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Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na zdanění příjmů studentů.První část obsahuje daňovou 

teorii, kde jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování příjmů. V druhé části 

najdeme obecné informace k dani z příjmů fyzických osob, předmět daně z příjmů a 

výpočet daňové povinnosti. Třetí část obsahuje jednotlivé druhy pracovních poměrů. 

Čtvrtá a pátá část se pak zabývá systémem sociálního a zdravotního pojištění. V 

poslední šesté části jsou uvedeny praktické příklady výpočtu daňové povinnosti. Cílem 

práce je nalezení optimálního zdanění příjmů studentů a zhodnocení výhodnosti 

jednotlivých smluv. 

Abstract 

The bachelor’s thesis focuses on the taxation of revenues students. The first part 

contains the taxation theory, where explains the basic information to the taxation of 

incomes. In the second part we find general information on income tax of persons, 

subject to tax on income and tax calculation. The third part contains different kinds of 

tax. The fourth and fifth part deals with the system of social and health insurance. In the 

last sixth part provides practical examples of calculation of tax liability. The goal is to 

find the optimal taxation of revenues students and evaluation of the advantages of 

individual contracts. 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce jsou daně z příjmů fyzických osob, a to především se 

zaměřením na studenty. Daně jsou nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu a 

každoročně dochází k menším nebo větším změnám. Protože se právní předpisy takto 

mění, nelze najít dlouhodobé řešení daňové optimalizace. Zaměření bakalářské práce na 

studenty bylo vybráno kvůli nevědomosti studentů o daňových zvýhodněních, a proto 

by tato bakalářská práce měla poskytnout souhrnné informace, které by měly být 

nápomocny ke snížení daňového zatížení.  

Během studia si studenti musí zajistit vlastní příjem, protože studium a především 

bydlení v místě školy je nákladné, mnozí by si bez vlastního příjmu nemohli studium 

dovolit. Bohužel kvůli špatné informovanosti, složitosti daňových zákonů a nezájmu o 

tuto problematiku, vznikají studentům výdaje, které jsou zbytečné a pouze přilévají do 

státního rozpočtu další peníze.  

Tato bakalářská práce by měla podat stručný přehled o zákonech ovlivňujících daňové 

zatížení a o výpočtu daňové povinnosti. Bakalářská práce shrnuje práva a povinnosti 

z jednotlivých pracovních smluv a podnikání, podává konkrétní případy, jak snížit 

daňovou povinnost.  

Bakalářská práce je rozdělena do několika hlavních kapitol. V první kapitole se věnuje 

obecné teorii týkající se daní a definuji základní pojmy, které se týkají tohoto tématu. 

V druhé kapitole se zaměřuje na daň z příjmů fyzických osob, a to na pojem předmět 

daně, na to, které příjmy jsou osvobozené od daně a samotný výpočet základů daně. Ve 

třetí kapitole jsou rozvedeny druhy pracovních poměrů a podnikání. Ve čtvrté části 

specifikuje sociální pojištění, v páté pak zdravotní pojištění. 

Poslední, pátá kapitola se zabývá optimalizací daňového zatížení studentů. Záměrem 

bakalářské práce je uvedení praktických příkladů, které se budou týkat jednotlivých 

pracovních poměrů. 

Na závěr bakalářská práce vyhodnocuje jednotlivé situace a navrhne nejvýhodnější 

varianty.
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1 DAŇOVÁ TEORIE 

Cílem této kapitoly je představit stručně historii a soustavu zákonů v ČR, na kterých 

závisí stanovení daně z příjmů a definovat základní pojmy. 

1.1 Daňový systém a daňová soustava v ČR 

V komunistickém Československu s centrálně plánovanou ekonomikou nemůžeme o 

daních, jaké známe dnes, vůbec mluvit. Neplatilo rozdělení daní na přímé a nepřímé. 

Daně byly rozděleny na 2 skupiny: placené organizacemi a placené obyvatelstvem. 

Daně jako takové se začaly ustanovovat díky přechodu na tržní ekonomiku po roce 

1989. Prvními reformami v daňových zákonech byla soustava novel, která upravovala 

stávající zákony např. zákon o důchodové dani a daň z příjmů obyvatelstva. 

1.1.1 Legislativní úprava daní 

Daňová soustava, kterou známe v současné době platí od 1. 1. 1993, kdy vešly 

v platnost z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, z. č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí, z. č. 16/1993 Sb., o dani silniční a z. č. 357/1992 Sb., o dani dědické 

darovací a dani z převodu nemovitostí a další. Pro správu daní byl stěžejní z. č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který byl nahrazen z. č. 280/2009 Sb., který 

vešel v platnost 1. 1. 2011. 

Česká daňová soustava je podobná ostatním státům a to především evropským. 

K významným změnám došlo až k 1. 1. 2004 a to zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřební 

dani a dále pak také k 1. 5. 2004 zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, pak ustanovil tři nové daně 

v ČR k 1. 1. 2008 - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných 

paliv, a daň z elektřiny. 

Další změny se odehrávají každý rok a to především ve výši slev na dani a v pokynech 

D, které poskytují řešení některých daňových problémů. 
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Nově byl zaveden pokyn GFŘ-D-6, který platí pro rok 2012 a nahrazuje dosavadní 

pokyn D-300. Pokyn GFŘ D-6 může být aplikován již pro zdaňovací období započatá v 

roce 2011. 

1.1.2 Daňová soustava 

Daňovou soustavu můžeme rozdělit na daně přímé a nepřímé. 

Daně přímé jsou ty daně, které poplatník sám platí a odvádí do příslušného veřejného 

rozpočtu.
1
 Můžeme je rozdělit na daně důchodové a majetkové. 

 
Důchodové daně: 

 Daně z příjmů 

 Daň z příjmů fyzických osob 

 Daň z příjmů právnických osob 

Majetkové daně: 

 Daň z nemovitostí 

 Daň ze staveb 

 Daň z pozemků 

 Daň silniční 

 Daň dědická 

 Daň darovací 

 Daň z převodu nemovitostí 

„Daně nepřímé jsou potom ty, které poplatník sám neplatí, byť dopadají na jeho disponibilní 

prostředky, které jsou však odváděny příslušnému veřejnému rozpočtu jiným subjektem.“
2
  

Univerzální daně: 

 Daň z přidané hodnoty 

Selektivní daně: 

 Daň spotřební 

 Daň z lihu 

                                                             
1
 DVOŘÁKOVÁ, L. et al. Daně. 2000.s. 20. 

2 DVOŘÁKOVÁ, L. et al. Daně. 2000.s. 20. 
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 Daň z piva 

 Daň z vína 

 Daň z tabákových výrobků 

 Daň z minerálních olejů 

 Ekologické daně 

 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

 Daň z pevných paliv 

 Daň z elektřiny 

1.2 Základní pojmy 

1.2.1 Daň 

Daní rozumíme povinnou, zákonem určenou, nenávratnou, neúčelovou a neekvivalentní 

platbu, která plyne do veřejných rozpočtů. Veřejným rozpočtem rozumíme nejen státní 

rozpočet, ale i rozpočty na všech stupních státní správy (od rozpočtů měst a obcí až po 

celostátní rozpočet) a další tzv. veřejné či parafiskální fondy, jako např. fondy 

zdravotních pojišťoven, apod. Daň se může pravidelně opakovat v určitých časových 

intervalech, nebo se může platit nepravidelně za určitých okolností (např. převod 

nemovitosti).
3
 

1.2.2 Poplatník 

„Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 

dani.“  
4
 

1.2.3 Plátce  

„Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí 

správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.“
5
   

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

funkčních požitků 

Poplatník, který ve zdaňovacím období, tj. v příslušném kalendářním roce, pobírá 

příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, uplatní nárok na nezdanitelné částky ze 

                                                             
3
 BONĚK, V. a kol. Lexikon - daňové pojmy. 2001. s. 30 a s. 492. 

4
§ 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

5
 tamtéž, § 6 odst. 3 
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základu daně a daňové zvýhodnění tím, že vyplní a podepíše prohlášení ke zdanění 

příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, které předloží plátci při nástupu do 

zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února. Poplatník je povinen prokázat nárok 

na nezdanitelné částky a slevy na dani příslušnými dokumenty (např. potvrzením o 

studiu). Pobírá-li poplatník mzdu od více zaměstnavatelů, ke zvýhodněním přihlíží 

pouze jeden z nich.
6
  

1.2.5 Student  

Studentem se rozumí člověk, který se soustavně připravuje na budoucí povolání a který 

ještě nedovršil 26 let, popř. do dovršení 28 let po dobu prezenční formy studia v 

doktorském studijním programu. V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů není 

uvedena definice poplatníka soustavně se připravujícího na budoucí povolání, avšak 

tuto definici můžeme najít v z.č. 117/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, a to v  § 

12, § 13, § 14. Obecně tedy můžeme vyvodit, že se jedná o studenty středních škol 

s výjimkou dálkového, distančního, večerního studia při zaměstnání nebo 

kombinovaného studia a veškeré studium na vysoké škole, kromě celoživotního 

vzdělávání. 

 

1.2.6 Zdaňovací období  

Zdaňovacím obdobím u fyzické osoby může být pouze kalendářní rok, tj. období od 1. 

1. do 31. 12. Podnikající fyzická osoba sice může účtovat v hospodářském roce, ale je 

povinna podat daňové přiznání z příjmů fyzických osob za kalendářní rok.
7
   

 

 

 

 

                                                             
6
 http://business.center.cz/business/sablony/s16-prohlaseni-poplatnika-dane-z-prijmu.aspx 

7
 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010: praktický průvodce. s.14  
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2 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

V této kapitole se budu zabývat souvislostmi pro výpočet daňové povinnosti. Především 

se tato část zabývá předmětem daně a následným výpočtem základu daně.  

