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Abstrakt 
 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění příjmů studentů. První část 

práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zabývá základní charakteristikou 

daně z příjmů fyzických osob. Třetí část obsahuje informace o sociálním a zdravotním 

pojištění studentů a v poslední části jsou uvedeny praktické příklady na výpočet daňové 

povinnosti. Cílem této práce je optimalizace daňové povinnosti a nalezení optimální 

varianty zdanění příjmů studentů. 

 

 

Abstract 
 
The bachelor´s thesis is focused on the taxation of incomes students. The first part 

of my work contains the theoretical background, the second part deals with the basic 

characteristics of the personal income tax. The third part includes information on social 

and health insurance of the students and in the last part there are given practical 

examples of calculation tax liability. Target of this thesis is to optimise tax liability 

and finding the optimal option for the taxation of incomes students. 
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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat tématu daní z příjmů fyzických osob, 

konkrétně zdanění příjmů studentů. Daně jsou velmi diskutovaným tématem 

a každoročně dochází k mnoha změnám, a proto není jednoduché si zvolit optimální 

variantu zdanění svých příjmů. Současná praxe je taková, že většina studentů je nucena 

si větší či menší měrou zajišť ovat přísun finančních prostředků po dobu studia vlastními 

silami. Jelikož daně nás provázejí téměř po celý život i v tomto případě platí citát, který 

před více než dvěma sty lety prohlásil Benjamin Franklin: „Nic není na světě jistého, 

jen smrt a daně.“ 

 

Za největší problém, při optimalizaci svých příjmů, většina studentů považuje přílišnou 

složitost daňových zákonů, ale také dalších předpisů, které se k této problematice 

vztahují. Podstatná část není informována o možnostech zdanění příjmů a jejich 

následné optimalizaci. Z důvodu neznalosti pak dochází k situacím, kdy studenti 

nevyužijí všech zákonem stanovených možností ke snížení daní a dobrovolně 

pak sponzorují státní rozpočet. Na základě nedostatku informací mnoho studentů, 

nevyužívá např. možnosti podepsání prohlášení k dani, jež umožňuje následné uplatnění 

slev na dani. 

 

Cílem mé práce je optimalizace daňové zátěže z příjmů studentů a nalezení 

nejvhodnější varianty zdanění příjmů při zadaných kritériích, tzn. nalezení varianty, 

u které bude daňová zátěž minimální. K dosažení cíle uvedu několik příkladů, které 

se budou dotýkat jednotlivých základních typů pracovních poměrů, tj. dohoda 

o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní smlouva a forma 

živnostenského podnikání. Výstupem mé bakalářské práce by potom měl být přehled, 

který studentům umožní srovnat svoji současnou situaci v pracovním prostředí 

s ostatními možnostmi, které by v jejich případě přicházely v úvahu a případně jim 

napomoci k tomu, aby zbytečně neplatili příliš vysoké daně. 

 

Bakalářskou práci rozdělím do několika kapitol. V první kapitole se zaměřím 

na obecnou teorii týkající se daní, definuji základní pojmy související s tématem 
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bakalářské práce a uvedu informace a základní rysy jednotlivých typů pracovních 

poměrů, které studenti nejčastěji využívají. Druhá část bude věnována dani z příjmů 

fyzických osob a vysvětlení důležitých pojmů. Poslední doplnění teoretické části 

se bude týkat problematiky zdravotního a sociálního pojištění studentů a jejich 

specifickému postavení v této oblasti.  

 

Poslední kapitola se bude týkat samostatné optimalizace daňové zátěže studentů 

s uvedením praktických příkladů na jednotlivých typech pracovních instrumentů, 

a to dohody o provedení práce, o pracovní činnosti, klasické pracovní smlouvy 

a možnosti podnikání jako OSVČ. Závěrem vyhodnotím jednotlivé situace a navrhnu, 

v kterém případě je zdanění příjmů pro studenty nejvýhodnější. 
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1 DAŇOVÁ TEORIE 

Cílem této první kapitoly je objasnění základních pojmů, které se vztahují k dané 

problematice včetně definice daně, stručné nastínění daňového systému a daňové 

soustavy v ČR, uvedení základních pramenů práva a popis typů pracovních nástrojů, 

které studenti nejčastěji využívají. 

 

1.1 Daňový systém a daňová soustava v ČR1 

Podstatná změna v systému daní Československa se začala realizovat po roce 1989, kdy 

započal přechod z centrálně plánové ekonomiky na ekonomiku tržní. Počátek této 

zásadní daňové reformy je datován do roku 1990, a to formou různých opatření 

v daňových zákonech. Tato reforma vyvrcholila rozdělením Československa v roce 

1993, kdy vešly v platnost nové daňové zákony. Další významná reforma u nás probíhá 

od roku 2003 s tím, že se určité změny odehrávají v daňových zákonech každý rok. 

Hlavní změny, které od tohoto roku proběhly, tvoří úprava sazeb daní, odpočty 

od základu daně nahradily slevy na dani, oblast nepřímých daní byla harmonizována 

s právními předpisy Evropské unie. Významnou změnou v oblasti daní z příjmů 

fyzických osob bylo zrušení progresivního zdanění a zavedení tzv. rovné daně, která 

v současné době činí 15 % z tzv. superhrubé mzdy. 

 

1.1.1 Soustava daní v ČR  

Současnou podobu získala soustava daní k 1. 1. 1993, kdy došlo k rozdělení 

Československa a zároveň vešly v platnost nové daňové zákony, které svou koncepcí 

vycházejí z daňových systémů západních tržních ekonomik. V dnešní době je daňová 

soustava v ČR odvozena od klasifikace daní podle jejich vazby na důchod poplatníka, 

a to na daně přímé a nepřímé. Od 1. 1. 1993 se soustava daní v ČR rozrostla k 1. 1. 2008 

o tři nové daně, které jsou zakotveny v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů.2 

                                                 
1 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2009. s. 13-16. 
2 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009. s. 7. 
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Daně přímé: „platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže 

přenést na jiný subjekt. Jedná se o daně z důchodu a daně majetkové.“3 

Důchodové (z příjmů): 

• Daně z příjmů (z. č. 586/1992 Sb.) 

˜  Daň z příjmů fyzických osob 

˜  Daň z příjmů právnických osob 

Majetkové daně: 

• Daň z nemovitostí (z. č. 338/1992 Sb.) 

˜  Daň z pozemků 

˜  Daň ze staveb 

• Daň silniční (z. č. 16/1993 Sb.) 

• Daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí (z. č. 357/1992 Sb.) 

 

Daně nepřímé: hlavním předpokladem těchto daní je, že „plátce daň sice odvádí, 

ale nesnižuje se mu tím jeho vlastní důchod, daň je přenesena na jiný subjekt.“4 Jedná 

se o daně univerzální a selektivní. 

Univerzální daně: 

• Daň z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb.) 

Selektivní daně: 

• Daně spotřební (z. č. 353/2003 Sb.) 

˜  Daň z minerálních olejů 

˜  Daň z lihu 

˜  Dan z piva 

˜  Daň z vína 

˜  Daň z tabákových výrobků 

• „Ekologické“ daně (z. č. 261/2007 Sb.) 

˜  Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

˜  Daň z pevných paliv 

˜  Daň z elektřiny 

 

                                                 
3 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2009. s. 30. 
4 Tamtéž, s. 31. 
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1.2 Legislativní úprava daní 

Vybírání daní je zakotveno v ustanovení článku 11 odst. 5 Listiny základních práv 

a svobod. Z tohoto ustanovení plyne, že daně poplatky lze ukládat pouze na základě 

zákona. Daňové zákonodárství je tvořeno dvěma oblastmi, a to hmotně-právními 

předpisy a procesně-právními předpisy. Hmotně-právní předpisy upravují zejména to, 

kdo, v jaké výši a jak má platit daně např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

a další jednotlivé daňové zákony. Do této oblasti spadají i další zákony a předpisy 

(např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

vyhlášky ministerstev, apod.). Procesně-právní předpisy upravují pravidla a postupy 

daňových orgánů při vybírání daní, či práva a povinnosti jednotlivých daňových 

subjektů. Stěžejním zákonem je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a další 

zákony a předpisy.5  

 

Kromě těchto obecně závazných právních předpisů, vydává ministerstvo financí 

tzv. pokyny řady D, které jsou často využívány jako vzor pro řešení daňových 

problémů. Tyto pokyny však nepatří mezi obecně závazné právní předpisy. Zásadním 

pokynem pro oblast daně z příjmů je pokyn D-300, který určuje postup při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.6  

 

1.3 Základní pojmy 

V této podkapitole definuji základní pojmy, které se nějakým způsobem vztahují 

k tématu této bakalářské práce. Těmito základními pojmy jsou daň, zdaňovací období, 

poplatník, plátce, student. 

 

1.3.1 Daň7 

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 

                                                 
5 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – úvod do problematiky. 2009. s. 9-10. 
6 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 2009 s. 12. 
7 BONĚK, V. a kol. Lexikon - daňové pojmy. 2001. s. 30 a s. 492. 
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až po celostátní rozpočet) a další tzv. veřejné či parafiskální fondy, jako např. fondy 

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

intervalech (např. každoročně u daní z příjmů), nebo se může platit nepravidelně 

za určitých okolností (např. převod nemovitosti). 

