

 Výdaje na pronajímaný majetek        12 500 Kč 
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Slevy a daňová zvýhodnění 

 Sleva na poplatníka          24 840 Kč 

 

Pan Igor Hnízdo pronajal české společnosti Efect, s. r. o. stroj pro zpracování odlitků 

v období od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2014. Za tento operativní pronájem obdrţel 112 000 

Kč. 

 Na základě SZDZ zjistíme, zda Česká republika má právo příjem zdanit. Dle SZDZ 

Slovenskou republikou se jedná o příjem z licenčních poplatků. Na základě článku č. 12 

odst. 2 a odst. 3 písm. a) má Česká republika právo zdanit tento příjem, ale takto 

uloţená daň nesmí přesáhnout 10 % z brutto částky. 

Má-li Česká republika právo příjem zdanit, musí být tento příjem povaţován za příjem 

ze zdrojů na území ČR dle § 22 ZDP. Tento typ příjmů se nachází v ustanovení § 22 

odst. 1 písm. g bod 5. , tzn., ţe Česká republika tedy tento příjem zdaní. 

Plátce dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) bod 1 by měl povinnost srazil daň ve výši 15 

%. Jelikoţ smlouva uvádí maximální sazbu 10 %, bude z tohoto příjmu sraţena a 

odvedena daň ve výši 10 % z brutto částky. Sráţková daň je tedy ve výši 11 200 Kč. 

Vlivem unijního práva, můţe poplatník zahrnout tento příjem do daňového přiznání  

(§ 36 odst. 8 ZDP), a uplatnit si výdaje a slevu poplatníka na dani dle § 35 ba ZDP. 

Výpočet vlastní daňové povinnosti při podání DP je uveden v následující tabulce: 

Tabulka č.  29 Výpočet dílčích základů daně - Pan Hnízdo 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy 
Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ příjmu Příjmy Výdaje Dílčí základ 

daně 
Výdaje Dílčí základ 

daně 

§ 9 112 000 Kč 12500 99 500 Kč 33 600 Kč 78 400 Kč 

 



 

81 
 

Tabulka č.  30 Výpočet vlastní daňové povinnosti - Pan Hnízdo 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně 
Skutečné výdaje Paušální výdaje 

99 500 Kč 78 400 Kč 

Nezdanitelná část základu daně / / 

Poloţky odčitatelné od základu daně / / 

Základ daně 99 500 Kč 78 400 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 99 500 Kč 78 400 Kč 

Daň  14 925 Kč 11 760 Kč 

Slevy na dani 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění / / 

Vlastní daňová povinnost 0 Kč 0 Kč 

Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 

Zaplacená sraţená daň  11 200 Kč 11 200 Kč 

Přeplatek 11 200 Kč 11 200 Kč 

 

3.3 Porovnání výpočtu vlastní daňové povinnosti České a Slovenské 

republiky 

Tato kapitola bakalářské práce zahrnuje porovnání výpočtu vlastní daňové povinnosti u 

modelových příkladů v České a Slovenské republice. V rámci umoţnění tohoto 

srovnání, jsou příjmy ze Slovenské republiky přepočítány tabulkou pro komparaci 

cenové hladiny v rámci zemí OECD. Cenová hladina mezi Českou a Slovenskou 

republikou je stanovena 6 %
1
. Kurz k přepočtení české koruny na euro činí 27 Kč. 

3.3.1 Příklad na výpočet vlastní daňové povinnosti v České republice 

Pan Petr Novák je fyzická osoba, daňový rezident České republiky, podnikatel. Kromě 

slevy na poplatníka dle § 35 ba ZDP neuplatňuje ţádné nezdanitelné části základu daně 

či odčitatelné poloţky od základu daně. Pan Novák vede daňovou evidenci a svůj 

majetek odepisuje rovnoměrně. Obecné vymezení poplatníka je uvedeno v následující 

tabulce. 