2.1 Předmět daně z příjmů 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy 

 ze závislé činnosti a funkčních požitků (dle § 6 ZDP) 

 z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 ZDP) 

 z kapitálového majetku (dle § 8 ZDP) 

 z pronájmu (dle § 9  ZDP) 

 ostatní (§ 10 ZDP) 

„Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnnou“
8
 

2.2 Příjmy osvobozené od daně 

Tyto příjmy jsou všeobecně stanoveny ve § 4 z.č. 586/19992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, další specifikace osvobození od daně najdeme také v § 6 a § 

10. Příjmy osvobozené od daně, jsou ty, které jsou předmětem daně, ale z důvodu 

osvobození se nezdaňují. Osvobození se týká více než 50 druhů příjmů a velké procento 

příjmů osvobozených od daně je vázáno na splnění jedné nebo více podmínek. 

Obecně bychom mohli rozdělit osvobozené příjmy na:  

 některé příjmy z prodeje nemovitostí, 

 některé příjmy z prodeje majetku, 

 sociální příjmy a transfery, 

 náhrady škody a pojistná plnění 

 některé výhry a ceny 

 příjmy související se státní politikou bydlení 

 odměny vyplácené státem ozbrojeným silám 

                                                             
8
§ 3 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 
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Jediným sociálním příjmem, který je podroben zdanění, je státem vyplácený důchod, 

který přesáhne v úhrnu výši 36 násobku minimální mzdy, tj. v současné době 288 000 

Kč (nezapočítávají se v tomto případě příspěvky nebo příplatky k důchodu) za 

zdaňovací období. 

2.3 Základ daně a dílčí základ daně 

 „Zákon stanoví, že základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi 

v kalendářním roce, tj. ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud u jednotlivých druhů příjmů 

není zákonem stanoveno jinak. V případě, kdy poplatníkovi v kalendářním roce plynou 

souběžně dva nebo více druhů výše uvedených příjmů, je základem daně součet těchto 

jednotlivých (dílčích) základů daně.“
9
 

Dílčí základy daně se tedy stanovují samostatně pro každý zákon od § 6 - § 10 ZDP. 

2.3.1 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 

V rámci těchto příjmů se zdaňují mzdy a platy poplatníků, proto lze předpokládat, že 

tento zákon se bude týkat největšího počtu poplatníků. 

Příjmem ze závislé činnosti je “příjem ze současného nebo dřívějšího 

pracovněprávního, služebního nebo členského a obdobného poměru, v němž poplatník 

při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce“
10

. 

Dále se za příjmy ze závislé činnosti považují například: 

 příjmy za práci členů družstva pro družstvo, společníků společnosti s ručením 

omezeným, komanditistů komanditních společností pro společnost a za práci 

jednatelů, 

 tantiémy, tj. odměny členům kolektivních statutárních orgánů a jiných orgánů 

(například dozorčích rad) právnických osob, 

                                                             
9 DVOŘÁKOVÁ, L. et al. Daně. 2000.s. 58. 
10

 § 6 odst. 1 písm. a) ZDP 
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 náhrady za příjmy ze závislé činnosti, resp. Související s nynějším, dřívějším nebo 

budoucím pracovněprávním vztahem, a to ať už je vyplácí zaměstnavatel či nikoli. 

Jedná se například o náhrady mzdy, refundace mezd apod.
11

 

Funkčními požitky pak rozumíme odměny za výkon funkce např. poslance nebo 

jednatele. 

U příjmů ze závislé činnosti jsou osvobozena některá nepeněžitá plnění od 

zaměstnavatele tzv. zaměstnanecké benefity. Dle § 6 odst. 9 jsou to například tyto: 

 nepeněžní plnění na odborný rozvoj nebo rekvalifikaci 

 hodnota stravování  

 hodnota nealkoholických nápojů 

 nepeněžní plnění na kulturní či sportovní vyžití 

Dalšími osvobozeními může být zaměstnavatelem placené penzijní pojištění 

zaměstnance nebo soukromé životní pojištění zaměstnance. Výše příspěvků je 

limitovaná v součtu na 24 000 Kč na zaměstnance za zdaňovací období. 

Do základu daně se musí započítávat i hodnota nepeněžních příjmů jako může být 

používání služebního auta pro soukromé účely nebo poskytnuté zboží za zvýhodněné 

ceny, pak se do základu daně připočítává rozdíl mezi zvýhodněnou cenou a běžnou 

cenou za zboží. 

2.3.2 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

„Příjmy z podnikání jsou příjmy z takových činností, které provádí podnikatel vlastním 

jménem na vlastní účet. Pro úplnost toto tvrzení neplatí pro spolupracující osoby, 

společníky veřejných obchodních společností a komplementáře komanditní 

společnosti.“ 
12

 

„Příjmy z podnikání jsou: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

 příjmy ze živností, 

                                                             
11

 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. 2010. s.145 
12 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ L.. Daňový systém ČR 2010. 2010. s.147 
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 příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

 podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku.“
13

 

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmu uvedených podle § 6, 

jsou: 

 příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví a autorských práv, 

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

zvláštních předpisů, např. profesionální sportovci 

 příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů a smluv podle 

autorského zákona,  

 příjmy z činnosti insolvenčního správce 

 příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 

Základem daně se pak rozumí příjmy z činnosti snížené o výdaje na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. Fyzická osoba nemusí dokazovat skutečnou výši svých výdajů, 

pokud chce uplatnit výdaje paušálem (procentem z příjmů). 

Tato varianta je výhodná, pokud poplatník (pouze fyzická osoba) nechce uschovávat 

všechny výdajové doklady, kdy by administrativa mohla poplatníka příliš finančně 

zatěžovat, nebo pokud jsou jeho skutečné výdaje nižší než odpovídající paušál. Bohužel 

musí poplatník počítat se stále se měnící sazbou paušálních výdajů, která závisí na 

aktuálním politickém prostředí. 

2.3.3 Příjmy z kapitálového majetku 

„Jedná se o příjmy z kapitálového majetku, které nemají povahu příjmů ze závislé 

činnosti, ani nejsou příjmy v podobě podílů společníků v.o.s. a komplementářů k. s. na 

zisku“
14

 

                                                             
13

 § 7 odst. 1 ZDP 
14 POLÁK, M., KOPŘIVA J., BARANYKOVÁ M.. Daň z příjmů fyzických osob 2008.2008. 

s.71 
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Dle § 8 ZDP jsou kapitálovými příjmy tyto: 

a) příjmy na zisku (dividendy) z majetkového podílu na a.s., na s. r. o. a k. s., 

podíly na zisku z členství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných 

papírů, 

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí 

k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, 

c) úroky, výhody a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, 

d) výnosy z vkladových listů a z vkladů jim na roveň postavených 

e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a z penzijního pojištění po 

snížení podle odstavce 6, 

f) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, 

který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení 

podle odstavce 7, 

g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých půjček, úroky z prodlení, poplatek 

z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech, 

s výjimkou podle § 7aa úroky z vkladů na běžných účtech, které podle 

podmínek banky nejsou určeny k podnikání, se posuzují podle písmene c) 

h) úroky a jiné výnosy z držby směnek 

Za příjmy z kapitálového majetku se dále považují: 

a) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně 

vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného s výjimkou státních 

dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické 

osoby, a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného odkupu se 

použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu, 

b) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry, 

c) příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní 

podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok v roce 2010 a který nebyl 

poukázán stavební spořitelně po 31. 12. 2010. 

Dílčím základem je pak příjem snížený o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. 
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2.3.4 Příjmy z pronájmu 

Příjmy z pronájmu jsou: 

 příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), 

 příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 

odst. 1 písm. a) ZDP. 

Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje na dosažení, zajištění a udržení buď ve 

skutečné výši, nebo může poplatník využít výdaje ve výši 30%. 

2.3.5 Ostatní příjmy 

Za ostatní příjmy můžeme považovat všechny, které nejsou zmíněny v § 6- § 9 ZDP. 

Tyto příjmy jsou tedy velmi různorodé, a proto je nemůžeme obecně roztřídit. 

Základem daně jsou příjmy snížené o prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, 

zajištění a udržení. 

„Výdaje paušálem se uplatňují pouze u příležitostných příjmů ze zemědělské výroby 

(například u příjmů z prodeje přebytků z vlastní zahrádky). V tomto specifickém 

případě je možná v jednom dílčím základu daně kombinace výdajů paušálem a 

v prokázané výši.“
15

  

Do ostatních příjmů patří mimo jiné také příležitostné příjmy, a to: 

 z pronájmu movitého majetku (například z příležitostného pronájmu osobního 

vozidla 

 z činnosti (nahodilé příjmy, které nejsou samostatnou výdělečnou činností) 

 příjmy ze zemědělské výroby, pokud se nejedná o podnikatele 

Jestliže všechny tyto příležitostné příjmy nepřesáhnou za zdaňovací období 20 000 Kč, 

jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.
16

 

                                                             
15

 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010. 2010. s.155 
16

 tamtéž 
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2.4 Úpravy základu daně 

2.4.1 Položky odčitatelné od základu daně 

Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla poplatníkovi za minulých 5 

zdaňovacích období následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta 

vyměřuje. V případě daňových ztrát vzniklých a vyměřených za zdaňovací období do 

roku 2003 včetně, nejdéle v sedmi zdaňovacích obdobích.
17

 

Položkami snižující základ daně je také 100% výdajů, nákladů, které byly vynaloženy 

při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Výdaje, které nebyly uplatněny v roce, ve 

kterém vznikl nárok na odpočet, z důvodů že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo byl 

základ daně nižší, může poplatník tento odpočet uplatnit v nejbližším zdaňovacím 

období, a to nejdéle ve třech bezprostředně následujících po roce, v němž vznikl nárok 

na odpočet. 