 

1.3.2 Poplatník8 

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

dani.“  

 

1.3.3 Plátce9 

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

správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.“  

 

1.3.4 Zdaňovací období10 

Zdaňovacím obdobím u fyzické osoby může být, na rozdíl od právnické osoby pouze 

kalendářní rok, tzn. období od 1. 1. do 31. 12. Podnikající fyzická osoba sice může 

účtovat v hospodářském roce, ale povinnost podat daňové přiznání z příjmů fyzických 

osob je povinna za kalendářní rok.  

 

1.3.5 Student11 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů definici poplatníka soustavně 

se připravujícího na budoucí povolání (studenta) neuvádí a odkazuje se na zákon 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zjednodušeně lze říci, že se jedná 

o „řádného“ studenta v případě středoškolského studia (s výjimkou dálkového, 

distančního, večerního nebo kombinovaného studia a studia při zaměstnání) 

a o vysokoškolské studium (bez ohledu na formu studia). Studentem vysoké školy tedy 

může být i ten, který školu studuje při zaměstnání, ale za studium na vysoké škole 

se nepovažuje studium v programu celoživotního vzdělávání. 

                                                 
8  § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
9  Tamtéž, § 6 odst. 3. 
10 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009 – praktický průvodce. s. 14-15. 
11 § 12, § 13, § 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.3.6 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob12 

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

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

a slevy na dani tím, že vyplní a podepíše prohlášení ke zdanění příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků. Současně je povinen prokázat tento nárok doložením 

příslušných dokumentů (např. student pro uplatnění slevy na studenta doloží potvrzení 

o studiu). Pobíral-li poplatník v kalendářním měsíci mzdu současně od více plátců daně, 

může přihlédnout k nezdanitelným částkám a daňovému zvýhodnění pouze jeden plátce 

daně, a to ten, jemuž poplatník rozhodné skutečnosti pro uznání prokáže a současně 

podepíše prohlášení k dani. 

 

1.4 Povinnosti daňové subjektu 

Zákon vymezuje daňovým subjektům určité práva a povinnosti. Proto je povinností 

každého poplatníka tyto náležitosti dodržovat. V případě, že poplatník určité povinnosti 

neplní, mohou mu být na základě zákona uloženy sankce. Mezi základní povinnosti, 

které je poplatník povinen splňovat patří registrační a oznamovací povinnost, záznamní 

povinnost, povinnost podat daňové přiznání a platit daň.  

 

1.4.1 Registrační a oznamovací povinnost13 

K základním povinnostem poplatníka patří registrace. Toto nařízení je obecně upraveno 

zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“). Tento zákon 

v § 33 odst. 1 stanoví, že poplatník, který obdržel nebo získal oprávnění k podnikatelské 

činnosti nebo začal provozovat jinou samostatně výdělečnou činnost, je povinen podat 

do 30 dnů přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Začne-li poplatník 

vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, nezávisle na existenci 

oprávnění, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů příslušnému správci daně. 

V případě, že osoba podniká na základě živnostenského oprávnění, má možnost dle § 33 

odst. 8 ZSDP splnit tuto povinnost podáním přihlášky nebo oznámit tuto skutečnost 

na příslušném živnostenském úřadě. 

                                                 
12 Prohlášení poplatníka k dani [Online]. 2009 [Cit. 2010-16-05]. Dostupné z: 
<http://www.jakpodnikat.cz/prohlaseni-poplatnika-k-dani.php>. 
13 § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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Registrační povinnost nemá podle § 33 odst. 5 ZSDP daňový subjekt, u kterého vznikla 

jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, u něhož je předmětem zdanění 

nemovitost, pokud nemá registrační povinnost kvůli jiné dani. Toto ustanovení se také 

týká poplatníků, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, které jsou 

zdaňovány zvláštní sazbou daně.  

 

Registrace nebo oznámení se předkládá na tiskopise, který vydalo Ministerstvo financí 

ČR (dále jen „MF ČR“), a to příslušnému správci daně. Správce daně údaje, které sdělil 

daňový subjekt, prověří. Pokud jsou veškeré náležitosti splněny, přidělí správce daně 

zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikační číslo a vydá mu osvědčení 

o registraci. 

Veškeré změny skutečností uvedených při registraci, včetně zániku daňové povinnosti 

u některé z daní, je podle § 33 odst. 7 ZSDP sdělit správci daně do 15 dnů ode dne, 

kdy změny nastaly. 

 

1.4.2 Záznamní povinnost14 

Obecná úprava záznamní povinnosti vyplývá z ustanovení § 39 ZSDP. Daňový subjekt, 

který v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti přijímá 

nebo vydává platby v hotovosti, je povinen vést evidenci plateb, a to v případě, 

že nezaznamenává údaje o těch platbách v jiné evidenci stanovené zákonem. Poplatník, 

který je účetní jednotkou, vede účetnictví, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Poplatník, který 

není účetní jednotkou, vede daňovou evidenci na základě § 7b zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Daňový subjekt uplatňující výdaje procentem 

z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, je povinen dle § 39 odst. 4 ZSDP vždy vést evidenci 

příjmů a evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odepisovat. Správce daně 

může uložit daňovému subjektu na základě rozhodnutí, aby vedl nad rámec obecně 

stanovené evidence zvláštní záznamy, potřebné pro stanovení daňového základu a daně. 

 

 

 

                                                 
14 § 39 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.4.3 Povinnost podat daňové přiznání 

Toto ustanovení je obecně upraveno v § 40 ZSDP. Zvláštní podmínky a ustanovení 

pro konkrétní daně jsou specifikovány v příslušných zákonech. Zvláštní předpis týkající 

se daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je zakotven v § 38g ZDP. Daňové 

přiznání (dále jen „DP“) z příjmů fyzických osob dle § 38g je povinen podat každý, 

jehož roční příjmy přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené 

nebo příjmy, ze kterých je vybírána srážková daň. DP je povinen podat i ten, jehož roční 

příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, a to v případě, že vykazuje daňovou ztrátu. Skutečnost, 

že je fyzická osoba poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, ještě automaticky 

nezakládá její povinnost podávat DP nebo odvádět daň správci daně. Příkladem mohou 

být příjmy zdaněné srážkou, potom jsou veškeré povinnosti přeneseny na osobu 

vyplácející příjem.15 

 

Základní termíny pro podání DP vymezuje § 40 odst. 3 ZSDP. DP se podává nejpozději 

do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud není ve zvláštních daňových 

zákonech stanovena jiná lhůta. Jedná-li se o poplatníka, jenž má povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem nebo jehož DP předkládá a zpracovává daňový poradce, 

tak lhůta pro podání DP je prodloužena na šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

Toto ustanovení platí pouze v případě, je-li plná moc k zastupování podána správci daně 

před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 31. 3., příslušného zdaňovacího období. 

DP se podává místně příslušnému správci daně (u fyzických osob posuzováno dle místa 

bydliště).16 

 

Daňové přiznání je možné podat na tiskopisech, které vydává MF ČR nebo v počítačové 

sestavě, jenž má obsah i uspořádání identické s položkami na tiskopise vydaným 

MF ČR. U daní z příjmů jsou z věcného hlediska rozlišovány 3 typy DP: 

a) řádné – podává poplatník v zákonem stanovených termínech; 

b) opravné – podává poplatník ještě před uplynutím lhůty k podání přiznání, 

a to v případě, zjistí-li, že jeho daňová povinnost či ztráta je jiná, než uvedl 

                                                 
15 § 38 g zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
16 § 40, § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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v předchozím řádném případně opravném DP, k vyměření daně správce daně 

použije toto opravné DP a k přiznání předchozímu nepřihlíží; 

c) dodatečné – poplatník podává až po uplynutí lhůty k podání přiznání, zjistí-li, 

že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, než poslední 

známá daňová povinnost.17 

 

1.4.4 Povinnost platit daň18 

Povinnost platit daň je úzce spjata s povinností podávat daňové přiznání, protože 

vypočtená daň je splatná v termínu pro podání přiznání. 

Z hlediska techniky výběru daně se daň z příjmu platí: 

a) jednorázově – v tomto případě se daň platí, když není ze zákona povinnost 

platit zálohy na daň; 

 

b) zálohově – existují tři typy záloh na daň: 

• záloha na daň z příjmů fyzických osob z § 6 (závislé činnosti a funkčních 

požitků) stanovená dle § 38h odst. 1, 2 a 3 ZDP, kdy poplatník podepsal 

prohlášení k dani; 

• záloha na daň z příjmů fyzických osob z § 6 (závislé činnosti a funkčních 

požitků) stanovená dle § 38h odst. 1, 2 a 4 ZDP, kdy poplatník 

nepodepsal prohlášení k dani; 

• záloha na daň z příjmů podle poslední známé daňové povinnosti 

stanovená dle § 38a ZDP u fyzických osob s příjmy z § 7 až § 10 ZDP, 

které podávají DP. 