                                                           
1
OECD. Monthly komparative price levels. Oecd.cz [online]. 
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Tabulka č. 31 Obecné vymezení poplatníka - Pan Novák 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné vymezení poplatníka 

Fyzická osoba 

Daňový rezident České republiky 

Podnikatel 

Příjmy poplatníka 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) 

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) 

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) 

Slevy a daňová zvýhodnění 

Sleva na poplatníka (§35 ba ZDP) 

 

Příjmy pana Nováka jsou: 

 Příjmy z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku   270 000 Kč 

 Příjmy z pravidelného nájmu movité věci        78 000 Kč 

 Příjmy z pravidelného nájmu nemovité věci      144 000 Kč 

 Příjmy z příleţitostného nájmu nemovité věci         6 000 Kč 

 Příjmy z příleţitostného nájmu movité věci        15 000 Kč 

 

Výdaje pana Nováka jsou: 

 Výdaje na nájem majetku zařazeného v obchodním majetku   209 450 Kč 

 Výdaje na pravidelný nájem movité věci       18 000 Kč 

 Výdaje na pravidelný nájem nemovité věci       90 000 Kč 

 Výdaje na příleţitostný nájem nemovité věci           300 Kč 

 Výdaje na příleţitostný pronájem movité věci               0 Kč 

Slevy a daňová zvýhodnění 

 Sleva na poplatníka          24 840 Kč 

Pan Petr Novák má příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku 

(§ 7 ZDP) a to v hodnotě 270 000 Kč. Konkrétně se jedná o pronájem obráběcího stroje.  
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Výdaje na tento stroj činí 209 450 Kč (182 450 Kč odpisy, 27 000 Kč opravy a 

udrţování. Stroj byl pořízen v srpnu roku 2013 za částku 820 000 Kč a v tomto měsíci 

byl rovněţ zařazen do uţívání. Obráběcí stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny a 

odepisuje se 5 let. Rovnoměrné odpisy tohoto majetku jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka č.  32 Daňové odpisy obráběcího stroje – Pan Novák 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Sazba Odpis 
Odpisy 

kumulativně 

Zůstatková 

cena 

2013 11 90 200 Kč 90 200 Kč 729 800 Kč 

2014 22,25 182 450 Kč 272 650 Kč 547 350 Kč 

2015 22,25 182 450 Kč 455 100 Kč 364 900 Kč 

2016 22,25 182 450 Kč 637 550 Kč 182 450 Kč 

2017 22,25 182 450 Kč 820 000 Kč 0 Kč 

 

Pan Petr Novák má kromě tohoto příjmů z pronájmu navíc příjmy z pravidelného 

pronájmu automobilu (§ 9 ZDP), který ovšem nemá zařazený do obchodního majetku. 

Měsíční příjem za tento pronajímaný automobil je 6 500 Kč (78 000 Kč ročně). 

Automobil byl pořízen v roce 2008. Výdaje na tento automobil činí ročně 18 000 Kč.  

Pan Novák pravidelně pronajímá dvoupokojový byt (§ 9 ZDP) paní Červené za částku 

12 000 Kč měsíčně (144 000 Kč ročně). Měsíční výdaje na tento byt včetně inkasa jsou 

v hodnotě 7 500 Kč (90 000 Kč ročně). 

V srpnu 2014 pronajal pan Novák na 5 dní chatu poblíţ Masarykova okruhu (§ 9 ZDP). 

Příjmy z tohoto pronájmu byly 6 000 Kč. Výdaje na tento pronájem měl minimální, 

pouze 300 Kč, jelikoţ tento rok neprovedl na chatě ţádné opravy. 

V měsíci červnu pan Novák pronajal svému sousedovi zahradní náčiní (sekačka, nářadí, 

§ 10 ZDP) za částku 15 000 Kč. Výdaje s tímto pronájmem pan Novák neevidoval. 

V následující tabulce je zařazení příjmů do jednotlivých druhů dle ZDP a výpočet 

dílčích základů daně při pouţití skutečných a paušálních výdajů. 
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Tabulka č. 33 Výpočet dílčích základů - Pan Novák 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příjmy 
Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ příjmu Příjmy Výdaje 
Dílčí základ 

daně 
Výdaje 

Dílčí základ 

daně 

§ 7 270 000 Kč 209 450 Kč 60 550 Kč 81 000 Kč 189 000 Kč 

§ 9 228 000 Kč 108 300 Kč 119 700 Kč 68 400 Kč 159 600 Kč 

§ 10 15 000 Kč 0 Kč 0 Kč / 0 Kč 

 

Při porovnání jednotlivých výpočtů dílčích základů daně můţeme velice snadno dojít 

k závěru, ţe při uplatnění daňové optimalizace pouţijeme u příjmů dle § 7 i § 9 ZDP 

skutečně vynaloţené výdaje. Výsledný výpočet daňové povinnosti poplatníka je uveden 

v následující tabulce. 