2.4.2 Položky zvyšující základ daně 

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o: 

 částky neoprávněně zkracující příjmy, 

 výdaje nedaňové, 

 výdaje v podobě náhrady za uvolnění bytu, 

 částky, o které byl snížen výsledek hospodaření z titulu nesprávně zvýšených příjmů 

za předchozí zdaňovací období, 

 částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen platit 

zaměstnanec, a byly zaměstnavatelem sraženy, ale neodvedeny do konce měsíce 

následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části, 

 přijaté úhrady smluvních pokut, úrok z prodlení, penále a jiných sankcí ze 

závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly položkou snižující 

výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích, 

                                                             
17 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010. 2010. s. 41 
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 částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví z.č. 

593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího 

pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela, 

 o částku závazku zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než jeho splněním, 

započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a 

dlužníkem.
18

 

2.5 Nezdanitelné části základu daně 

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých subjektům dle § 15 odst. 1 

ZDP, pokud hodnota darů v úhrnu ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně 

anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako 

dar lze uvažovat i o hodnotě odběrů krve bezpříspěvkového dárce, přičemž 1 odběr je 

ohodnocen na 2000 Kč. 

Od základu daně se odečte také hodnota úroků za zdaňovací období z úvěru ze 

stavebního spoření a z hypotečního úvěru za podmínek splněných dle § 15 odst. 3 a 4 

Uplatnit odpočet lze ve skutečné výši, maximálně však do 300 000 Kč.    

Od základu daně lze dále odečíst částky zaplacené na penzijním připojištění v úhrnu za 

zdaňovací období  poplatníkem při splnění podmínek dle  § 15 odst.5 a 6 dle ZDP, 

sníženého o 6 000 Kč. Maximální výše činí 12 000 Kč. 

Od základu daně lze odečíst částky zaplacené na soukromé životní pojištění, které je 

vyplaceno až po dosažení věku 60-ti let, kdy výplata pojistného je sjednána až po 5-ti 

letech trvání smlouvy. U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou navíc za 

předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití 

s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč. 

Maximálně však 12 000 Kč v úhrnu za zdaňovací období v součtu.
19

 

Od základu daně lze odečíst zaplacené příspěvky člena odborové organizace, která 

podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu 

                                                             
18 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010. 2010. s. 56 
19 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010. 2010. s. 36 
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vymezeném v § 18 a násl. zákoníku práce. Takto lze odečíst částku do výš 1,5 % 

zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, 

maximálně do výše 3 000 Kč ročně.
20

 

Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, 

pokud nejsou hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 7 ZDP, 

nejvýše do 10 000 Kč. U poplatníka, který je zdravotně postižený lze odečíst až 13 000 

Kč, u osoby s těžkým zdravotním postižením až 15 000 Kč.  

„Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování neovlivňuje počet 

odpracovaných měsíců v roce.“
21

 

2.6 Sazba daně 

Daň ze základu daně, který stanovíme jako součet jednotlivých základů daně, snížíme o 

nezdanitelné částky, o odčitatelné položky a o případné daňové ztráty z minulých let. 

Daň se následně zaokrouhluje na celá sta Kč dolů. 

Daň pro fyzické osoby je v roce 2011 stanovena na 15%. 

2.6.1 Srážková sazba daně 

Některé příjmy se zdaňují zvlášť prostřednictvím zvláštní sazby daně, která činí 15 %. 

Mezi nejdůležitější příjmy patří  

 příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize, pokud jejich 

výše nepřesáhne měsíčně 7 000 Kč, 

 mzdy od zaměstnavatele, u kterého poplatník nepodepsal prohlášení k dani, 

pokud hrubá mzda nepřesahuje 5 000 Kč měsíčně, 

 úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, vkladových účtech a 

listech na jméno a běžných účtech, 

 dividendy či úroky z dluhopisů a směnek, 

                                                             
20

 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010. 2010. s. 36 
21

 http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Slevy-na-dani-a-nezdanitelne-casti-zakladu-dane-pri-rocnim-

zuctovani-zaloh-za-rok-2011&idc=45 
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 podíly na zisku z členství v družstvu, z účasti ve společnosti s ručením 

omezeným, z účasti komanditisty v komanditní společnosti, nebo tichého 

společníků 

 příjmy z loterií a soutěží 

2.7 Slevy na dani 

Slevy na dani z příjmů upravuje § 35 ZDP a následující. Slevy na dani jsou 

nejjednodušší způsobem, jak si snížit daňovou povinnost. 

2.7.1 Sleva na zdravotně postižené zaměstnance 

První možností jsou slevy dle § 35 ZDP, které jsou vázány na zaměstnávání zdravotně 

postižených. Sleva za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením dle § 67 z. č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, činí 18 000 Kč a poměrnou část z této 

částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců 

desetinné číslo. 

Sleva za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením dle § 67 z. č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, činí 60 000 Kč a poměrnou část 

z této částky,  je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 

zaměstnanců desetinné číslo.
22

 

Pro výpočet slev dle § 35 ZDP je nutné vypočítat průměrný roční přepočtený počet 

zaměstnanců se zdravotním postižením, který se stanoví samostatně pro každou skupinu 

postižených zaměstnanců jako podíl celkového počtu hodin, který těmto zaměstnancům 

vyplývá z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby po dobu 

trvání pracovního poměru za období, za které je podáváno daňové přiznání. Vypočtený 

podíl se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
23

 

                                                             
22

 § 35 odst. (1) z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
23

 § 35 odst. (2) z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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2.7.2 Slevy při poskytnutí příslibu investiční pobídky 

Tato sleva je poskytnuta poplatníkovi, který zahájil podnikání a zaregistroval se u 

místně příslušného správce daně a byl mu poskytnut příslib investiční pobídky podle z. 

č. 72/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Slevu na dani může uplatnit: 

 poplatník daně z příjmů právnických osob, poplatník daně z příjmů právnických 

osob, ve výši součinu sazby daně podle § 21 odst. 1 a základu daně podle § 20 

odst. 1, sníženého o položky podle § 34 a o dary podle § 20 odst. 8 a o rozdíl, o 

který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 1 převyšují 

s nimi související výdaje (náklady), 

 poplatník daně z příjmů fyzických osob, ve výši daně vypočtené podle § 16 

z dílčího základu daně podle § 7.
24

 

Tyto slevy jsou podmíněny splněním celé řady podmínek dle § 35a odst. (2) z. č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud byl poskytnut 

poplatníkovi příslib investiční pobídky a nevztahuje se na něj § 35a, může si uplatnit 

slevu dle § 35b, za splnění všeobecných podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem a zvláštní podmínky stanovené ZDP. 

2.7.3 Slevy dle § 35ba 

Slevu na poplatníka činí 23 640 Kč a může si ji uplatnit každá fyzická osoba podávající 

daňové přiznání. 

Poplatník si může nárokovat částku 24 840 Kč, která vyjadřuje slevu na manželku 

(manžela) žijící s poplatníkem v jedné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem, který za 

zdaňovací období nepřesahuje částku 68 000 Kč. V případě, že by manželka byla 

držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek. Do vlastního příjmu se 

nezapočítávají dávky státní sociální podpory a další dávky, státní příspěvky na stavební 

spoření, stipendia poskytovaná studentům soustavně se připravujícím na budoucí 

povolání, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má právo na 

příspěvek na péči. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se do vlastního 

                                                             
24 § 35a z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se 

pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. V případě uzavření 

manželství v průběhu roku, se za každý měsíc, na jehož začátku již byla manželkou (byl 

manželem) poplatníka, počítá 2 070 Kč. 

Pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 

z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, může si uplatnit částku   

2 520 Kč. V případě že nárok na invalidní důchod vznikl během roku, počítá se částka 

210 Kč, za každý měsíc, na jehož začátku mu byl vyplacen důchod pro invaliditu 

prvního nebo druhého stupně. 

Poplatníkovi, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, má nárok na 

uplatnění slevy ve výši 5 040 Kč, popřípadě 420 Kč za každý měsíc, na jehož počátku 

mu byl vyplacen invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. 

Držitel průkazu ZTP/P si může uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč, popřípadě 1 345 Kč, 

za každý měsíc, na jehož začátku byl držitelem průkazu ZTP/P. 

Slevu 4 020 Kč si může od daně odečíst poplatník, který se soustavně připravuje na 

budoucí povolání nebo se účastní předepsaného výcviku, až do dovršení 26 let nebo po 

dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje 

vysokoškolské vzdělání až do dovršení 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí 

povolání se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů § 12 až 15 z. č. 

117/1995 Sb. pro účely státní sociální podpory. Za soustavnou přípravu na budoucí 

povolání se rozumí veškeré studium na vysoké škole, studium na střední škole kromě 

dálkového, distančního, kombinovaného a večerního studia, je-li dítě v době takového 

studia výdělečně činno podle § 10 až 15 z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v 

nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a kromě studia za trvání služebního 

poměru. 

Poplatník, který od vypočtené daně odečte výši slev, může tyto slevy uplatnit pouze do 

výše vypočtené daně, jeho daňová povinnost nemůže být záporná.  
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2.8 Daňové zvýhodnění za vyživované dítě 

Dle § 35c ZDP si může poplatník žijící s dítětem v jedné domácnosti na toho dítě 

uplatnit daňové zvýhodnění, které činí 11 604 Kč.  

Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16, a případně sníženou 

pod el § 35 nebo § 35ba. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na 

dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Poplatník může daňový 

bonus uplatnit ve výši minimálně 100 Kč, maximálně však do výše 52 200 Kč ročně.
25

 

Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě nebo zletilé dítě do věku 26 let, jestliže 

nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a  

 soustavně se připravuje na budoucí povolání (která se posuzuje dle § 12 až 15 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 

 nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo 

 z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost.
26

 

Daňové zvýhodnění si může uplatnit pouze poplatník, který dítě skutečně vyživuje, 

může to být dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého 

z manželů a vnuk, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové 

zvýhodnění uplatnit. Dočasný pobyt mimo domácnost nemá vliv na uplatnění bonusu. 

Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více osob, může si zvýhodnění uplatnit pouze jeden 

poplatník.
27

 

 

 

 

 

                                                             
25 § 35c z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
26

 § 35c odst. (6) z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
27

 § 35c z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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3 DRUHY PRACOVNÍCH POMĚRŮ U STUDENTŮ 

3.1 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce je nejjednodušší a nejvýhodnější a od roku 2011 

zaznamenala určité změny. 

„Rozsah práce sjednaný v dohodě o provedení práce nesmí být u stejného 

zaměstnavatele větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se 

započítává i doba práce na základě jiné dohody pro stejného zaměstnavatele ve stejném 

roce. Samozřejmě je možné uzavřít jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 150 

hodin za rok, ale také několik dohod v jednom kalendářním roce opakovaně. Jejich 

celkový rozsah nesmí překročit uvedených 150 hodin. Zákoník práce hovoří o stejném 

zaměstnavateli. Je tedy možné uzavřít další dohody o provedení práce i s jinými 

zaměstnavateli, ovšem za respektování podmínky časového omezení do 150 hodin u 

každého z nich.“
28

 

„V dohodě o provedení práce není na rozdíl od pracovního poměru nutné stanovit 

pracovní dobu. Dohodu lze využít například i pro nepravidelnou pomoc nebo práci tzv. 

"na zavolání". Dříve se dohody uzavíraly jen na konkrétní ucelený pracovní úkol. 

Nebylo možné sjednat dohodu o provedení práce například na pravidelnou práci v 

kuchyni, ale jen na výpomoc při určité akci. Nyní se dohoda sjednává na jakoukoliv 

práci, i když nemá povahu uzavřeného pracovního úkolu. Na dohodu je možné 

pravidelně zpracovávat účetnictví nebo třeba aktualizovat webové stránky.“
29

  

„Změnou k roku 2011 je podmínka, že smlouva musí být sjednána písemně, ne ústně 

nebo písemně jak tomu bylo doposud. Ve smlouvě musí být uvedeny - sjednaný 

pracovní úkol, výše odměny a podmínky jejího poskytování, možnost odstoupení od 

smlouvy v případě nedodržení podmínek. Sjednaná výše odměny by měla být přiměřená 

charakteru práce nebo vykonané práci. Její minimální výše nesmí být nižší než 

minimální mzda, tj. 48,10 Kč za hodinu práce.“
30

 

                                                             
28

 http://www.podnikatel.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-2011/ 
29

 Tamtéž 
30

 Tamtéž 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/
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„Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální ani zdravotní pojistné. Legislativci 

při přípravě návrhu novely zákoníku práce zvažují limit, od kterého by dohoda o 

provedení práce odvodům podléhala. V případě, že má pracovník sjednánu pouze 

dohodu o provedení práce a nepatří mezi osoby, za které platí pojistné stát, je povinen 

se zaregistrovat jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit zdravotní pojistné ve výši 1 

080 Kč měsíčně.“
31

  

„Limit je důležitý rovněž pro stanovení způsobu zdanění. Zaměstnanci bez podepsaného 

Prohlášení k dani se odměna z dohody o provedení práce do 5 000 Kč měsíčně zdaňuje 

15% srážkovou daní. Hrubá mzda je rovna základu daně a pojistné se ke mzdě 

nepřipočítává. Z odměny ve výši 5 000 Kč je sražena konečná srážková daň ve výši 750 

Kč. Zaměstnanci bude po zdanění vyplaceno 4250 Kč. Při překročení částky 5 000 Kč 

nebo podpisu Prohlášení k dani je odvedena zálohová daň. Podepsaným daňovým 

prohlášením si může zaměstnanec uplatnit slevy na dani, případně daňové zvýhodnění. 

Samozřejmě za podmínky, že nemá ve stejném období podepsáno prohlášení u jiného 

zaměstnavatele.“
32

 

Změny v roce 2012 

Od roku 2012 se zvětšuje rozsah hodin odpracovaných u jednoho zaměstnavatele ze 150 

na 300. Zároveň však novela zákona stanoví, že pracovní úvazek může být oproti 

pracovnímu poměru tedy nejvýše poloviční. Pokud pracovní doba u zaměstnavatele činí 

40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně.  Dodržování 

sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se 

posuzuje ve smyslu ustanovení § 76 odst. 3 zákoníku práce za celou dobu, na kterou 

byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
33

 

Zároveň je nově uzákoněno, jestliže překročí měsíčně zúčtovaný příjem 10 000 Kč, je 

zaměstnavatel povinen odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. 

 

                                                             
31

 Tamtéž 
32

 http://www.podnikatel.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-2011/ 
33

 http://www.mesec.cz/clanky/jak-se-v-novem-roce-zmeni-dohoda-o-pracovni-cinnosti/ 

http://www.podnikatel.cz/dane/dan-z-prijmu/jak-na-zdravotni-pojisteni-obzp/
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3.2 Dohoda o pracovní činnosti  

Dohoda o pracovní činnosti se používá především u sezonních prací, kdy firma 

potřebuje zaměstnance na více než 150 hodin celkem, ale na méně než 40 hodin týdně. 

Dodržování sjednaného nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní 

pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti 

uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou i 

neurčitou a pouze písemnou formou.  

„Nevýhodou smlouvy o pracovní činnosti je skutečnost, že se z odměny odvádí sociální 

a zdravotní pojištění, jestliže sjednaná odměna je vyšší než 2 000 Kč. Výhodná je však 

třeba dohoda o pracovní činnosti pro studenty, kteří podepíší u svého zaměstnavatele 

prohlášení k dani. V tomto případě uplatní při výpočtu daňové povinnosti slevu na 

poplatníka (1 970 Kč měsíčně) i na studenta (335 Kč měsíčně). Až do odměny 11 410 

Kč měsíčně totiž neodvádí studenti na dani z příjmu fyzických osob v roce 2011 nic. 

Odvedou pouze 514 Kč (4,5 % z 11 410 Kč) na zdravotním pojištění a 742 Kč (6,5 % z 

11 410 Kč) na sociálním pojištění.“
34

  

Zaměstnavateli zároveň vznikají další náklady při placení sociálního pojištění za 

zaměstnavatele, které u nás činí 25 % z vyměřovacího základu. 

3.3 Pracovní smlouva 

Studentů, kteří využívají klasickou pracovní smlouvu, je pomálu, pracovní smlouva 

obsahuje ve většině případů pevně stanovenou pracovní dobu, která studentům 

nevyhovuje kvůli jejich studijním povinnostem.  

Pracovní smlouva musí být sepsána písemně, na dobu určitou nebo neurčitou. 

V pracovní smlouvě musí být uveden druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do 

práce, údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci. Maximální týdenní pracovní doba je 

stanovena na 40 hodin.  

Při uzavření pracovního poměru je zaměstnavatel přihlásit zaměstnance k sociálnímu a 

zdravotnímu pojištění a to nejpozději do 8 dnů od nástupu do zaměstnání. Zároveň má 

                                                             
34

 http://www.profit.cz/clanek/kdy-ma-smysl-uzavrit-dohodu-o-pracovni-cinnosti/ 
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zaměstnavatel povinnost z hrubé mzdy, která náleží zaměstnanci, odvádět příslušným 

institucím pojistné. České správě sociálního zabezpečení odvádí 6,5 % z hrubé mzdy a 

příslušné zdravotní pojišťovně pojistně ve výši 4,5 %. Kromě toho je zaměstnanci také 

sražena záloha na daň ve výši 15 % ze superhrubé mzdy, která se vypočítá jako 1,34 

násobek hrubé mzdy. 

Koncept superhrubé mzdy by měl být zrušen od roku 2015, změna nastane ve zrušení 

konceptu superhrubé mzdy s daňovou sazbou ve výši 15 % příjmu a zavedení 19 % 

sazby daně z příjmu pro fyzické osoby, která bude vypočítávána z hrubé mzdy. U 

příjmů zahrnutých do samostatného základu daně sazba zůstane na 15 %. 

3.4 Osoba samostatně výdělečně činná 

Podnikání má pro studenty řadu výhod, ovšem jednu podstatnou nevýhodu a tou je 

počáteční kapitál, který musí student do začínajícího podnikání vložit. Pro studenty platí 

stejné povinnosti jako pro všechny ostatní. Student může podnikat na základě 

živnostenského listu nebo také může jeho podnikání patřit mezi nezávislá podnikání 

jako např. hudebníci a spisovatelé nebo podnikání dle zvláštních předpisů (tlumočníci, 

daňoví poradci) 

Výraznou výhodou je, že podnikání je pro studenta vedlejší činností, to pro něj 

znamená, že nemusí platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění a ve výsledku je 

platí v nižších částkách. Dalším zvýhodněním je sleva ze základu daně na studenta. 
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4 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z důchodového pojištění, nemocenského 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Pojistné na sociální zabezpečení jsou povinní platit zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří 

jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění, osoby samostatně výdělečně 

činné, lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.
35

 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny důležité hodnoty pro výpočet odevzdání přehledu o 

příjmech a výdajích OSVČ. Na obrázku je jasně vidět stoupající trend, proto do 

budoucna můžeme počítat s dalším nárůstem. 