 

Podle výše poslední známé daňové povinnosti se stanoví záloha daně takto: 

• do 30 000 Kč – zálohy se neplatí; 

• 30 000 Kč – 150 000 Kč – zálohy se platí ve výši 40 % poslední známé daňové 

povinnosti a jsou splatné do 15. dne šestého měsíce a 15. dne dvanáctého 

měsíce příslušného zdaňovacího období; 

                                                 
17 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009 – praktický průvodce. 2009. s. 66–67. 
18 Tamtéž, s. 67-68. 
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• nad 150 000 Kč – zálohy se platí ve výši 1/4 poslední známé daňové 

povinnosti, a to do 15. dne třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce 

zdaňovacího období. 

 

Existují však určitá specifika, a to v případě, že má poplatník základ daně tvořen 

součtem dílčích základů daně a jeden z dílčích základů je stanovený dle § 6 a plátce měl 

povinnost srazit zálohy dle § 38h. Pokud poměr dílčího základu daně § 6 je roven 

nebo vyšší než 50 % z celkového základu daně, zálohy se neplatí. Pokud je tento poměr 

menší než 15 %, zálohy se platí v plné výši. V případě, že se poměr dílčího základu 

daně pohybuje v rozmezí 15-50 %, zálohy se platí v poloviční výši. 

 

1.5 Základní typy pracovních poměrů u studentů 

Studium, zejména na vysoké škole, není levnou záležitostí a je obvykle spojeno 

s nemalými životními náklady. Pokud si chce student svoji finanční situaci vylepšit, 

nezbývá mu nic jiného, než si během studia přivydělat. Nejjednodušší forma, která 

se nabízí, je nějaká brigáda v rámci pracovního poměru nebo na základě dohod. 

Zákoník práce rozlišuje dva typy těchto dohod, a to dohodu o provedení práce a dohodu 

o pracovní činnosti. Přivýdělek student může také získat podnikáním.  

 

1.5.1 Dohoda o provedení práce19 

Dohoda o provedení práce je asi nejvyužívanějším pracovním instrumentem, který 

studenti využívají. Dohoda o provedení práce může být sjednána, jestliže 

předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin 

za kalendářní rok. V případě, že má poplatník se zaměstnavatelem sepsáno více dohod 

o provedení práce, nesmí celková odpracovaná doba překročit pro jednoho 

zaměstnavatele právě zmíněných 150 hodin. Zákoník práce umožňuje, aby měl 

poplatník uzavřenou dohodu o provedení práce u více zaměstnavatelů zároveň. Dohodu 

je možné uzavřít písemně nebo ústně. Nezbytné obsahové náležitosti dohody 

o provedení práce jsou upraveny aktuálním zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

V dohodě o provedení práce nelze sjednat dovolenou (na rozdíl od dohody o pracovní 

                                                 
19 Část III § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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činnosti). Spolupráce může být ukončena zaměstnavatelem i ze strany zaměstnance 

kdykoli a bez udání důvodu. Tento typ pracovního instrumentu je oblíbený jak mezi 

zaměstnavateli, tak i mezi zaměstnanci, jelikož se u této dohody neodvádí sociální 

a zdravotní pojištění. 

 

1.5.2 Dohoda o pracovní činnosti20 

Dohoda o pracovní činnosti se již více podobá klasické pracovní smlouvě a je uzavírána 

za předpokladu déle trvající pracovní činnosti. Na jejím základě nelze vykonávat práci 

v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Pracovní 

úvazek může být tedy nejvýše poloviční oproti klasickému pracovnímu poměru (pokud 

pracovní doba činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin 

týdně.) Dodržování rozsahu stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou 

dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 

52 týdnů. Dohoda musí být uzavřena písemně a mimo jiné se v ní uvádí i sjednané 

práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. Dohody o pracovní činnosti 

lze uzavírat buď na dobu určitou či neurčitou. V tomto případě mají zaměstnanci nárok 

na dovolenou, je-li to v dohodě sjednáno nebo stanoveno. Není-li v dohodě o pracovní 

činnosti stanoven způsob jejího ukončení, lze ji jednostranně a bez udání důvodu zrušit 

s patnáctidenní výpovědní lhůtou. U této dohody je povinnost odvodu sociálního 

a zdravotního pojištění. 

 

1.5.3 Pracovní smlouva21 

Pracovní smlouva je jedním z nástrojů, který studenti využívají pouze sporadicky. 

Ve většině případů je pevně stanovená pracovní doba, a tak je pro studenty často 

problematické ji dodržovat vzhledem ke studijním povinnostem. Pracovní smlouva 

musí být uzavřena písemně. Mezi povinné náležitosti, které musí pracovní smlouva 

obsahovat, patří druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. 

Maximální týdenní pracovní doba je stanovena na 40 hodin. Pracovní poměr sjednaný 

na základě pracovní smlouvy může být dle § 48 zákoníku práce rozvázán dohodou 

                                                 
20 Tamtéž, část III § 76, § 77. 
21 Část II, hlava II § 34 a hlava IV § 48 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 



DAŇOVÁ TEORIE 

 22  

zaměstnance a zaměstnavatele, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební 

době či uplynutím sjednané doby v případě pracovního poměru uzavřeného na dobu 

určitou. 

 

1.5.4 Živnostenské podnikání – osoba samostatně výdělečně činná22 

Ne všem studentům vyhovuje nechat se zaměstnat, a proto se raději rozhodnou podnikat 

na vlastní pěst. Při rozjezdu živnostenského podnikání musí student počítat s tím, 

že na rozdíl od závislé činnosti je průběh podnikání podstatně složitější, musí plnit 

zákony dané povinnosti a zahájení podnikání je obvykle spjato s potřebou finančních 

prostředků. Jejich výše je závislá na konkrétním oboru činnosti, na kterou se student 

při svém podnikání zaměří. Na studenty, kteří vykonávají živnostenské podnikání, 

je pohlíženo jako na osoby vykonávající vedlejší činnost, protože za hlavní činnost 

je považováno studium. Vedlejší činnost představuje určitou formu zvýhodnění, nemusí 

platit zálohy na sociální a zdravotní pojistné, případně je platí v nižších částkách. 

Pro získání živnostenského listu nemá student žádné výhody, platí pro něj shodné 

všeobecné podmínky jako pro ostatní žadatele. Mezi základní všeobecné podmínky 

patří: 

• dosažení věku 18 let; 

• způsobilost k právním úkonům; 

• bezúhonnost - dokládá se výpisem z rejstříku trestů; 

• doklad o tom, že student nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

U určitých typů živnostenského oprávnění je kromě splnění všeobecných podmínek 

požadováno splnění i zvláštních podmínek. Zvláštními podmínkami jsou odborná nebo 

jiná způsobilost. Pokud student nezískal tuto způsobilost během studia, může ustanovit 

odpovědného zástupce, který tyto podmínky již splňuje. Zástupce pak odpovídá 

za provoz živnosti. 

 

                                                 
22 Podnikání při studiu [Online]. 2009 [Cit.2009-10-12]. Dostupné z: <http://student.finance.cz/prace-a-

dane/informace/živnostenske-podnikani/podnikani-pri-studiu/>. 
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2 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

V této kapitole budou uvedeny pojmy související s daní z příjmů fyzických osob (dále 

jen „DPFO“), které je dobré znát s ohledem na výpočet daňové povinnosti. DPFO 

je vymezena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dále v této kapitole bude 

nastíněn postup při výpočtu daňové povinnosti fyzických osob. 

 

2.1 Poplatníci z daně z příjmů fyzických osob23 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou dle ZDP fyzické osoby. V zákoně 

je na tyto poplatníky pohlíženo ze dvou hledisek, a to: 

a) poplatníci s neomezenou daňovou povinnosti (tzv. rezidenti) – mají 

daňovou povinnost vztahující se jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí; 

b) poplatníci s omezenou daňovou povinnosti (tzv. nerezidenti) – mají 

daňovou povinnost vztahující se pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

České republiky. 

 

Rezidenty jsou dle ZDP poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště 

nebo se zde obvykle zdržují. Pro účely tohoto zákona se bydlištěm rozumí místo, 

kde má poplatník stálý byt a má v úmyslu se v tomto bytě trvale zdržovat. Obvykle 

se zdržujícími poplatníky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dní v příslušném 

kalendářním roce, do této lhůty se započítává i každý započatý den pobytu. Do skupiny 

nerezidentů řadíme poplatníky, kteří na území ČR nemají bydliště, zdržují se zde méně 

než 183 dní v příslušném kalendářním roce anebo se zde zdržují za účelem studia 

či léčení.  

 

2.2 Předmět daně24 

Předmětem DPFO jsou: 

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (upravené v § 6 ZDP); 

b) příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP); 

                                                 
23 § 2 zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Tamtéž § 3 odst. 1, 2. 
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c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP); 

d) příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP); 

e) ostatní příjmy (§ 10 ZDP). 