Tabulka č.  34 Výpočet vlastní daňové povinnosti - Pan Novák 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základ daně 180 250 Kč 

Nezdanitelná část základu daně / 

Poloţky odčitatelné od základu daně / 

Základ daně 180 250 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 180 200 Kč 

Daň  27 030 Kč 

Slevy na dani 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění 0 Kč 

Vlastní daňová povinnost 2 190 Kč 

Daňový bonus / 

 

V příloze č. 9 je uvedeno vyplněné daňové přiznání pana Nováka. 

3.3.2 Příklad na výpočet vlastní daňové povinnosti ve Slovenské republice 

V rámci porovnání zdaňování příjmů z pronájmu jsou příjmy ze Slovenské republiky 

přepočítány tabulkou pro komparaci cenové hladiny v rámci zemí OECD, která je 

stanovena na 6 %. Kurz k přepočtení české koruny na euro je 27 Kč. 



 

85 
 

Paní Sandra Bílá, fyzická osoba, daňový rezident Slovenské republiky, podnikatel, 

neplátce DPH. Kromě nezdanitelné části základu daně dle § 11 ZDP-SR neuplatňuje 

jiné slevy a odpočty. Paní Sandra Bílá vede daňovou evidenci a svůj majetek odpisuje 

rovnoměrně. Obecné vymezení poplatníka je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č.  35 Obecné vymezení poplatníka – Paní Bílá 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obecné vymezení poplatníka 

Fyzická osoba 

Daňový rezident Slovenské republiky 

Podnikatel 

Neplátce DPH 

Příjmy poplatníka 

Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 6 

odst. 1 ZDP-SR) 

Příjmy z pronájmu (§ 6 odst. 3) 

Ostatní příjmy (§ 8 ZDP-SR) 

Nezdanitelné části základu daně 

Nezdanitelná část (§ 11 ZDP-SR) 

 

 

Příjmy paní Sandry Bíle jsou: 

 Příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku    10 600 eur 

 Příjmy z pravidelného pronájmu movitého majetku       3 062 eur 

 Příjmy z pravidelného pronájmu nemovitého majetku      5 653 eur 

 Příjmy z příleţitostného pronájmu nemovitého majetku         236 eur 

 Příjmy z příleţitostného pronájmu movitého majetku        589 eur 

 

Výdaje paní Sandry Bílé jsou: 

 Výdaje na pronájem majetku zařazeného do obchodního majetku    6 426 eur 
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 Výdaje na pronájem movitého majetku          707 eur 

 Výdaje na pravidelný pronájem nemovitého majetku  3 534 eur 

 Výdaje na příleţitostný pronájem nemovitého majetku       12 eur 

 Výdaje na příleţitostný pronájem movitého majetku         0 eur 

Nezdanitelná část základu daně 

 Nezdanitelná část základu daně   3 802,328 eur 

Paní Sandra má příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku (§ 6 

odst. 1) ZDP-SR a to v hodnotě 10 600 eur. Konkrétně se jedná o pronájem obráběcího 

stroje. Výdaje na tento majetek jsou v hodnotě 6 426 eur (5 366 eur odpisy, opravy a 

udrţování 1 060 eur). Stroj byl pořízen v roce srpnu 2013 za částku 32 192 eur a 

v tomtéţ měsíci byl zařazen do uţívání. Obráběcí stroj je zařazen do 2. odpisové 

skupiny a odepisuje se 6 roků. Rovnoměrné odpisy tohoto majetku jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č.  36 Daňové odpisy obráběcího stroje – Paní Bílá 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Odpis 
Odpisy 

kumulativně 
Zůstatková cena 

2013 2 240 € 2 240 € 29 952 € 

2014 5 366 € 7 606 € 24 586 € 

2015 5 366 € 12 972 € 19 220 € 

2016 5 366 € 18 338 € 13 854 € 

2017 5 366 € 23 704 € 8 488 € 

2018 5 366 € 29 070 € 3 122 € 

2019 3 122 € 32 192 € 0 € 

 

Paní Sandra Bílá má kromě tohoto příjmů z pronájmu ještě příjem v podobě pronájmu 

automobilu (§ 6 odst. 1 ZDP-SR), který byl zakoupen v roce 2008 a není zařazen do 

obchodního majetku. Měsíční příjmy z tohoto pronájmu jsou v hodnotě 3 062 eur. 

Roční výdaje na tento automobil činí 707 eur. 
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V měsíci červnu pronajala paní Bílá svému sousedovi zahradní náčiní (sekačka, nářadí) 

za částku 589 eur (§ 8 ZDP-SR). Výdaje s tímto pronájmem paní Bílá neevidovala. 