Tab. 4.1: Sociální pojištění OSVČ pro rok 2012 (převzato z: 

http://www.podnikatel.cz/clanky/zdravotni-a-socialni-pojisteni-osvc-v-roce-2012/) 

 

 „Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné 

období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob 

                                                             
35

 § 3 odst. 1, 4, 5, 6 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní  

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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samostatně výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro 

pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu.“
36

  

„Pro výpočet pojistného se nejprve stanoví vyměřovací základ všech zaměstnanců 

zaměstnavatele účastných nemocenského a důchodového pojištění. Pojistné se u 

zaměstnance vypočte jako 6,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnavatele se vypočte 

pojistné ve výši 25 % nebo 26 % z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. 

Nakonec sečte pojistné za sebe a za všechny zaměstnance a celkovou částku odvede na 

účet příslušné OSSZ. Zaměstnavatelé od 1. 1. 2011 si mohou podle ustanovení § 7 odst. 

1 písm. a) bodu 2 zákona o pojistném sami stanovit zvýšenou sazbu pojistného na 

nemocenské pojištění ve výši 3,3 % (celkem ve výši 26 %).“
37

 

4.1 Vyměřovací základ – zaměstnanci  

Vyměřovacím základem zaměstnance pro odvod pojistného je úhrn příjmů, jež jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od daně osvobozeny, a které 

zaměstnavatel zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast 

na nemocenském pojištění či důchodovém pojištění. Rozhodným obdobím u 

zaměstnance, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, za který se 

pojistné platí. Vyměřovací základy se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.
38

 

Do vyměřovacího základu se nezahrnují příjmy: 

 náhrady škod; 

 odstupné, odchodné a odbytné dle zvláštních předpisů a odměny po skončení 

funkčního období dle zvláštních předpisů; 

 věrnostní přídavek horníkům; 

 odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud 

vytvoření a uplatnění nemělo souvislost s výkonem zaměstnání; 

 jednorázová sociální výpomoc; 

 plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invaliditu 

třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. 

                                                             
36

 http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/ 
37

 http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/ 
38

 §  5  odst.1 a 2, § 5b, § 6 odst. 1, § 15a, § 15b zákona č. 589/1992  
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4.2  Vyměřovací základ – OSVČ 

Pokud budeme uvažovat pouze studenty, tak jejich činnost je považována za vedlejší 

samostatně výdělečnou činnost. V prvním roce podnikání nemusí platit žádné zálohy na 

pojištění. Pokud bude jeho podnikání trvat déle než jedno rozhodné období, pak zálohy 

platit bude, pokud bude překročena hranice (pro rok 2012 60 329 Kč). Rozhodným 

obdobím u OSVČ je kalendářní rok.  

Měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost v roce 2011 je 2 474 Kč. Minimální 

výše zálohy činí 723 Kč (29,2 % vyměřovacího základu). 

Měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost v roce 2012 je 2 514 Kč. Minimální 

výše zálohy pro rok 2012 je 735 Kč. 

OSVČ se může rozhodnout, jestli se chce účastnit i nemocenského pojištění. Měsíční 

vyměřovací základ nemocenského pojištění nesmí být nižší než 5 000 Kč, výše zálohy 

na nemocenské pojištění je 115 Kč (1,4 % z vyměřovacího základu). 
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5 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky. Plátcem 

zdravotního pojištění je zaměstnavatel, který odvádí zálohy za zaměstnance. Dalším 

případem jsou pojištěnci uvedeni v § 5 z. č. 48/1997 Sb (např. OSVČ). Poslední 

variantou je placení záloh státem (děti, studenti, důchodci, apod.). Každý pojištěný má 

nárok na bezplatnou základní zdravotní péči. 

5.1 Vyměřovací základ – zaměstnanci
39

 

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, 

nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnanci srazí, i bez jeho 

souhlasu, z platu jednu třetinu této částky, zbývající dvě třetiny uhradí zaměstnavatel ze 

svých prostředků. 

Minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance je minimální mzda platná v 

měsíci, za který se pojistné odvádí. Výše uvedeným ustanovením zákona jsou rovněž 

vymezeny osoby, pro které minimální vyměřovací základ neplatí. Jedná se např. o 

osoby, za které je zároveň plátcem pojistného stát, které současně vedle zaměstnání 

vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádějí zálohy na pojistné alespoň z 

minimálního vyměřovacího základu, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o 

jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. 

5.2 Vyměřovací základ – OSVČ 

Pokud uvažujeme podnikatele - studenta, který má podnikání jako vedlejší činnost, po 

celou dobu trvání podnikání a studia nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění.  

OSVČ platí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. 

Výše vyměřovacího základu činí 50 % příjmů z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a 

udržení.  Maximální a minimální vyměřovací základ se odvíjí od průměrné mzdy 

v národním hospodářství.  Minimální vyměřovací základ je dvanáctinásobek 50 % 

                                                             
39

 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zakonne-pojisteni/zakonne-zdravotni-

pojisteni/1001911/56795/#osvc 
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průměrné měsíční mzdy. V roce 2011 činí průměrná měsíční mzda 24 740  Kč, 

minimální vyměřovací základ je tedy 148 440 Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné 

je rovna částce 1 670 Kč. 

Pro rok 2012 je průměrná měsíční mzda stanovena na částku 25 137 Kč, minimální 

vyměřovací základ bude 150 822 Kč. Minimální měsíční záloha pro rok 2012 je 1 697 

Kč.  

 

Tab. 5.1: Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2012 (převzato z: 

http://www.podnikatel.cz/clanky/zdravotni-a-socialni-pojisteni-osvc-v-roce-2012/) 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato část se zabývá praktickými příklady výpočtu daňové povinnosti, které budou 

aplikovány na studenta vysoké školy. Cílem je co nejvíce snížit daňovou zátěž. 

Příklady budou zaměřeny na jednotlivé pracovní poměry a dohody a na možnost 

podnikání. Na závěr kapitoly bude vypočítán souhrnný příklad. 

Pro přehlednost jsou uvedena schémata výpočtu jednotlivých možností. V prvním 

výpočtu bude student zaměstnán během roku na dohodu o pracovní činnosti (popř. na 

pracovní smlouvu), v tomto případě mohou vzniknout tři možnosti (viz. tab. 6.1). 

  

V první variantě Prohlášení poplatníka k dani podepíše, jeho příjem bude zdaněn 

zálohovou daní, která je ve výši 15%. Podpisem Prohlášení poplatníkovi vzniká nárok 

na uplatnění slev dle § 35ba a § 35c ZDP ve výši jedné dvanáctiny – poměrná část za 

jeden měsíc. 

 

V druhé variantě Prohlášení nepodepíše a jeho příjmy jsou vyšší než 5 000 Kč, 

poplatník nemá nárok na uplatnění slev dle § 35ba a § 35c ZDP. Příjem vyšší než 5 000 

Kč je zdaněn zálohovou daní, která dle § 38h ZDP činí 15%. 

 

Ve třetí variantě budou příjmy menší než 5 000 Kč a příjmy jsou zdaněny srážkovou 

daní dle § 36 ZDP. Poplatník v tomto případě přichází o možnost získat takto sraženou 

daň zpět. 

 

Druhé schéma popisuje výpočet daňové povinnosti v případě, že student pracuje na 

dohodu o provedení práce (viz. tab. 6.2). Varianty souhlasí s předchozím příkladem. 
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Tab. 6.1: Schéma výpočtu u dohod o pracovní činnosti nebo u pracovních smluv (vlastní 

zpracování) 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Hrubá měsíční mzda (HM) Hrubá měsíční mzda (HM) Hrubá měsíční mzda (HM) 

sociální poj. 6,5% (SP) sociální poj. 6,5% (SP) sociální poj. 6,5% (SP) 

zdravotní poj. 4,5% (ZP) zdravotní poj. 4,5% (ZP) zdravotní poj. 4,5% (ZP) 

Základ daně (HM * 1,34) Základ daně (HM * 1,34) Základ daně (HM * 1,34) 

zaokr. ZD na 100 nahoru zaokr. ZD na 100 nahoru zaokr. ZD na 100 nahoru 

ZD* 15% - záloha na daň (§ 38h 

ZDP) 

ZD* 15% - záloha na daň (§ 38h 

ZDP)  

- měsíční slevy  

(§ 35ba ZDP) 
    

záloha na daň po uplatnění slev     

 záloha na daň - měsíční daňové 

zvýhodnění § 35c ZDP   

skutečná záloha (Zá) záloha na daň (Zá) srážková daň (Zá) 

(HM–SP–ZP–Zá) =  

Čistá mzda 

(HM–SP–ZP–Zá) =  

Čistá mzda 

(HM–SP–ZP–Zá) =  

Čistá mzda 

 

Tab. 6.2: Schéma výpočtu u dohod o provedení práce (vlastní zpracování) 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Hrubá měsíční mzda Hrubá měsíční mzda (HM) Hrubá měsíční mzda (HM) 

Základ daně (HM = ZD) Základ daně (HM =ZD) Základ daně (HM = ZD) 

zaokr. ZD na 100 nahoru zaokr. ZD na 100 nahoru zaokr. ZD na 100 nahoru 

ZD* 15% - záloha na daň 

(§ 38h ZDP) 

ZD* 15% - záloha na daň 

(§ 38h ZDP)  

- měsíční slevy 

(§ 35ba ZDP)   

záloha na daň po uplatnění slev 
  

záloha na daň - měsíční daňové 

zvýhodnění § 35c ZDP   

skutečná záloha (Zá) skutečná záloha (Zá) záloha na daň (Zá) 

(HM–Zá) = Čistá mzda (HM–Zá) = Čistá mzda (HM–Zá) = Čistá mzda 
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Příjmy, které 

nejsou předmětem 

daně (§3 ZDP) 

Příjmy, které jsou od 

daně osvobozeny 

(§4 ZDP) 

Příjmy, které jsou 

předmětem daně a 

nejsou osvobozeny 

Příjmy, které jsou zdaněny 

zvláštní sazbou daně nebo 

daní vybírané srážkou 

Příjmy, které jsou zdaněny 

podle jednotlivých dílčích 

základů daně 

DZD 1 

Dílčí základ daně 

z příjmů ze 

závislé činnosti a 

z funkčních 

požitků (§6 ZDP) 
DZD 2 

Dílčí základ daně 

z podnikání a jiné 

samostatně 

výdělečné 

činnosti (§7 ZDP) 

DZD 4 

Dílčí základ daně 

z pronájmu 

(§9 ZDP) 

DZD 5 

dílčí základ daně 

z ostatních 

příjmů (§10 

ZDP) 

Součet DZD 2 + DZD 3 + DZD 4 + DZD 5 

DZD 3 

Dílčí základ daně 

z kapitálového 

majetku 

(§9 ZDP) 

Další schéma popisuje výpočet daňové povinnosti fyzické osoby, která podniká jako 

OSVČ. 