 

Příjmem se dle § 3 odst. 2 ZDP rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. 

Mimo to jsou v tomto paragrafu definovány příjmy, které nejsou předmětem daně. 

 

2.3 Příjmy osvobozené od daně25 

Příjmy osvobozené od daně taxativně stanoví § 4 ZDP. Tyto příjmy jsou předmětem 

daně, ale z důvodů osvobození se nezdaňují. V dalších ustanoveních § 6 a § 10 

je specifikováno osvobození pro vymezený druh příjmů. Z § 4 ZDP lze stanovit určité 

okruhy příjmů, které jsou osvobozeny jednoznačně bez specifických podmínek, řada 

těchto příjmů je však vázána na splnění jedné či více podmínek (nejčastější podmínkou, 

jež zákon uvádí je „časový test“), za kterých lze tyto příjmy osvobodit. Mezi tyto 

okruhy příjmů řadíme zejména:  

• příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí; 

• přijaté náhrady; 

• příjmy z provozu ekologických zařízení; 

• příjmy z loterií, sázek, her a soutěží; 

• příjmy z prodeje cenných papírů; 

• příjmy z úroků; 

• odstupné za uvolnění bytu; 

• další druhy příjmů (např. příjmy získané ve formě dávek a služeb apod.). 

 

2.4 Základ daně, dílčí základ daně 

Základ daně (dále jen „ZD“) je daňová kategorie (základna), s jejíž pomocí se vypočítá 

poplatníkova daňová povinnost dle příslušné sazby daně. § 5 ZDP stanoví, že ZD 

je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období (tj. u DPFO 

kalendářní rok), přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění 

                                                 
25 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 16–28.  
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Příjem patří do § 6 

 

Příjem patří do § 7 

 

Příjem patří do § 8 
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majetku. 

 

DZD 8 

 
Příjmy z pronájmu 

 

DZD 9 

Ostatní příjmy 
 

DZD 10 

a udržení, pokud není zákonem stanoveno jinak. Pokud poplatníkovi v kalendářním roce 

plynou souběžně dva či více druhů příjmů, je poté ZD součet těchto dílčích základů 

daně (dále jen „ZDP“).26 

 

Předtím než započneme samotný výpočet ZD fyzických osob, je nutné provést rozbor 

jednotlivých příjmů. Postup je zobrazen na následujícím schématu. 

 

 Schéma 2.1: Rozbor jednotlivých příjmů z hlediska daně z příjmů fyzických osob 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zdroj: POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 
2009. s. 27.  

                                                 
26 DVOŘÁKOVÁ, L., Daně I. 2000. s. 57-58. 
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2.4.1 Metodika stanovení základu daně fyzické osoby27 

Po zatřídění příjmů k jednotlivým paragrafům přejdeme k samotnému stanovení ZD. 

Nejprve je však nutné určit dílčí základy daně, ty se stanoví takto: 

• DZD (§ 6) = Pc * 1,34 ðððð  (DZD > 0) 

Pc – je celkový roční příjem (hrubý příjem, hrubá mzda). 

• DZD (§ 7) = P - Vdzu ðððð  (DZD ≥ 0, ≤ 0) 

P – jsou příjmy za zdaňovací období (kalendářní rok). 

Vdzu – jsou výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

• DZD (§ 8) = P ðððð  (DZD ≥ 0) 

V případě z prodeje předkupního práva na cenné papíry se tyto příjmy snižují 

o cenu předkupního práva, avšak jen do výše příjmů. 

• DZD (§ 9) = P - Vdzu ðððð  (DZD ≥ 0, ≤ 0) 

• DZD (§ 10) = P - Vd ðððð  (DZD ≥ 0) 

Vd – jsou výdaje na dosažení příjmů. 

 

ZD fyzické osoby se určí následujícím způsobem: 

ZD = (DZD § 6 + DZD § 7 + DZD § 8 + DZD § 9 + DZD § 10) – NČ – OP 

NČ - nezdanitelné části (§ 15).  

OP - odčitatelné položky (§ 34). 

V daňovém přiznání fyzické osoby zaokrouhlují ZD na celé stokoruny dolů. 

 

Z výše uvedeného textu je patrné, že daňová ztráta může vzniknout pouze u příjmů 

z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7) a u příjmů z pronájmu (§ 9). 

Tuto ztrátu lze vzájemně zkompenzovat nebo ji v následujících pěti letech uplatnit 

formou snížení ZD. Kompenzaci lze provést i s příjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

a ostatními příjmy (§ 10). Ztráta tedy nemůže vzniknout u příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků (§ 6), z kapitálového majetku (§ 8) a z ostatních příjmů (§ 10). 

 

 

 

                                                 
27 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010. s. 33-34. 
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2.5 Nezdanitelné části ZD 

Nezdanitelné části ZD jsou upraveny v § 15 ZDP a při splnění určitých podmínek 

umožňují poplatníkovi snížení ZD. Neuplatňují se jako měsíční odpočet ve výši 1/12, 

ale přihlédne se k nim až v rámci ročního zúčtování záloh nebo si je poplatník uplatní 

při podání DPFO. Nezdanitelné části mohou být uplatněny maximálně do výše ZD. 

 

Od zdaňovacího období roku 2007 jsou uplatňovány nezdanitelné části ve stejných 

případech a výši, a to platí i pro zdaňovací období roku 2010. ZD lze při splnění 

podmínek snížit o následující položky: 

a) hodnota darů – poskytnuté na účely vymezené v § 15 odst. 1 ZDP, a to pokud 

hodnota darů přesáhne 2 % ze souhrnu DZD nebo činí alespoň 1 000 Kč, avšak 

maximálně lze uplatnit hodnotu darů v úhrnu 10 % ZD. Jako dar 

na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkové dárce 

oceňuje 2 000 Kč; 

b) částky úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního 

úvěru – použité na financování bytových potřeb dle § 15 odst. 3 a 4 ZDP, 

přičemž částka úroků, o které si může poplatník snížit ZD ze všech úvěrů 

poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč za rok a v případě 

placení úroků jen po část roku nemůže částka překročit 1/12 maximální částky, 

tj. 25 000 Kč za měsíc; 

c) platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem – podmínky jsou 

stanoveny v § 15 odst. 5 ZDP, hodnota se vypočte ze všech příspěvků 

zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

dle smlouvy o penzijním připojištění, snížených o 6 000 Kč, maximálně 

lze uplatnit 12 000 Kč za zdaňovací období; 

d) platby na soukromé životní pojištění – za stanovených podmínek 

v § 15 odst. 6 ZDP si poplatník může odečíst maximálně částku 12 000 Kč 

za zdaňovací období, a to i v případě, že má poplatník uzavřeno více smluv 

s více pojišť ovnami; 

e) členské příspěvky zaplacené členem odborové organizace – jedná 

se o odborové organizace, které dle svých stanov obhajují hospodářské 

a sociální zájmy zaměstnanců (v rozsahu uvedeném v § 18 a násl. zákoníku 
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práce), dle § 15 odst. 7 ZDP lze odečíst hodnotu zaplacených členských 

příspěvků až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů (§ 6), bez příjmů zdaňovaných 

srážkovou daní, maximálně však 3 000 Kč za zdaňovací období; 

f) úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – podmínky jsou 

stanoveny v § 15 odst. 8 ZDP, poplatník si může odečíst nejvýše 10 000 Kč 

za zdaňovací období, ale v případě že se jedná o osobu se zdravotním 

postižením až 13 000 Kč a u osoby s těžším zdravotním postižením 

až 15 000 Kč. 

 

2.6 Položky odčitatelné od ZD 

Odčitatelné položky snižují ZD, jsou upraveny v § 34 ZDP a mohou je uplatňovat jak 

fyzické osoby (dále jen „FO“) tak právnické osoby, jelikož se jedná o společné 

ustanovení ZDP. Od ZD lze odečíst zejména: 

• daňovou ztrátu (§ 34 odst. 1 ZDP) – jež vznikla za předcházející zdaňovací 

období lze uplatnit v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po 

období, za které byla daňová ztráta vyměřena, do roku 2003 včetně se 

uplatňovala daňová ztráta v sedmi zdaňovacích obdobích; 

• 100 % výdajů, nákladů (§ 34 odst. 4 ZDP) – vynaložené při realizaci projektů 

výzkumu a vývoje, pokud vynaložené výdaje (náklady) souvisejí s realizací 

těchto projektů pouze zčásti, od ZD lze odečíst pouze tuto jejich část, 

§ 34 odst. 6 odkazuje na případy, kdy nelze odpočet dle odst. 4 uplatnit v roce, 

ve kterém nárok na odpočet vznikl, z důvodů že poplatník vykázal daňovou 

ztrátu nebo ZD je nižší, poté může poplatník tento odpočet nebo jeho zbývající 

část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, a to nejdéle ve třech zdaňovacích 

období bezprostředně následujících po zdaňovacím období, v němž vznikl 

nárok na tento odpočet. 