Paní Bílá pronajímá pravidelně panu Novotnému dvoupokojový byt s měsíčním nájem 

445 eur (§ 6 odst. 3) tedy 5 653 eur ročně. Výdaje na tento byt má paní Bílá v hodnotě 

294,5 eur za měsíc, tj. 3 534 eur. 

V srpnu pronajala paní Bílá chatu nedaleko Tater své kamarádce na 5 dní (§ 6 odst. 3 

ZDP-SR). Příjmy z tohoto pronájmu činily 236 eur. Paní Bílá měla výdaje na tento 

pronájem minimální, pouze 12 eur. 

V následující tabulce jsou zatříděny příjmy dle ZDP-SR a vypočteny jednotlivé dílčí 

základy daně za pouţití skutečných a paušálních výdajů. Příjmy z příleţitostného 

pronájmu nemovitých věcí v této tabulce nejsou zahrnuty, jelikoţ je úhrn příjmů 

z příleţitostného pronájmu movitých a nemovitých věcí od daně osvobozen do výše 500 

eur za zdaňovací období. 

Tabulka č.  37 Výpočet dílčích základů daně – Paní Bílá 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Příjmy 
Způsob uplatnění výdajů 

Skutečné výdaje Paušální výdaje 

Typ příjmu Příjmy Výdaje 
Dílčí základ 

daně 
Výdaje 

Dílčí základ 

daně 

§ 6 odst. 1  13 662 € 6 426 €  7 236 € 5 040 € 8 622 € 

§ 8 a § 6 odst. 3 5 978 € 3 272 € 2 706 € / / 

 

V tabulce je uveden úhrn příjmů z příleţitostného pronájmu movitých a nemovitých 

věcí a pravidelného pronájmu nemovitých věcí dle § 8 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 3 

ZDP-SR v hodnotě 6478 eur sníţený o osvobození v hodnotě 500 eur, to znamená, ţe 

hodnota zdanitelných příjmů je 5978 eur. Poměr pro stanovení výdajů činí 0,9228, který 

se vypočítal jako poměr příjmů zahrnovaných do základu daně k celkovým příjmům  

(5 978/6 478). Výdaje za příleţitostný pronájem budou tedy 0,9228 x 3 546, coţ je 
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3 272 eur. Paušální výdaje se u příjmů dle § 6 odst. 1 a 2 stanovují ve výši 40 % 

z příjmů, maximálně do výše 5040 eur. 

Z předchozí tabulky vyplývá, ţe i paní Bílá v rámci daňové optimalizace pouţije výdaje 

skutečně vynaloţené. Výpočet její vlastní daňové povinnosti je uveden v následující 

tabulce. Pouţila by tedy výdaje paušální, měla by větší dílčí základ daně z § 6 odst. 1 a 

2 ZDP-SR. 

Tabulka č.  38 Výpočet daňové povinnosti - Paní Bílá 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dílčí základ daně § 6 odst. 1 a 2 7 236,000 € 

Nezdanitelná část základu daně § 11 3 802,328 € 

Dílčí základ daně § 6 odst. 1 a 2 po odečtení § 11 3 433, 672€ 

Dílčí základ daně § 6 odst. 3 a § 8 2 706,000 € 

Základ daně 6 139,672 € 

Sazba daně 19% 

Vlastní daňová povinnost 1 166,538  € 

 

Z uvedeného příkladu vyplývá, ţe Česká republika nemá tak přísné zdanění příjmů 

fyzických osob. Český poplatník totiţ při stejných příjmech z pronájmu zaplatí státu 

pouze 2 160 Kč. Pokud přepočteme vlastní daňovou povinnost na české koruny, 

slovenský poplatník zaplatí státu přibliţně 31 497 Kč. I přesto, ţe základ daně, z kterého 

se stanoví sazba u paní Bílé je po přepočtu téměř o patnáct tisíc niţší, devatenácti-

procentní sazba daně z příjmů fyzických osob udělá své. 

V příloze č. 10 je uvedeno vyplněné daňové přiznání paní Bílé. 

Tato skutečnost taktéţ vychází i z porovnání státních závěrečných účtů k roku 2012 

České a Slovenské republiky. Následující tabulky obsahují státní závěrečné účty České 

a Slovenské republiky. Uvedené údaje jsou ve vztahu ke všem daním, jelikoţ 

podrobnější informace nejsou dostupné. 
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Tabulka č.  39 Státní závěrečný účet ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) 

Česká republika V mld. 