3. Schéma výpočtu – OSVČ 

PŘÍJMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         kladný              záporný
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Základem daně je pouze 

DZD1 

Záporný součet DZD značí, že jde o 

ztrátu, kterou si poplatník může 

uplatnit v následujících pěti 

zdaňovacích obdobích vzhledem ke 

kladným součtům 

DZD 1-5 (§34 ZDP) 
 

Základem daně je součet všech 

dílčích základů daně 

DZD 1 + DZD 2 + DZD 3 + 

DZD 4 + DZD 5 

       kladný                      záporný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLAD DANĚ 

 

 

 

     snížení základů daně 

 

 

 

    o nezdanitelné části základu daně 

(§ 15 ZDP) 

 

 

 

o odčitatelné položky 

(§ 34 ZDP) 

 

 

 

základ daně je větší než nula         základ daně je roven nule 

 

  

      zaokrouhlení na celá sta Kč dolů     daň je rovna nule 

 

 

vypočtení daně 

sazba daně 15% (§ 16 ZDP) 
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Snížení daně 

Z důvodu 

zaměstnávání 

osob se 

zdravotním 

postižením 

(§ 35 ZDP) 

Pomocí 

příslibu 

investičních 

povídek  

(§35 a §35b 

ZDP) 

O slevy na 
poplatníka, 

jeho 

invaliditu 

nebo studium 

nebo slevu na 

manželku ( 
§35ba ZDP) 

O daňové 

zvýhodnění 

na 

vyživované 

dítě  

(§35c ZDP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DAŇ 

 

Obr. 6.1: Schéma výpočtu OSVČ (vlastní zpracování) 

6.1 Příklad – dohoda o provedení práce 

Jako modelovou osobu budeme brát v úvahu studenta vysoké školy, který studuje 

prezenční formou studia (je možné i kombinovanou – bude stále považován za studenta, 

navíc si jej rodiče mohou uplatnit jako vyživované dítě), 22 let a ke studiu se snaží si 

přivydělat. Student je bezdětný a svobodný. U žádného ze zaměstnavatelů nepřekročil 

hranici 150 hodin ročně. 

V měsících únoru a březnu pracoval v kanceláři pojišťovacího poradce na DoPP, kde 

nepodepsal prohlášení a jeho hrubá mzda byla ve výši 3 560 Kč a 3 930 Kč. 

Zároveň v měsíci únoru pracoval jako číšník v restauraci, kde nepodepsal Prohlášení a 

kde si vydělal 11 660 Kč hrubého. 

Student byl zaměstnán o prázdninách na dohodu o provedení práce u účetní společnosti. 

V tomto zaměstnání podepsal Prohlášení poplatníka k dani. V měsíci červenci jeho 

hrubý příjem činil 12 830 Kč a v srpnu 14 630 Kč. 
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Příjmy nezahrnované do daňového přiznání 

Hrubá mzda (únor) = ZD  3 560 Kč 

ZD zaokrouhlení  3 600 Kč 

15% srážková daň     540 Kč 

Čistá mzda (ZD- daň)  3 020 Kč 

 

Hrubá mzda (březen) = ZD 3 930 Kč 

ZD zaokrouhlení  4 000 Kč 

15% srážková daň     600 Kč 

Čistá mzda (ZD – daň) 3 330 Kč 

 

Student v těchto případech udělal zásadní chybu, měl podepsat Prohlášení poplatníka 

k dani. Pokud by Prohlášení měl podepsané, byla by odvedena zálohová daň dle § 38h 

ZDP, poplatník by tak mohl nárokovat slevy na poplatníka a slevy na dani. Nebudou-li 

tyto slevy využity v měsíčním zdaňování příjmu (z důvodu nízkého hrubého příjmu), 

může poplatník tuto slevu uplatnit na konci zdaňovacího období v daňovém přiznání. 

 

Příjmy zahrnované do daňového přiznání 

Hrubá mzda (únor)=ZD 11 660 – nepodepsal Prohlášení 

ZD zaokrouhlení  11 700 Kč 

15% daň     1 755 Kč 

Čistá mzda (ZD – daň)   9 905 Kč 

 

V případě, kdy by student podepsal Prohlášení v měsíci únoru v kanceláři pojišťovacího 

poradce, nemohlo by k podepsání Prohlášení v restauraci dojít. Prohlášení je možné 

podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele za měsíc. 

Hrubá mzda (červenec)  12 830 – podepsané Prohlášení 

ZD zaokrouhlení  12 900 

15% daň     1 935 

Měsíční sleva na popl. - 1 970 

Měsíční sleva na studenta  -   335 
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Záloha na daň po slevách          0 

 

Hrubá mzda (srpen)  14 630 - podepsané Prohlášení 

ZD zaokrouhlení  14 700 

15% daň     2 205 

Měsíční sleva na popl. - 1 970 

Měsíční sleva na studenta -    335 

Záloha na daň po slevách          0 

 

Student podepsal Prohlášení, proto si mohl uplatnit slevy hned v měsíci vyplacení 

mzdy, a nemusel čekat až na podání daňového přiznání, kdy by mu byla záloha vrácena. 

Pokud by Prohlášení nepodepsal, byla by mu odvedena záloha za oba měsíce ve výši 

4140 Kč celkem. 

 

Výpočet všech příjmů studenta v daňovém přiznání 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů    39 120 

Zaokrouhlení ZD       39 200 

15% daň          5 880 

Roční sleva na poplatníka    - 23 640 

Roční sleva na studenta      - 4 020 

Daň po uplatnění slev                0 

Úhrn zaplacených záloh na daň       1 755 

Výsledná daňová povinnost      - 1 755 

  

Studentovi vznikne přeplatek ve výši 1 755 Kč, který mu bude vrácen. 

Na tomto příkladě můžeme vidět rozdíl, pokud poplatník podepíše nebo nepodepíše 

Prohlášení k dani. V případě, kdy poplatník má příjmy nižší než 5000 Kč je mu 

odvedena srážková daň dle § 36 ZDP a přichází tak o možnost o vrácení daně. 

Zaměstnavatelé nemají povinnost zaměstnance na tuto možnost upozornit, proto 

studenti takto velmi často přicházejí o peníze, protože si daňové přiznání nepodávají.  
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6.2 Příklad – dohoda o pracovní činnosti 

Zadání tohoto příkladu zvolíme stejné jako předchozí, abychom mohli srovnat 

výhodnost dohody o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. 

Jako modelovou osobu budeme brát v úvahu studenta vysoké školy, který studuje 

prezenční formou studia (je možné i kombinovanou – bude stále považován za studenta, 

navíc si jej rodiče mohou uplatnit jako vyživované dítě), 22 let a ke studiu si snaží 

přivydělat. Student je bezdětný a svobodný. U žádného ze zaměstnavatelů nepřekročil 

hranici 40-ti hodin týdně. 

V měsících únoru a březnu pracoval v kanceláři pojišťovacího poradce na DoPČ, kde 

nepodepsal prohlášení a jeho hrubá mzda byla ve výši 3 560 Kč a 3 930 Kč. 

Zároveň v měsíci únoru pracoval jako číšník, kde nepodepsal Prohlášení a kde si 

vydělal 11660 Kč hrubého. 

Student byl zaměstnán o prázdninách na dohodu o pracovní činnosti u účetní firmy. 

V tomto zaměstnání podepsal Prohlášení poplatníka k dani. V měsíci červenci jeho 

hrubý příjem činil 12 830 Kč a v srpnu 14 630 Kč. 

 

Příjmy nezahrnované do daňového přiznání 

Hrubá mzda (únor)  3 560 – nepodepsal Prohlášení 

Sociální poj. (6,5%)     232 

Zdravotní poj. (4,5%)     161 

Základ daně (HM *1,34) 4 771 

Zaokrouhlení ZD  4 800 

15% srážková daň     720 

Čistá mzda   2 447 

 

Hrubá mzda (březen)   3 930 – nepodepsal Prohlášení 

Sociální poj. (6,5%)     256 

Zdravotní poj. (4,5%)     177 

Základ daně (HM *1,34) 5 267 
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Zaokrouhlení ZD  5 300 

15% srážková daň     795 

Čistá mzda   2 702 

 

Student v těchto případech udělal zásadní chybu jako v předešlém modelovém příkladu, 

měl podepsat Prohlášení poplatníka k dani. Pokud by Prohlášení měl podepsané, byla 

by odvedena zálohová daň dle § 38h ZDP, poplatník by tak mohl nárokovat slevy na 

poplatníka a slevy na dani. Nebudou-li tyto slevy využity v měsíčním zdaňování příjmu 

(z důvodu nízkého hrubého příjmu), muže poplatník tuto slevu uplatnit na konci 

zdaňovacího období v daňovém přiznání. 