 

V předcházejícím textu jsem uvedla pouze demonstrativní výčet odpočitatelných 

položek snižujících ZD, které jsou v praxi nejčastěji využívány. Další ustanovení 

§ 34 ZDP obsahují např. uplatnění 50 % částky, kterou poplatník ve zdaňovacím období 

vypořádá v peněžní nebo v nepeněžní formě oprávněným osobám jejich majetkový 

podíl. 
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2.7 Sazba daně 

V roce 2008 došlo k větší reformě sazeb DPFO, kdy byla dosavadní progresivní sazba 

daně nahrazena tzv. rovnou daní. Sazbu DPFO upravuje § 16 ZDP a pro zdaňovací 

období roku 2008, 2009, 2010 činí 15 %.  

 

2.7.1 Zvláštní sazba daně - srážková daň 

Zdanění příjmů základní sazbou není uplatňováno u všech zdanitelných příjmů. Některé 

z nich se zdaňují každý zvlášť  prostřednictvím zvláštní sazby daně (tzv. srážkou 

u zdroje). Zvláštní sazba daně je upravena v § 36 ZDP ve výši 15 %. Mezi nejdůležitější 

příjmy zdaňované 15% srážkovou daní patří zejména: 

• příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud 

u jednoho plátce nepřesáhnou měsíčně částku 7 000 Kč; 

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

pokud hrubá mzda nepřesahuje 5 000 Kč za měsíc; 

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

vkladních listech na jméno a běžných účtech (nepodnikatelské např. 

sporožirové, devizové účty); 

• dividendy či úroky z dluhopisů a směnek; 

• podíl na zisku z členství v družstvu, z účasti na společnosti s ručením 

omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti, nebo tichého 

společníka; 

• příjmy plynoucí fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a jiných podobných 

hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování (pokud nejsou 

osvobozeny).28 

 

2.8 Slevy na dani 

Další možností jak si mohou poplatníci DPFO snížit svoji daňovou povinnost 

je uplatnění slev na dani. Zákon nabízí širokou škálu slev na dani, ale v následujícím 

textu uvedu pouze ty, jež jsou v praxi nejčastěji využívány. ZDP nabízí jednak možnost 

                                                 
28 § 36 odst. 2 zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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klasických slev na dani, které jsou FO poskytovány za zaměstnávání osob se změněnou 

pracovní schopností (§ 35 ZDP), dále slevy nahrazující nezdanitelné části ZD 

(§ 35ba ZDP) a forma daňového zvýhodnění (§ 35c ZDP). 

 

2.8.1 Klasické slevy § 3529 

FO může uplatnit následující slevy: 

a) 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, kromě osob 

s těžším zdravotním postižením; 

b) 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 

Výše slevy se odvíjí od průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců 

se zdravotním postižením.  

 

2.8.2 Slevy na dani nahrazující nezdanitelné části ZD § 35ba30 

Poplatníci si mohou vypočtenou daň dle § 16 ZDP, případně sníženou dle § 35, § 35a 

nebo § 35b snížit o částku: 

a) 24 840 Kč na poplatníka; 

b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, nemá-li 

vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 040 Kč, pokud je držitelkou 

(držitelem) průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840,- Kč na dvojnásobek 

(tj. 49 680 Kč); 

c) 2 520 Kč na poplatníka, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 

2. stupně z důchodového pojištění dle zákona o důchodovém pojištění nebo 

zanikl-li nárok na tento invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu 

tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu; 

d) 5 040 Kč na poplatníka, jenž pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně 

nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém 

pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve 3. stupni, 

zanikl-li nárok na tento invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu 

tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je dle zvláštních 

právních předpisů poplatník invalidní ve 3. stupni, ale jeho žádost o invaliditu 

                                                 
29 § 35 odst. 1 zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
30 Tamtéž, § 35ba odst. 1. 
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3. stupně byla zamítnuta z jiného důvodu než proto, že není invalidní 

ve 3. stupni; 

e) 16 140 Kč u poplatníka držitele průkazu ZTP/P; 

f) 4 020 Kč u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo 

do dovršení věku 28 let u prezenční formy studia v doktorském studijním 

programu na vysoké škole. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

 

Snížení daně může poplatník uplatnit u písmen b) až f) o částku ve výši 1/12 za každý 

kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku 

na snížení daně. 

 

2.8.3 Daňové zvýhodnění § 35c 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti může být 

uplatněno ve výši 11 604 Kč pro zdaňovací období roku 2010. Pro zdaňovací období 

roku 2009 tato částka činila 10 680 Kč. Daňové zvýhodnění může být uplatněno 

formou: 

• slevy na dani; 

• daňového bonusu; 

• slevy na dani a daňového bonusu. 

 

Poplatník může slevu na dani uplatnit až do výše vypočtené daňové povinnosti dle ZDP. 

Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, vzniká poplatníkovi daňový 

bonus. Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl příjem dle § 6, § 7, § 8 nebo 

§ 9 ZDP, alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2009 i 2010 činí 

minimální mzda 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc) tj. 48 000 Kč. Výše 

daňového bonusu musí činit alespoň 100 Kč, avšak maximálně 52 200 Kč. 

U poplatníka, jenž má příjmy pouze z § 9, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto 

příjmů se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a z nichž je vybírána srážková daň 

dle zvláštní sazby daně. 
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Počet dětí, na které může být uplatněno daňové zvýhodnění, není omezen. Za každý 

kalendářní měsíc náleží poplatníkovi daňové zvýhodnění ve výši 1/12, tj. 967 Kč 

pro zdaňovací období roku 2010 (v roce 2009 tato částka činila 890 Kč). Měsíční 

daňový bonus je poskytován maximálně ve výši 4 350 Kč. Pokud je dítě poplatníka 

držitelem průkazu ZTP/P, je částka daňového zvýhodnění navýšena na dvojnásobek 

přičemž se částka měsíčního daňového bonusu nemění. 

 

Za vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti se pro účely zákona považuje dítě 

(§ 35c odst. 6 ZDP): vlastní, osvojené, v péči, která nahrazuje péči rodičů druhého 

z manželů a vnuk (vnučka) pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli 

daňová zvýhodnění uplatnit, pokud se jedná o: 

a) dítě nezletilé; 

b) dítě zletilé až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod 

pro invaliditu 3. stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem 

nebo pro nemoc nebo úraz se nemůže soustavně připravovat na budoucí 

povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost anebo z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou 

výdělečnou činnost. 

 

Tabulka 2.1: Přehled nejdůležitějších daňových úlev a slev na dani u DPFO (v Kč) 

2006-2007 2008-2009 2010 
Institut 

rok měsíc rok měsíc rok měsíc 

Sleva na poplatníka 7 200 600 24 840 2 070 24 840 2 070 

Sleva na manželku (-la) 4 200 X 24 840 X 24 840 X 

Sleva na částečnou invaliditu 
(1. a 2. stupně) 

1 500 125 2 520 210 2 520 210 

Sleva na plnou invaliditu  
(3. stupně) 

3 000 250 5 040 420 5 040 420 

Sleva pro držitele průkazu 
ZTP/P 

9 600 800 16 140 1 345 16 140 1 345 

Sleva pro studenty 2 400 200 4 020 335 4 020 335 

Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 500 10 680 890 11 604 967 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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1. úprava základu daně 

+ ZD 

- úhrn nezdanitelných částí dle § 15 ZDP 

- odčitatelné položky dle § 34 ZDP 

= základ daně snížený o nezdanitelné části a odčitatelné položky 

2. výpočet daně 

snížený ZD zaokrouhlíme na celé 100 Kč dolů a daň vypočteme dle § 16 ZDP 

= daň 

3. uplatnění slev na dani 

od daně odečteme slevy na dani dle § 35 ZDP a § 35ba ZDP 

= daň po slevách 

4. uplatnění daňového zvýhodnění 

od daně po slevách odečteme daňové zvýhodnění podle § 35c a § 35d ZDP 

= daň po uplatnění daňového zvýhodnění 

5. zúčtování záloh 

od daně odečteme úhrn sražených záloh na daň, může vzniknout: 

a) přeplatek 

b) nedoplatek 

c) daňový bonus  

2.9 Postup výpočtu daně 

Než přistoupíme k samotnému výpočtu daně, je nutné mít informace o poplatníkovi 

(zejména z důvodů opodstatnění uplatnění nezdanitelných částí, odčitatelných položek 

a slev na dani). Dále informace zjištěné z účetnictví, daňové evidence či jiné evidence, 

a to u poplatníků, jež mají příjmy z § 7 a § 9. V neposlední řadě určíme hodnotu 

jednotlivých DZD a celkovou hodnotu ZD. Obecný postup při výpočtu daně je zobrazen 

na následujícím schématu. 

 

    Schéma 2.2: Postup při výpočtu daně  

   Zdroj: POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2009. 

   2009. s. 45-46. 
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3 SYSTÉM SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 

Této kapitole bude věnována problematika systému sociálního pojištění, který se skládá 

ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům. Jedná se o: 

• veřejné zdravotní pojištění; 

• důchodové pojištění; 

• nemocenské pojištění; 

• státní politiku zaměstnanosti.31 

 

Jelikož účast osob na jednotlivých subsystémech se řídí různými pravidly, bude 

pozornost soustředěna zejména specifickému postavení studentů v této oblasti. 