Podíl v % na 

celkových 

příjmech 

Celkové příjmy státního rozpočtu 1498,7 100,00     

- Daňové příjmy   727,8 48,56 

  - Daň z příjmů FO   137,2 9,15 

 

Tabulka č.  40 Státní závěrečný účet SR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ministerstva financí SR) 

Slovenská republika   V tis. Eur 

Podíl v % na 

celkových 

příjmech 

Celkové příjmy státního rozpočtu 11 830 036 100,00 

- Daňové příjmy   8 462 284 71,53 

  - Daň z příjmů FO   1 830 691 15,47 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, ţe v České republice daňové příjmy tvoří pouze 48 % 

z celkových příjmů státního rozpočtu (z toho 9,15 % tvoří daň z příjmů FO.) Ve 

Slovenské republice tvoří daňové příjmy přes 71 % (z toho daň z příjmů FO 15,47 %).  

  

3.4 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola obsahuje návrhy a doporučení tuzemské právní úpravy, ale i navrţení 

prvků daňové optimalizace daňového rezidenta České republiky.  

3.4.1  Legislativa 

Cílem kaţdého státu je zajistit příjem do veřejných rozpočtů. Daně tvoří více neţ 50 %
1
 

ze všech příjmů státního rozpočtu, a proto by měl správce daně usilovat o to, aby tento 

                                                           
1
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od 

roku 2008. Mfcr.cz [online]. 
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poměr k ostatním příjmům stále rostl. Dle názoru autorky bakalářské práce by vybírané 

daně měly mít znak rovnosti, sazba daně z příjmů by tedy neměla být progresivní. 

K 1. 1. 2013 byla zavedena maximální hranice při uplatnění paušálních výdajů. Dle 

názoru autorky bakalářské práce by se výše této hranice měla přiblíţit slovenské 

legislativě. Zohledníme-li paritu kupní síly České a Slovenské republiky, dojdeme 

k závěru, ţe ve Slovenské republice je pouze 6ti procentní nárůst cen ve srovnání 

s Českou republikou. Přepočteme-li tedy výši osvobození paritou kupní síly a kurzem 

27 Kč za euro, dostaneme maximální hranici při uplatnění paušálních výdajů ve výši 

kolem 144 000 Kč. V České republice je tato hranice pro příjmy z pronájmu stanovena 

ve výši 600 000 Kč. V následujících letech by tedy autorka bakalářské práce tuto 

maximální hranici postupně sniţovala. 

Zavedení § 35 ca ZDP k 1. 1. 2013 patří k jedním z hlavních kroků pro zabránění 

zneuţití paušálních výdajů. Jsou-li dílčí základy daně stanovené dle § 7 odst. 7 nebo § 9 

odst. 9 ZDP vyšší jak 50 % z celkového základu daně, poplatník pozbývá moţnost 

uplatnit si slevu na manţela/ku dle § 35 ba odst. 1 písm b., ZDP a daňové zvýhodnění 

na vyţivované dítě dle § 35 c. Toto opatření má dle autorky bakalářské práce své 

opodstatnění v tom, aby poplatníkům uplatňující paušální výdaje, nevznikl daňový 

bonus. Poplatníci, mající tento základ daně, si mohou odečíst slevu na poplatníka dle  

§ 35 ba odst. 1 písm. a ZDP, ale jen do výše vypočtené dani. Při této slevě totiţ daňový 

bonus nevzniká. Autorka bakalářské práce souhlasí se zavedením tohoto ustanovení, 

protoţe chrání stát před odlivem peněz ze státního rozpočtu vlivem dříve vzniklých 

přeplatkům na dani. 

Od 1.1. 2014 byla zvýšena hranice pro osvobození příjmů z příleţitostných činností a 

příjmů z nájmu a to z 20 000 na 30 000 Kč. Po přečtení důvodové zprávy ministerstva 

financí autorka bakalářské práce zjistila, ţe tato změna nemá ţádný vliv na příjmy do 

státního rozpočtu, taktéţ díky vlivu nárůstu cenové hladiny. Jedná se tedy o krok 

směřující ke spokojenosti poplatníků. 