 

 

Příjmy zahrnované do daňového přiznání 

Hrubá mzda (únor)  11 660 – nepodepsal Prohlášení 

Sociální poj. (6,5%)       758 

Zdravotní poj. (4,5%)       525 

Základ daně (HM *1,34) 15 625 

Zaokrouhlení ZD  15 700 

15% zálohová daň    2 355 

Čistá mzda     8 022 

 

V případě, kdy by student podepsal Prohlášení v měsíci únoru v kanceláři pojišťovacího 

poradce, nemohlo by k podepsání Prohlášení v restauraci dojít. Prohlášení je možné 

podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele za měsíc. 

 

Hrubá mzda (červenec) 12 830 – podepsal Prohlášení 

Sociální poj. (6,5%)       834 

Zdravotní poj. (4,5%)       578 

Základ daně (HM *1,34) 17 193 

Zaokrouhlení ZD  17 200 

15% zálohová daň    2 580 

Měsíční sleva na poplatníka - 1 970 
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Měsíční sleva na studenta    - 335 

Záloha na daň po slevách      275 

Čistá mzda   11 143 

 

Hrubá mzda (srpen)  14 630 – podepsal Prohlášení 

Sociální poj. (6,5%)       951 

Zdravotní poj. (4,5%)       659 

Základ daně (HM *1,34) 19 605 

Zaokrouhlení ZD  19 700 

15% zálohová daň    2 955 

Měsíční sleva na poplatníka - 1 970 

Měsíční sleva na studenta    - 335 

Záloha na daň po slevách      650 

Čistá mzda   12 370 

 
Zde se nedá studentovi nic vytknout, podepsáním Prohlášení mu byla snížena záloha na 

daň z příjmů. Při podání daňového přiznání má šanci na vrácení všech záloh, protože 

jeho celoroční příjmy byli nízké. 

 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů  39 120 

Úhrn sraženého pojistného SP, ZP     5 131 

Dílčí základ daně     52 421 

Zaokrouhlení ZD     52 500 

15% daň        7 875 

Roční sleva na poplatníka             -23 640 

Roční sleva na studenta    -4 020 

Daň po uplatnění slev             0 

Úhrn zaplacených záloh na daň     5 849 

Výsledná daňová povinnost    - 5 849 přeplatek 

 

Studentovi vznikne přeplatek na dani ve výši 5 849 Kč a při podání daňového přiznání 

má nárok na vrácení přeplatku. Částka 1 515 Kč zaplacená srážkovou daní mu již však 
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vrácena nebude, protože neměl podepsané Prohlášení a jeho příjmy v těchto 

zaměstnáních byly menší než 5 000 Kč. 

6.3 Srovnání dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce 

Podle zadaných specifik pracovních poměrů jsme došli k částkám: 

        DoPP  DoPČ 

Úhrn čisté mzdy z příjmů nezahr. do přiznání    6 350    5 149 

Úhrn čisté mzdy z příjmů zahrnut. do přiznání   37 365  31 546 

Přeplatek na dani        1 755    5 849 

Čistá mzda + přeplatek     45 470  42 544  

 

Na tomto přehledu můžeme vidět výhodnost dohody o provedení práce pro studenta, 

pokud by jeho příjmy po celý rok pramenily z jedné či druhé dohody. Rozdíl mezi 

součty čistých mezd a přeplatkem DoPP a DoPČ je 2 926 Kč. 

Student, který by se v zaměstnání mohl rozhodnout, zda pracovat na DoPP nebo na 

DoPČ, by si měl rozhodně vybrat dohodu o provedení práce. DoPP je výhodná nejenom 

pro studenta, ale také pro zaměstnavatele. 

6.4 Pracovní smlouva 

Jako modelovou osobu budeme brát v úvahu studenta vysoké školy, který studuje 

prezenční formou studia (je možné i kombinovanou – bude stále považován za studenta, 

navíc si jej rodiče mohou uplatnit jako vyživované dítě), 22 let a je bezdětný a 

svobodný. Student ke studiu pracuje na plný úvazek po celý rok u jednoho 

zaměstnavatele. Jeho hrubá měsíční mzda je 16 000 Kč, podepsal Prohlášení k dani. 

Příjmy zahrnované do daňového přiznání 

Hrubá měsíční mzda    16 000 

Sociální pojistné za zaměstnance (6,5%) 1 040 

Zdr. pojištění za zaměstnance (4,5%)      720  

ZD (HM * 34 %)    21 440 

ZD zaokrouhlený na 100 nahoru  21 500 

15% zálohová daň      3 225 
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- měsíční sleva na popl.   - 1 970 

- měsíční sleva na studenta      - 335 

Záloha na daň po slevách        920 

Čistá mzda (HM-daň-SP-ZP)   13 320   

 

Výpočet příjmů při podání daňového přiznání 

Úhrn hrubých mezd    192 000 

Úhrn sraženého SP a ZP     65 280  

ZD (HM * 34 %)    257 280 

ZD zaokrouhlený na 100 nahoru  257 300 

15% daň       38 595 

- měsíční sleva na popl.   - 23 640 

- měsíční sleva na studenta     - 4 020 

Výsledná daňová povinnost      10 935 

 

Pokud student uzavře se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, nevznikají mu žádné 

výhody oproti obyčejným zaměstnancům (tedy těm, kteří nestudují při zaměstnání). Jen 

malé procento zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům volnou pracovní dobu, takže 

by student v tomto případě měl pravděpodobně velké problémy s uspořádáním rozvrhu. 

Příjmy z pracovní smlouvy podléhají jak sociálnímu tak zdravotnímu pojištění, tím 

studentům vznikají náklady, které by při uzavření dohody o provedení práce platit 

nemusel. 

 

Od roku 2012 se z příjmů z dohody o provedení práce platí sociální i zdravotní, pokud 

překročí příjmy 10000 Kč. 

6.5 Příjmy OSVČ 

Jako modelovou osobu budeme brát v úvahu studenta vysoké školy, který studuje 

prezenční formou studia (je možné i kombinovanou – bude stále považován za studenta, 

navíc si jej rodiče mohou uplatnit jako vyživované dítě), 22 let a je bezdětný a 

svobodný. Dosáhl titulu Bc. a vykonal kvalifikační zkoušku Komory daňových poradců 
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a tuto živnost začal provozovat od 1. 11. 2011, nebude mít stálou kancelář, tudíž 

počáteční náklady jsou minimální, proto jsou zvoleny výdaje paušálem. 

Kromě těchto příjmů pronajímá po celý rok 2. patro domu, ve kterém i bydlí za částku 

3000 Kč, nemá žádné výdaje související s pronájmem, proto jsou zvoleny výdaje 

paušálem. 

 

Základ daně dle § 7 ZDP: 

Příjmy   55 000 

Výdaje (40 %)  22 000 

Dílčí základ daně 33 000 

 

Student má minimální náklady spojené s podnikáním, proto si uplatňuje výdaje 

paušálem, pro daňové poradenství náleží paušál ve výši 40 %. 

 

Základ daně dle  § 9 ZDP: 

Příjmy   36 000 

Výdaje (30%)  10 800 

Dílčí základ daně  25 200 

 

Student nemá žádné výdaje spojené s pronájmem, dle § 9 ZDP si uplatní výdaje ve výši 

30 % z výše příjmů. 

 

Výpočet příjmů při podání daňového přiznání 

DZD § 7 ZDP     33 000 

DZD § 9 ZDP     25 200 

DZD      58 200 

Zaokrouhlený ZD    58 200 

15% daň       8 730 

- roční sleva na poplatníka - 23 640 

- roční sleva na studenta   - 4 020 

Daň po uplatnění slev             0  
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Tento příklad ukazuje výhodnost uplatnění výdajů paušálem. Student si uplatnil 40% 

výši výdaje u příjmů z § 7 a 30% výši výdajů u § 9 ZDP, výše paušálů je vyšší než 

skutečné výdaje. 

Výpočet zdravotního pojištění 

Příjmy ze § 7 ZDP     55 000 

Výdaje       22 000 

Počet měsíců trvání SVČ             2 

Vyměřovací základ      16 500  

Pojistné za rok 2011 0,135 * 16 500 * 2 / 2 =    2 228  

Výpočet nové zálohy 0,135 * 16 500 / 2 =     1 114 

Výše zálohy         1 697 

 

Student bude za rok 2011 platit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2 228 Kč, v roce 

2012 bude platit měsíční zálohy ve výši 1 697 Kč 

Výpočet sociálního pojištění 

Daňový základ     33 000 

Počet měsíců, v nichž je považován za OSVČ          2 

Vyměřovací základ     16 500 

Pojistné na důchodové pojištění  0,292 * 16 500 =    4 818  

Měsíční vyměřovací základ      16500 / 2 =   8 250 

Měsíční záloha na důch. pojištění   0,292 * 8250 =   2 409  

 

Student zaplatí za rok 2011 pojistné na důchodovém pojištění 4 818 Kč, výše zálohy pro 

rok 2012 bude 2 409 Kč. 

Příjmy, které plynou studentovi z podnikání jsou 91 000 Kč (bez uplatnění výdajů), 

student musí zaplatit zálohy na sociální a zdravotní pojištění 7 046 Kč. 
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6.6 Souhrnný příklad 

Jaroslav Kárný, student kombinované formy studia, 23 let, žije s manželkou, která je na 

rodičovské dovolené (měsíční příjem z rodičovské dovolené je 7 600 Kč) a nemá žádné 

další příjmy a dcerou Žofií, které jsou 3 roky. 

Od ledna do května pracoval na pracovní smlouvu jako asistent finančního poradce, 

jeho hrubá mzda za každý měsíc činila 19 000 Kč. Podepsal zde Prohlášení a dodal 

potvrzení o studiu a rodný list dcery. 

V červnu se mu naskytla nabídka na nájem restaurace, kterou využil a začal podnikat 

v pohostinství. Od 1. 6. 2011 si založil živnostenský list na hostinskou činnost (zaručil 

se za něj známý, který tuto živnost vykonává a také vystudoval SŠ, obor kuchař, číšník), 

zároveň si také založil živnost nákup a prodej a založil si e-shop s barmanskými 

potřebami. Vede daňovou evidenci a není plátce DPH. 