Problematiku sociálního zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Ustanovení o zdravotním pojištění nalezneme v zákoně 

č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Schéma 3.3: Systém sociálního pojištění v ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zdroj: ŠIROKÝ, J., Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2008. s. 157. 

                                                 
31 HKČR. Systém sociálního pojištění [Online]. 2009 [Cit.2010-17-05]. Dostupné z: 
<http://www.hkcr.cz/vzdelavani-a-lidske-zdroje/prirucka-pro-podnikani-v-roce-2008/8-system-socialniho-

pojisteni.aspx>. 
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3.1 Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení (dále jen „SZ“) je tvořeno třemi složkami, a to důchodovým 

pojištěním, nemocenským pojištěním a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. 

Hradí se pouze v situaci, kdy subjekt dosahuje zdanitelných příjmů. Pojistné se odvádí 

na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.  

 

Pojistné jsou povinni za stanovených podmínek v § 3 zákona č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na SZ a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti platit tito poplatníci: 

a) zaměstnavatelé; 

b) zaměstnanci a zahraniční zaměstnanci; 

c) osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“); 

d) osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.32 

 

3.1.1 Sazby 

V následujících tabulkách je zobrazen vývoj sazeb pojistného u zaměstnavatele, 

zaměstnance a OSVČ. 

 

Tabulka 3.2: Sazby pojistného v letech 2008 a 2009  

Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Pojistné 

2008 2008 2008 2009 

Nemocenské pojištění 1,1 % 0,0 % 3,3 % 2,3 % 

Důchodové pojištění 6,5 % 6,5 % 21,5 % 21,5 % 

Příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

0,4 % 0,0 % 1,2 % 1,2 % 

Celkem 8,0 % 6,5 % 26,0 % 25,0 % 

Zdroj: POSPÍŠILÍK, K. Sazba zůstává, pojistné se snižuje [Online]. 2008 [Cit.2010-12-05]. Dostupné z: 
<http://www.finance.cz/zpravy/finance/202641-sazba-zustava-pojistne-se-snizuje/>. 

 

 

 

                                                 
32 § 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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Tabulka 3.3: Sazby pojistného v roce 2010  

Pojistné Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Nemocenské pojištění 0,0 % 2,3 % 

Důchodové pojištění 6,5 % 21,5 % 

Příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

0,0 % 1,2 % 

Celkem 6,5 % 25,0 % 

Zdroj: ČSSZ. Sazby pojistného [Online]. 2010 [Cit.2010-17-05]. Dostupné z: 
<http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platbapojistneho/sazba-pojistneho.htm>. 
 

 
Tabulka 3.4: Sazby pojistného pro OSVČ v letech 2008-2010 

Pojistné OSVČ 2008 2009-2010 

Nemocenské pojištění *4,4 % *1,4 % 

Důchodové pojištění 28,0 % 28,0 % 

Příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

1,6 % 1,2 % 

Celkem 
29,2 %  

(*+4,4 %) 
29,2 %  

(*+1,4 %) 

Zdroj: BRYCHTA, I. Tabulky a informace pro daně a podnikání 2010. 2010. s. 303. 

* Pozn.: účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. 

 

3.1.2 Vyměřovací základ – zaměstnanci33 

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 zjišť uje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, za který 

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

 

 

 

                                                 
33 § 5 odst. 1 a 2, § 5b, § 6 odst. 1, § 15a, § 15b zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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Do vyměřovacího základu se nezahrnují tyto příjmy: 

a) náhrada škody (podle zákoníku práce); 

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytované na základě 

zvláštních právních předpisů a odměna při skončení funkčního období 

náležející podle zvláštních právních předpisů; 

c) věrnostní přídavek horníků; 

d) odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud 

vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost 

s výkonem zaměstnání; 

e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho 

mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, 

ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události; 

f) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidu 

třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. 

 

Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného 

v kalendářním roce 2010 je částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné měsíční 

mzdy (23 709 Kč), tj. částka 1 707 048 Kč (v roce 2009 činil 1 130 640 Kč → 

23 555 x 48). Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele 

přesáhne, z částky, o  kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. 

 

3.1.3 Vyměřovací základ – OSVČ vykonávající vedlejší činnost34 

Studenta do 26 let považuje zákon za OSVČ vykonávající vedlejší samostatně 

výdělečnou činnost, což má řadu výhod. V prvním roce podnikání nemusí platit žádné 

zálohy na pojištění. Je pouze povinen se registrovat u okresní správy sociálního 

zabezpečení, a to do osmi dnů od zahájení činnosti. V dalších letech nebude platit 

zálohy, jestliže zisk v předešlém roce je nižší než určitá hranice, pro rok 2010 

56 901 Kč (v roce 2009 byla tato částka 56 532 Kč), a jestliže se k placení nepřihlásil 

dobrovolně. Rozhodným obdobím u OSVČ je kalendářní rok.  

 

                                                 
34 ČSSZ. Příručka OSVČ v roce 2010 [Online]. 2010 [Cit.2010-17-05]. Dostupné z:  
< http://www.finance.cz/download/267-prirucka-osvc-v-roce-2010/ >. 
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Vyměřovací základ OSVČ pro odvod pojistného činí nejméně 50 % ZD pro OSVČ, 

které jsou účastny na důchodovém pojištění. Maximálním vyměřovacím základem 

OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

v kalendářním roce 2010, je stejný jako u zaměstnanců, tj. sedmdesátidvounásobek 

průměrné mzdy, tedy 1 707 048 Kč.   

 

Minimální měsíční vyměřovací základ má zákonem stanovené minimum, které se odvíjí 

od toho, zda je vykonávána hlavní či vedlejší samostatně výdělečná činnost (dále jen 

„SVČ“). V případě vedlejší SVČ je nejnižší vyměřovací základ 2 371 Kč. Měsíční 

záloha na pojistné na důchodové pojištění se vypočítá tak, že se zjištěný měsíční 

vyměřovací základ vynásobí sazbou 29,2 %. 

 

Co se týká nemocenského pojištění, záleží pouze na rozhodnutí OSVČ, zda se jej bude 

účastnit či ne. Měsíční vyměřovací základ nemocenského pojištění nesmí být nižší 

než dvojnásobek rozhodné částky, která činí 2 000 Kč. Minimální vyměřovací základ 

OSVČ tak činí 4 000 Kč a sazba pojistného činí 1,4 %, minimální výše platby 

je tedy 56 Kč.  

 

Tabulka 3.5: Placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2010 

OSVČ Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Měsíční minimální vyměřovací základ 5 928 Kč  2 371 Kč  

Měsíční minimální záloha pojistného 
na důchodové pojištění 

1 731 Kč  693 Kč  

Měsíční minimální záloha na nemocenské 
pojištění 

56 Kč 56 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.2 Veřejné zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění musí platit každý občan s trvalým pobytem v ČR, případně osoby 

bez trvalého pobytu, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, jež má na území ČR sídlo 

nebo trvalý pobyt. Tyto subjekty musí být registrovány u některé ze zdravotních 

pojišť oven.  
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Do skupiny plátců zdravotní pojištění, lze obecně zařadit zaměstnance, OSVČ, osoby 

bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatele a stát. Osoby, za něž platí pojistné stát, jsou 

uvedeny v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Do této skupiny 

patří i studenti (ale pouze do věku 26 let). Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené 

státem je částka ve výši 5 355 Kč. Částku vyměřovacího základu může vláda vždy 

do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu následujícího roku. 

Pokud mají pojištěnci, za které platí pojištění stát, příjmy ze zaměstnání nebo ze SVČ, 

je plátcem pojistného stát i tyto osoby.35 

 

3.2.1 Sazby 

Výše sazeb pojistného na veřejné zdravotní pojištění zůstává na stejné úrovni, jako 

tomu bylo v roce 2009. Sazby pro jednotlivé účastníky pojištění jsou zobrazeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 3.6: Sazby zdravotního pojištění v roce 2010 

Pojistné Zaměstnanec 

Zaměstnavatel 9,0 % 

Zaměstnanec 4,5 % 

OSVČ 13,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.2.2 Vyměřovací základ – zaměstnanci36 

Vyměřovací základ zaměstnance je zakotven v § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném 

na všeobecné zdravotní pojištění. Definice je obdobná jako je tomu v případě pojistného 

na sociální zabezpečení (viz. kapitola 3.1.7 Vyměřovací základ – zaměstnanci), 

s výjimkou účasti na důchodovém nebo nemocenském pojištění. Rozhodným obdobím, 

z něhož se zjišť uje vyměřovací základ, je dle § 4 kalendářní měsíc, za který se pojistné 

platí. 

                                                 
35 Zdravotní pojištění OSVČ 2009, 2010. [Online]. 2009 [Cit.2010-18-05]. Dostupné z: 
<http://www.jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php>. 
36 § 3 odst. 1 a 15 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance je v kalendářním roce 2010 částka 

ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné měsíční mzdy, tj. částka 1 707 048 Kč 

(23 709 x 72). V roce 2009 tato částka činila 1 130 640 Kč (23 555 x 48). Obecně 

je minimálním vyměřovacím základem zaměstnance minimální mzda. 