3.4.2 Prvky daňové optimalizace 

Jedním z nejdůleţitějších prvků daňové optimalizace ve vztahu k příjmu z nájmu 

majetku je: 
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 nárok na odpočet nezdanitelných částí dle § 15 ZDP, 

 nárok na odpočet daňové ztráty (v pětileté lhůtě), 

 nárok na odpočet 100 % výdajů při realizaci projektu výzkumu a vývoje, 

 slevy na dani dle § 35 ba a § 35 c, 

 způsobu uplatnění výdajů – postup: 

o stanovení daňových odpisů, 

o odpisy vyšší neţ případné procento z příjmů => skutečné výdaje 

odpisy niţší neţ případné procento z příjmů => paušální výdaje, 

o zváţení pouţití paušálních a skutečných výdajů dle počtu příjmů 

stejného typu, 

o zváţení uplatnění paušálních výdajů ve vztahu k § 35 ca ZDP. 

Stanovení daňových odpisů 

 Daňové odpisy představují tu část výdajů, které dokáţeme téměř přesně předpovídat. 

Zbývající část výdajů, obsahující především výdaje na opravu a udrţování, pojištění, 

atd., se dají taktéţ předpovídat, ale uţ ne tak přesně, nejedná-li se například o generální 

opravu, kterou firma plánuje na více zdaňovacích období a na kterou si např. firma 

vytvořila daňovou rezervu. 

Skutečné či paušální výdaje ve vztahu k odpisům 

 Příjmy z pravidelného pronájmu majetku jak movitého, tak nemovitého se dají taktéţ 

dobře plánovat a to díky smlouvě o pronájmu. Jsou-li tyto daňové odpisy vyšší neţ 

případné procento z příjmů, které si je moţno uplatnit u paušálních výdajů, či se takto 

stanovené hranici velice blíţí, je jasné, ţe pro sníţení daňové zátěţe se vyplatí pouţít 

výdaje skutečně vynaloţené. Je-li tomu naopak, pouţijí se výdaje paušální. 
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Je ale nutné zváţit i moţnost přerušení daňových odpisů. Jsou-li příjmy z pronájmu 

niţší neţ moţné daňové odpisy, můţe poplatník přerušit odpisy, čímţ si dobu 

odpisování prodlouţí o dobu přerušení odpisů. Pouţije-li poplatník paušální výdaje, 

daňové odpisy jiţ zahrnují a poplatník tedy moţnost přerušení odpisů ztrácí. 

Zvážení použití paušálních a skutečných výdajů dle počtu příjmů stejného typu 

zdaňovaných dle stejného ustanovení ZDP 

Uplatnění paušálních a skutečných výdajů se v rámci jednotlivých typů příjmů mohou 

kombinovat. Má-li tedy poplatník příjmy dle § 7 i § 9 ZDP, může uplatnit: 

 paušální výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP a skutečné výdaje dle § 9 odst. 3 ZDP, 

 skutečné výdaje dle § 7 odst. 3 ZDP a paušální výdaje dle § 9 odst. 9 ZDP, 

 paušální výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP a paušální výdaje dle § 9 odst. 9 ZDP, 

 skutečné výdaje dle § 7 odst. 3 ZDP a skutečné výdaje dle § 9 odst. 3 ZDP. 

Nemohou se však u stejného typu příjmů zdaňovaných dle stejného ustanovení ZDP 

pouţít skutečné i paušální výdaje. Poplatník tedy nemůţe v ţádném případě kombinovat 

v rámci příjmů spadajících pod jedno ustanovení, paušální a skutečné výdaje. 

Zvážení uplatnění paušálních výdaj ve vztahu k § 35 ca ZDP  

Poplatník, jehoţ dílčí základy daně stanovené dle § 7 odst. 7 ZDP a § 9 odst. 9 ZDP 

jsou větší jak 50 % z celkového základu daně, si nemůţe uplatnit slevu na manţela či 

manţelku dle § 35 ba odst. 1 písm. b) ZDP a daňové zvýhodnění na dítě dle § 35 c.  

Vychází-li tedy poplatníkovi při pouţití paušálních výdajů niţší základ daně, neţ kdyby 

pouţil výdaje skutečné, při výše uvedeném splnění podmínky 50 %, nabízí se otázka, 

zda poplatníkovi díky nemoţnosti odečtení zmíněných slev vyjde skutečně niţší daňová 

povinnost. 