Příjmy z hostinské činnosti do konce roku činily 765 250 Kč, výdaje 520 356 Kč. 

Příjmy z nákupu a prodeje zboží do konce roku činily 135 800 Kč, výdaje 93 000 Kč. 

Dne 1. 8. 2011 koupil auto Škoda Octavia za 130 000 Kč, které pak prodal 10. 9. 2011 

za 155 000 Kč. 

Kárný vlastní dům, který pronajímá jinému podnikateli za 5 500 Kč měsíčně po celý 

rok, z tohoto příjmu mu neplynou žádné výdaje, proto si je uplatňuje v 30% výši. Okolo 

tohoto domu je také louka, kterou posekal a seno prodal sousedovi za 1 000 Kč. 

Kárný během roku byl dvakrát darovat krev. 

Místí TJ Sokol daroval částku 2 500 na sportovní činnost. 

Kárný má uzavřené kapitálové životní pojištění do 60 let, v lednu mu přišlo potvrzení, 

že za rok zaplatil 12 000 Kč. 

Výpočet příjmů při podání daňového přiznání 

Úhrn hrubých mezd (leden-květen)       76 000  

Úhrn SP a ZP          25 840     

ZD (HM * 34 %)     101 840  
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Zaokrouhlení       101 900 

Daň         15 285 

měsíční sleva na popl.   1 970 * 5 =   - 9 850 

měsíční daň. zvýhodnění na dítě      967 * 5 =    - 4 835 

měsíční sleva na studenta      335 * 5 =    - 1 675 

Záloha na daň                      0 

 

Student podepsal Prohlášení, může si tak uplatnit na jednotlivé měsíce slevu na 

poplatníka a slevu na dítě, protože dodal i rodný list své dcery Žofie. 

 

DZD ze § 7 ZDP 

765 250 - 520 356 =  244 894 

135 800 - 93 000 =    42 800 

 

Student si uplatňuje výdaje ve skutečné výši, výdaje paušálem by pro něj nebyly 

výhodné. Dílčí základ daně je 287 694 Kč. 

 

DZD ze § 9 ZDP 

Příjmy  5500 * 12 =  66 000  

Výdaje (30%)   19 800 

DZD    46 200 

 

Dílčí základ daně je 46 200 Kč při uplatnění výdajů paušálem, protože z tohoto příjmů 

nemá žádné skutečné výdaje. 

 

DZD ze § 10 ZDP 

Prodej automobilu 155 000 – 130 000 =  25 000 

Prodej sena       2 000 

DZD       27 000 
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Prodej automobilu student učinil dříve než po roce od jeho zakoupení, proto tento výdaj 

není osvobozený od daně. Prodej sena také není osvobozený, byl by, pokud by student 

měl pouze tento příjem a žádný jiný. 

Darování krve je nezdanitelnou částí základu daně, hodnotí se jako dar na zdravotnické 

účely, který se oceňuje částkou 2 000 Kč za jeden odběr. Od základu daně si také 

student může odečíst hodnotu zaplaceného pojistného na životní pojištění, které u něj 

činí 12 000 Kč. 

 

Nezdanitelné části základu daně: 

Dar TJ Sokol Rozsochy       2 500 

Darování krve    2 * 2000 =     4 000 

Celková hodnota darů       6 500 

Zaplacené pojistné na životní pojištění  12 000 

 

Student si ve zdaňovací období může uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění, jsou 

to, sleva na poplatníka ve výši 23 640 Kč. Slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, 

k daňovému přiznání musí být doloženo potvrzení o studiu za oba semestry. Student si 

může uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, protože manželka má pouze příjem 

z rodičovské dovolené, která se nezapočítává do vlastního příjmu, rozhodného pro 

posouzení dávky. Student si také může uplatnit daňový bonus ve výši 11 604 Kč, 

protože ve společné domácnosti vyživuje svoji dceru Žofii, k tomuto bonusu by měl 

doložit prohlášení manželky, že si dceru neuplatňuje ona. 

 

Výpočet  

DZD § 6 ZDP   101 840 

DZD § 7 ZDP   287 694 

DZD § 9 ZDP     46 200 

ZDZ § 10 ZDP    27 000 

ZD    462 734 

- dary        6 500 

- životní pojištění    12 000 

ZD po odčit. položkách 444 234 
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ZD zaokrouhlený  444 200 

Daň 15%     66 630 

- roční sleva na poplatníka - 23 640 

- roční sleva na manželku  - 24 840 

- roční sleva na studenta    - 4 020 

Daň po uplatnění slev    14 130 

- Daň. zvýhodnění na dítě - 11 604 

Daňová povinnost      2 526 

 

Student ze svých celoročních příjmů ve výši 462 734 Kč bude platit výslednou daň ve 

výši 2 526 Kč. Student optimalizoval svoji daňovou povinnost, uplatnil si veškeré slevy, 

které mohl a také si odečetl nezdanitelné části základu daně a dary ve výši 18 500 Kč. 
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ZÁVĚR 

Záměrem této práce bylo podat stručně a jasně přehled o zákonech ovlivňujících daňové 

zatížení a vytvořit tak pomůcku, která by mohla být nápomocná při výpočtu daňové 

povinnosti. Studenti by si takto mohli utvořit základní obraz o možnostech pracovních 

poměrů a výhodnosti každého z nich. 

 

V první kapitole byla shrnuta obecná teorie týkající se daní a byly definovány základní 

pojmy, které se týkaly tématu daňové optimalizace. Druhá kapitola byla zaměřená na 

daň z příjmů fyzických osob, a to na pojem předmět daně, na to, které příjmy jsou 

osvobozené od daně a samotný výpočet základů daně. Ve třetí kapitole byly rozvedeny 

druhy pracovních poměrů a podnikání, stanovila jsem jednotlivá specifika a rozdíly 

mezi jednotlivými poměry. Ve čtvrté části bylo specifikováno sociální pojištění, v páté 

pak zdravotní pojištění. 

Poslední, šestá kapitola se zabývá optimalizací daňového zatížení studentů. Záměrem 

práce bylo uvedení praktických příkladů, které se týkají jednotlivých pracovních 

poměrů. Ke každému z nich byl vyřešen samostatný příklad, který uvádí výhodnost 

každého poměru zvlášť. Za závěr byl vypočten příklad, který shrnuje veškerá data a 

poznatky z teoretické části práce. Dle zadaných kritérií bylo následně vyplněno i daňové 

přiznání fyzických osob, přehled OSVČ pro OSSZ a pro zdravotní pojišťovnu. 

Zdaňování příjmů studentů se nijak neliší od zdaňování příjmů ostatních zaměstnanců, 

studenti mají však výhodu při uplatňování slev, protože právě pro ně existuje sleva na 

dani pro studenty dle § 35ba ZDP odst. 1 písm. f). Při zdaňování příjmů ze zaměstnání 

je důležité zda student podepsal či nepodepsal Prohlášení poplatníka k dani z příjmů. 

Podepsáním Prohlášení student získává nárok na uplatnění všech slev dle § 35 ba ZDP, 

popř. i daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v jedné domácnosti 

dle § 35c ZDP. Zaměstnavatel následně odvádí zálohovou daň dle § 38h ZDP. Má-li 

poplatník takto sraženou daň, zaměstnavatel provede roční zúčtování po skončení 

zdaňovacího období nebo si poplatník může podat přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob, kde mu bude v případě přeplatku vrácena část odvedené daně. 
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Další možností je pro studenta pracovat jako OSVČ, zde však musí počítat 

s počátečními vyššími výdaji a musí také splnit zákonem dané povinnosti. Pokud má 

student příjmy dle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP, může si uplatnit výdaje procentem nebo ve 

skutečné výši, toto rozhodnutí by měl učinit až na konci zdaňovacího období, kdy již 

bude mít přehled, která z možností je pro něj výhodnější. Při podání daňového přiznání 

by pak poplatník neměl zapomenout na všechny nezdanitelné části základu daně dle § 

15 ZDP, položky odečitatelné od základu daně dle § 34 ZDP, na slevy dle § 35 ZDP  a 

daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP. Pokud student podniká, měl by také počítat 

s dalšími výdaji na sociální a zdravotní pojištění. 

 

Cílem této bakalářské práce byla daňová optimalizace a zhodnocení výhodnosti 

jednotlivých pracovních poměrů. Jednotlivé pracovní poměry a dohody se od sebe liší, 

ale jedno mají společné, vždy je výhodné podepsat Prohlášení, pokud by měl poplatník 

více pracovních poměrů, měl by si uvědomit, že v případě, kdy mu bude odvedena 

srážková daň, daň takto odvedenou již zpět nezíská. Pokud by však byly příjmy vyšší 

než 5 000 Kč, měla by platit závislost: čím vyšší příjmy plynoucí ze zaměstnání, tím 

vyšší výhodnost podepsání Prohlášení. Tímto získá možnost vrácení zaplacených záloh 

na daň. 

 

Nejvýhodnější variantou zaměstnání je dohoda o provedení práce, protože se z ní 

neodvádí zdravotní ani sociální pojištění, toto pravidlo však platí pouze do konce roku 

2011. V roce 2012 byla stanovena hranice hrubého příjmu 10 000 Kč, pokud příjem tuto 

hranici překročí, musí z něj být odvedeno jak zdravotní tak i sociální pojištění. 

Pro studenty, kteří mají příjmy do 10 000 Kč, je dohoda o provedení práce stále 

nejvýhodnější variantou 

Nevýhodou dohody o provedení práce byl limit 150 hodin ročně u jednoho 

zaměstnavatele, který se v roce 2012 zvýšil na 300 hodin ročně u jednoho 

zaměstnavatele. 
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