 

3.2.3 Vyměřovací základ – OSVČ vedlejší činnost37 

Studium je považováno za hlavní činnost, proto je podnikání považováno za vedlejší 

činnost. Povinností studenta je do osmi dnů od začátku podnikání tuto skutečnost 

oznámit a doložit zdravotní pojišť ovně. V případě vedlejší SVČ se nemusí platit zálohy, 

pojištění student zaplatí jen ze skutečně dosaženého zisku. Po skončení zdaňovacího 

období podá Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a z něj výpočtem zjistí, kolik bude 

za uplynulý rok platit. Rozhodným obdobím pro OSVČ je kalendářní rok. 

 

Vyměřovací základ (dále jen „VZ“) pro odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

činí pro OSVČ minimálně 50 % příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení. 

Maximální VZ je částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy, tj. strop 

1 707 048 Kč. Výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2010 činí 13,5 % 

z vypočteného VZ za rozhodné období.  

 

3.3 Pojistné u dohod konaných mimo pracovní poměr 

Specifická situace nastává v případě, že je student zaměstnán na základě dohody 

o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. U dohody o provedení práce 

se u příjmů nesráží zdravotní ani důchodové pojištění. Pojištění neodvádí 

ani zaměstnavatel. V případě dohody o pracovní činnosti se uplatňuje srážka pojištění, 

stejně jako je tomu u klasického pracovního poměru. Výjimkou, kdy se u dohody 

o pracovní činnosti nesráží pojištění je případ, kdy je činnost sjednána na dobu 14 dní 

po sobě jdoucích a méně, anebo započitatelný příjem dosahuje částky menší 

než 2 000 Kč v kalendářním měsíci. 

                                                 
37 § 2, § 3a odst. 1 a 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části bakalářské práce budou prezentovány příklady na výpočet daňové 

povinnosti studentů. Jednotlivé příklady budou zaměřeny na různé typy pracovních 

instrumentů a na možnost podnikání jako OSVČ. Nakonec bude uvedený souhrnný 

příklad, který bude zahrnovat výpočet všech DZD. Na základě výpočtu tohoto 

souhrnného příkladu bude vyplněno daňové přiznání a přehledy pro OSSZ a zdravotní 

pojišť ovnu. Dokumenty budou součástí příloh této bakalářské práce. 

 

První příklad bude zaměřený na zdanění příjmů studentky, která je zaměstnána 

v průběhu roku na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. 

Na druhém příkladě bude vypočítána výše celkového základu daně, při kterém 

je výsledná daňová povinnost nulová. Optimalizovat daňovou zátěž u dohod a klasické 

smlouvy může zaměstnanec v průběhu roku nepřímo, a to prostřednictvím předložení 

určitých dokladů, které umožňují snížení daňové povinnosti. Jedná se zejména 

o vyplnění prohlášení k dani a doložení potřebných dokumentů, jako je například 

potvrzení o studiu. Nevyužitím zákonem stanovených možností snížení daňové zátěže 

velmi často dochází k tomu, že zaměstnanci jsou sráženy ze mzdy příliš vysoké odvody. 

 

Při zdaňování příjmů ze závislé činnosti se nabízí široká škála situací, které mohou 

nastat. Klíčové je zjištění, zda student podepsal či nepodepsal prohlášení k dani a výše 

hrubé mzdy. Od toho se odvíjí, jakým způsobem bude příjem zdaněn. Vyhodnocením 

těchto informací můžeme vytyčit tři základní typy zdanění. Následující tabulka shrnuje 

jednotlivé znaky těchto variant zdanění. 

 

Tabulka 4.7: Souhrn znaků jednotlivých variant zdanění příjmů ze závislé činnosti 

Varianta 
Prohlášení 

k dani (možnost 
uplatnění slev) 

Příjem vyšší 
než 5 000 Kč 

Záloha na daň 
§ 38h ZDP 

Srážková daň 
§ 36 ZDP 

I. ANO není určující ANO NE 

II. NE ANO ANO NE 

III. NE NE NE ANO 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Při první variantě student podepíše prohlášení k dani, příjem bude zdaněn zálohou 

na daň (§ 38h ZDP). Výše příjmů v tomto případě není rozhodující. Nabízí se zde 

možnost uplatnění nároku na slevy na dani a daňového zvýhodnění.  

 

Schéma 4.4: Postup výpočtu daně a čisté mzdy u první varianty 

Varianta I.  

Dohoda o pracovní činnosti 
Pracovní smlouva 

Dohoda o provedení práce 

+ hrubá měsíční mzda (HM) 
= sociální pojistné zaměstnanec (SP 6,5 %) 
= zdravotní pojistné zaměstnanec (ZP 4,5 %) 

+ hrubá měsíční mzda = ZD 

= ZD pro výpočet zálohy (HM x 1,34) 
= ZD (zaokrouhlený do 100 Kč na celé Kč 

nahoru, nad 100 Kč na celé 100 Kč nahoru) 

= ZD (zaokrouhlený do 100 Kč na celé Kč 

nahoru, nad 100 Kč na celé 100 Kč nahoru) 

= záloha na daň § 38h ZDP (15 %) = záloha na daň § 38h ZDP (15 %) 
- měsíční slevy § 35ba ZDP - měsíční slevy § 35ba ZDP 
= záloha po slevách = záloha po slevách 
- měsíční daňové zvýhodnění § 35c ZDP - měsíční daňové zvýhodnění § 35c ZDP 
= skutečná záloha = skutečná záloha 
= Čistá mzda (HM – SP – ZP – záloha na daň) = Čistá mzda (HM – záloha na daň) 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Při druhé variantě student prohlášení k dani nepodepíše, ale hrubá mzda je vyšší než 

5 000 Kč. Opět dochází k odvodu daně prostřednictvím zálohy na daň, avšak zde 

neexistuje možnost uplatnění měsíčních slev na dani a na daňové zvýhodnění na dítě.  

 

Schéma 4.5: Postup výpočtu daně a čisté mzdy u druhé varianty 

Varianta II.  

Dohoda o pracovní činnosti 
Pracovní smlouva 

Dohoda o provedení práce 

+ hrubá měsíční mzda (HM) 

= sociální pojistné zaměstnanec (SP 6,5 %) 

= zdravotní pojistné zaměstnanec (ZP 4,5 %) 

+ hrubá měsíční mzda = ZD 

= ZD pro výpočet zálohy (HM x 1,34) 

= ZD (zaokrouhlený do 100 Kč na celé Kč 

nahoru, nad 100 Kč na celé 100 Kč nahoru) 

= ZD (zaokrouhlený do 100 Kč na celé Kč 

nahoru, nad 100 Kč na celé 100 Kč nahoru) 

= záloha na daň § 38h ZDP (15 %) = záloha na daň § 38h ZDP (15 %) 

= Čistá mzda (HM – SP – ZP – záloha na daň) = Čistá mzda (HM – záloha na daň) 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Ve třetí variantě student prohlášení k dani nepodepíše a výše příjmů není vyšší 

než 5 000 Kč. V tomto případě je odvedena srážková daň dle § 36 ZDP. Zdanění 

prostřednictvím srážkové daně předpokládá, že je daňová povinnost poplatníka splněna 

(ustanovení § 38d odst. 4). Student tak přichází o možnost získat zaplacenou daň zpět.  

 

Schéma 4.6: Postup výpočtu daně a čisté mzdy u třetí varianty 

Varianta III.  

Dohoda o pracovní činnosti 
Pracovní smlouva 

Dohoda o provedení práce 

+ hrubá měsíční mzda (HM) 

= sociální pojistné zaměstnanec (SP 6,5 %) 

= zdravotní pojistné zaměstnanec (ZP 4,5 %) 

+ hrubá měsíční mzda = ZD 

= ZD pro výpočet zálohy (HM x 1,34) 

= ZD (zaokrouhlený na celé Kč dolů) 
ZD (zaokrouhlený na celé Kč dolů) 

= srážková daň § 36 ZDP (15 %) = srážková daň § 36 ZDP (15 %) 

= Čistá mzda (HM – SP – ZP – srážková daň) = Čistá mzda (HM – srážková daň) 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Třetí příklad bude zaměřen na výpočet daňové povinnosti u studenta, který podniká jako 

OSVČ. Současně bude uveden alternativní příklad na rozdělení příjmů na spolupracující 

osobu dle § 13 ZDP. Poslední příklad bude souhrnný, na jehož základě budou vyplněny 

dokumenty pro finanční úřad, OSSZ a příslušnou zdravotní pojišť ovnu. 
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4.1 Příklad 1 – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní 

činnosti 

Zadání: 

Jana Sedláková 21 let, je studentkou Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně.  