V dalším kroku se uplatní maximální moţné částky, na které má poplatník nárok dle  

§ 15, § 34, § 35, § 35 ba a § 35 c ZDP, pokud dle § 35 ca ZDP nejsou dílčí základy daně 

stanovené paušálními výdaji vyšší jak 50 % z celkového základu daně. 
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Poslední moţností daňové optimalizace je u poplatníka, který má příjmy z pronájmu 

majetku dle § 7 a tyto příjmy jsou ve společném jmění manţelů, mohou být tyto příjmy 

rozděleny mezi oba manţele. Tato skutečnost je vhodná především u manţela/ky, 

který/á je momentálně bez příjmů a nepřesáhnou-li tyto příjmy částku 68 000 Kč, 

poplatník si můţe dle §35 ba odst. 1 písm. b ZDP uplatnit slevu na manţela/ky. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat legislativní změny zdaňování příjmů z pronájmu 

plynoucí fyzickým osobám a to od roku 1993 do současnosti. V praktické části byly u 

modelových příkladů navrţeny kroky směřující k daňové optimalizaci. Prezentováno 

bylo i zdanění příjmů z pronájmu za existence mezinárodního prvku.  

V teoretické části byly vymezeny legislativní změny zdaňování příjmů z pronájmu od 

roku 1993 do současnosti, ale i předpokládaná právní úprava. Tento vývoj právní 

legislativy byl zaměřen především na procentuální změny paušálních výdajů, vývoj 

osvobození od daně u příjmů z příleţitostného pronájmu movitých věcí a sazby daně 

z příjmů fyzických osob. 

Vymezeny byly taktéţ i základní pojmy týkající se zdaňování příjmů z pronájmu a to 

české i slovenské legislativy. Tyto pojmy byly východiskem pro porovnání výpočtu 

vlastní daňové povinnosti v těchto sledovaných státech. Při srovnání velikosti vlastní 

daňové povinnosti v obou státech byla pouţita pro přepočet příjmů parita kupní síly 

stanovená OECD.  

Výpočet vlastní daňové povinnosti se v obou sledovaných státech od sebe příliš neliší. 

Poplatník, mající příjmy z pronájmu, má v zákonech stanovených případech moţnost 

vybrat si způsob uplatnění výdajů (skutečné výdaje, paušální výdaje) v obou zemích. 

Z modelových příkladů vyplývá postup určení správného způsobu uplatnění výdajů. 

Při komparaci výsledné vlastní daňové povinnosti modelového příkladu, došla autorka 

bakalářské práce k závěru, ţe České republika nemá tak přísně zdanění jako Slovenská 

republika, i kdyţ zdaňování příjmů z pronájmu ve Slovenské republice je velmi 

podobné tuzemské právní úpravě. Příčinou je především vyšší sazba daně z příjmů ve 

Slovenské republice (19 %), ale od roku 2015 bude sazba daně z příjmů v České 

republice taktéţ ve výši 19 %. 

V bakalářské práci bylo zmíněno i zdaňování příjmů z pronájmu plynoucích ze 

zahraničí daňovým rezidentům České republiky a příjmů z pronájmu majetku 

plynoucích ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům České 



 

95 
 

republiky, respektive daňovým rezidentům jiného státu. V praktické části jsou taktéţ 

navrţeny prostředky vedoucí k daňové optimalizaci.  
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Příloha č. 1 Vývoj změn ve stanovení paušálních výdajů a výše osvobození ve 

vztahu k příjmům z pronájmu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP) 

Rok 

Procentuální výše výdajů stanovené % z příjmů 
Výše 

osvobození 

Příjmy dle § 7 

Příjmy 

dle §9 

Příjmy dle § 

10 
Zemědělská 

výroba, 

lesní a vodní 

hospodářství 

Řemeslné 

ţivnosti 

Ostatní 

ţivnosti 

Podnikání 

dle 

zvláštních 

předpisů 

1993 

aţ 

1996 

50 % 25 % 25 % 25 % 20 % 6000 

1997 

aţ 

2003 

50 % 25 % 25 % 25 % 20 % 10 000 

2004 

aţ 

2005 

50 % 25 % 25 % 25 % 20 % 20 000 

2006 

aţ 

2009 

80 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 000 

2010 80 % 80 % 60 % 40 % 30 % 20 000 

2011 

aţ 

2013 

30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 20 000 

 

  



 

 
 

Příloha č.  2 Sazba daně v letech 1993 

(Zdroj: ZDP platné k 1. 1. 1993) 

Základ daně 

 (v tis. Kč) 
Daň v tis. Kč 

Ze základu 

přesahujícího v tis. 

Kč 

0 – 60 15  %  

60 – 120 9 +20 % 60 

120 – 180 21 + 25 % 120 

180 – 540 36 + 32 % 180 

540 – 1 080 151,2 + 40 % 540 

1 080 a víc 367,2 + 47 % 1 080 

 

  



 

 
 

Příloha č.  3 Sazba daně v letech 1996 až 1999 

(Zdroj: ZDP platné od 1.1. 1996 do 31.12.1999) 

  Rok 
Základ daně 

 (v tis. Kč) 
Daň v tis. Kč 

Ze základu 

přesahujícího 

v tis. Kč 

1996 

0 – 84 15  %  

84 – 144 12,6 +20 % 84 

144 – 204 24,6 + 25 % 144 

204 – 564 39, 6 + 32 % 204 

564 a více 154,8 + 40 % 564 

1997 

0 – 84 15  %  

84 – 168 12,6 +20 % 84 

168 – 252 29,4 + 25 % 168 

252 – 756 50,4 + 32 % 252 

756 a více 211,68 + 40 % 756 

1998 

0 – 91,44 15  %  

91,44– 183 13,716 +20 % 91,44 

183 – 274,2 32,028 + 25 % 274,2 

274,2 – 822,6 54,828 + 32 % 252 

 822,6 a více 230,316+ 40 % 822,6 

1999 

0 – 102 15  %  

102– 204 15,3 +20 % 102 

204 – 312 35,7 + 25 % 204 

312 – 1 104 62,7 + 32 % 312 

 1 104 a více 316 140+ 40 % 1 104 

 

  



 

 
 

Příloha č.  4 Sazba daně v letech 2000 až 2007 

(Zdroj: ZDP platné od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2007) 

  Rok 
Základ daně 

 (v tis. Kč) 
Daň v tis. Kč 

Ze základu 

přesahujícího 

v tis. Kč 

2000 

0 – 102 15  %  

102 – 204 15,3 +20 % 102 

204 – 312 35,7 + 25 % 204 

312 a více 62,7 + 32 % 312 

2001  

až 

 2005 

0 – 109,2 15 %  

109,2 – 218,4 16,38 + 20 % 109,2 

218,4 – 331,2 33,012 +25 % 218,4 

331,2 a více 61,212 + 32 % 331,2 

2006  

až 

 2007 

0 – 121,2 12 %  

121,2 – 218,4 14,544 + 19 % 121,2 

218,4 – 331,2 33,012 + 25 % 218,4 

331,2 a více 61,212 + 32 % 331,2 

 

  



 

 
 

Příloha č.  5 Přehled vybraných států a smluv o zamezení dvojího zdanění 

(Zdroj: MFČR) 

Stát Platnost od: Zákon č. 

 

Metoda 

 

Francie 1. 7. 2005 79/2005 Sb. 
Metoda zápočtu 

prostého 

Itálie 26. 6. 1984 17/1985 Sb. 

Metoda vynětí 

s výhradou 

progrese 

Polsko 20. 12. 1993 31/1994 Sb. 
Metoda zápočtu 

prostého 

Slovensko 14. 7. 2003 100/2003 Sb. 
Metoda zápočtu 

prostého 

Rakousko 22. 3. 2007 31/2007 Sb.m.s. 
Metoda zápočtu 

prostého 

Velká Británie 20. 12. 1991 89/1992 Sb. 

Metoda vynětí 

s výhradou 

progrese 

 

  



 

 
 

Příloha č. 6 Kritéria daňového rezidentství 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SZDZ SR) 

4 hodnotící kritéria daňového rezidenství: 

 Poplatník je rezidentem toho státu, kde má stálý byt. 

 Má-li byt v obou smluvních státech, je poplatník rezidentem toho státu, ke 

kterému má uţší osobní a hospodářské vztahy. 

 Nelze-li určit stát rezidenta dle střediska ţivotních zájmů, povaţuje se za stát 

rezidenta stát, kde se poplatník obvykle zdrţuje. 

 Není-li ani toto kritérium způsobilé k rozhodnutí, povaţuje se za stát rezidenta 

ten stát, ve kterém má poplatník státní občanství. 

Je-li poplatník občanem obou států či ani jednoho z nich, dochází k dohodě na úrovni 

ministrů financí, za účelem určení, ve kterém státu je poplatník daňový rezident. 

  



 

 
 

Příloha č. 7 – Schéma výpočtu vlastní daňové povinnosti SR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP-SR) 

 



 

 
 

Příloha č. 8 Schéma výpočtu vlastní daňové povinnosti ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP) 

  



 

 
 

Příloha č. 9 Daňové přiznání ČR 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

Příloha č. 10 Daňové přiznání SR 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 