 

V měsících červnu, červenci, srpnu a v září pracovala v cestovní kanceláři. Práci 

vykonávala na základě dohody o pracovní činnosti. U tohoto zaměstnavatele podepsala 

prohlášení k dani dle § 38 ZDP. Zaměstnavateli doložila potvrzení o studiu z VŠ, 

kde studuje. Hrubý příjem studentky činil v měsíci: červnu 4 500 Kč; 

 červenec-září 10 000 Kč/měsíc. 

 

V průběhu roku si dále příležitostně přivydělávala na základě uzavřených dohod 

o provedení práce. V měsíci červnu, kromě práce v cestovní kanceláři, ještě vykonávala 

administrativní činnosti v soukromé firmě. Zde odpracovala 80 hodin, za které obdržela 

částku ve výši 5 990 Kč hrubého. V průběhu října pak u jiného zaměstnavatele měla 

příjem 3 900 Kč hrubého za 50 odpracovaných hodin. Zde prohlášení k dani 

nepodepsala. 

 

Kromě toho slečna Jana pobírá každý měsíc stipendium, které je jí vypláceno 

na základě výborných studijních výsledků. Výše stipendia činí 1 600 Kč za měsíc. 

 

Výpočet: 

Než zahájím samotný výpočet, je dobré si rozčlenit příjmy na ty, ze kterých bude 

odváděna záloha. V tomto případě se jedná o příjmy z prací vykonaných na základě 

pracovní činnosti a u dohody o pracovní činnosti u částky 5 990 Kč. Z částky 3 990 Kč 

bude odvedena srážková daň dle § 36 ZDP. Tento příjem nebude dále uveden 

v daňovém přiznání, jelikož se při řádném a včasném provedení srážky daně 

předpokládá, že je daňová povinnost poplatníka splněna (ustanovení § 38d odst. 4).  
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Příjmy zahrnované do daňového přiznání 

Dohoda o pracovní činnosti (červen): 

+ hrubá měsíční mzda 4 500 Kč 

= sociální pojistné zaměstnanec (6,5 %) 293 Kč 

= zdravotní pojistné zaměstnanec (4,5 %) 203 Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  6 030 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 6 100 Kč 

= daň (záloha 15 %) 915 Kč 

- měsíční sleva – poplatník 2 070 Kč 

- měsíční sleva – student 335 Kč 

= záloha po slevách 0 Kč 

= Čistá mzda 4 004 Kč 

 

Dohoda o pracovní činnosti (červenec-září): 

+ hrubá měsíční mzda 12 500 Kč 

= sociální pojistné zaměstnanec (6,5 %) 813 Kč 

= zdravotní pojistné zaměstnanec (4,5 %) 563 Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  16 750 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 16 800 Kč 

= daň (záloha 15 %) 2 520 Kč 

- měsíční sleva – poplatník 2 070 Kč 

- měsíční sleva – student 335 Kč 

= záloha po slevách 115 Kč 

= Čistá mzda 11 009 Kč 

 

Dohoda o provedení práce (červen): 

+ hrubá měsíční mzda 5 990 Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  5 990 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 6 000 Kč 

= daň (záloha 15 %) 900 Kč 

Čistá mzda 5 090 Kč 
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Příjmy nezahrnované do daňového přiznání 

Dohoda o provedení práce (říjen): 

+ hrubá měsíční mzda 3 900 Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  3 900 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 3 900 Kč 

= daň (srážka 15 %) 585 Kč 

Čistá mzda 3 315 Kč 

 

Stipendium je dle § 4 odst. 1 písm. k) ZDP osvobozeno od daně. 

 

 

Výpočet při podání daňového přiznání: 

= úhrn hrubých mezd 47 990 Kč 

= úhrn sraženého pojistného  14 280 Kč 

= dílčí základ daně 62 270 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 62 200 Kč 

= daň (§ 16 ZDP) 9 330 Kč 

- roční sleva – poplatník 24 840 Kč 

- roční sleva – student 4 020 Kč 

= daň po slevách 0 Kč 

- úhrn sražených záloh 1 245 Kč 

= výsledná daňová povinnost 1 245 Kč 

 

Studentce vznikne přeplatek na dani, který činí 1 245 Kč. V tomto případě má nárok 

na vrácení přeplatku od příslušného správce daně. 

 

Závěr: 

Na tomto příkladě je demonstrován rozdíl v případech, když studentka podepíše 

prohlášení k dani, anebo toto prohlášení nepodepíše. Hlavní rozdíl spočívá ve zdanění 

příjmů, které nepřesáhnou hranici 5 000 Kč. Pokud totiž studentka v tomto případě 

nepodepíše prohlášení k dani, je tento příjem zdaněn srážkovou daní dle § 36 ZDP. 

Tento příjem nebude dále uveden v daňovém přiznání, jelikož se při řádném a včasném 
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provedení srážky daně předpokládá, že je daňová povinnost poplatníka splněna 

(ustanovení § 38d odst. 4 ZDP). Studentka tak přichází o možnost získat zaplacenou daň 

zpět.  

 

Pokud příjem nepřesahuje 5 000 Kč, ale studentka by podepsala prohlášení k dani, 

je příjem zdaněn zálohou na daň dle § 38h ZDP. Dále má možnost uplatnění slev na 

dani na poplatníka a na studenta. Pokud by výše těchto slev „nevynulovala“ celou výši 

zálohy na daň, může na konci zdaňovacího období tuto zálohu na daň uplatnit 

v daňovém přiznání. Často dochází k situaci, že studentovi vzniká v rámci ročního 

zúčtování přeplatek na dani, proto se vyplatí daňové přiznání podat. Dále je výhodnější 

pro studenta využívat dohody o provedení práce (pokud jeho zaměstnání nepřekročí 150 

hodin), jelikož u tohoto typu dohody není sráženo sociální a zdravotní pojištění, na 

rozdíl u dohody o provedení činnosti a klasické pracovní smlouvy. 
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4.2 Příklad 2 – pracovní smlouva 

Zadání: 

Slečna Kateřina Trávníčková 23 let, je studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze, 

v prezenční formě. 

 

Po celý rok byla zaměstnána na pracovní smlouvu v jedné soukromé firmě, jako 

asistentka. Zde také podepsala prohlášení k dani a doložila příslušné potvrzení o studiu. 

Měsíční hrubý příjem činil 11 000 Kč. 

 

Dále v měsíci únoru nakoupila cenné papíry, které následně prodala v květnu. Příjmy 

z prodeje činily 52 600 Kč a výdaje 35 100 Kč. 

 

Kromě těchto příjmů pobírá od jednoho, z rodičů výživné 3 500 Kč. Během roku slečna 

Kateřina darovala bezplatně krev.  

 

Výpočet: 

Pracovní smlouva: 

+ hrubá měsíční mzda 11 000 Kč 

= sociální pojistné zaměstnanec (6,5 %) 715 Kč 

= zdravotní pojistné zaměstnanec (4,5 %) 495 Kč 

= ZD  14 740 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 14 800 Kč 

= daň (záloha 15 %) 2 220 Kč 

- měsíční sleva – poplatník 2 070 Kč 

- měsíční sleva – student 335 Kč 

= záloha po slevách 0 Kč 

= Čistá mzda 9 790 Kč 

 

DZD § 10: příjmy – výdaje = 52 600 – 35 100 = 17 520 Kč 

Jelikož není splněná podmínka časového testu (dle § 4 odst. 1 písm. w) - neuplynula 

doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru 6 měsíců), musí být tento příjem zdaněn 

dle § 10. 
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Výživné je od daně osvobozené dle § 4 odst. 1 písm. ch). 

 

Výpočet při podání daňového přiznání: 

= úhrn hrubých mezd 132 000 Kč 

= úhrn sraženého pojistného  44 880 Kč 

= dílčí základ daně § 6 176 880 Kč 

= dílčí základ daně § 10 17 520 Kč 

- bezplatné darování krve  2 000 Kč 

= ZD 192 400 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 192 400 Kč 

= daň (§ 16 ZDP) 28 860 Kč 

- roční sleva – poplatník 24 840 Kč 

- roční sleva – student 4 020 Kč 

= daň po slevách 0 Kč 

= výsledná daňová povinnost 0 Kč 

 

Závěr: 

Co se týká pracovní smlouvy, nemají studenti žádné zvláštní výhody. Obvykle 

je stanovena pevná pracovní doba, což může být pro studenty značně problematické. 

Ovšem někteří zaměstnavatelé umožňují studentům využívat flexibilní pracovní dobu, 

která studentům umožňuje vhodně si zorganizovat svůj studentský a pracovní čas. 

Z příjmů z pracovních smluv je odváděno sociální i zdravotní pojistné, na rozdíl 

od dohody o provedení práce, kde se toto pojistné nesráží.  

 
V příkladu 2 jsem vytvořila modelový případ, kdy se výsledná daňová povinnost 

po odečtení slev na dani rovná nule. Za předpokladu, že má studentka nárok na slevu 

na poplatníka a na slevu na studenta, může její celkový základ daně dosahovat výše 

192 400 Kč. V případě uplatnění dalších slev na dani bude celkový základ daně 

samozřejmě vyšší (např. v případě využití nároku na slevu na poplatníka, studenta 

a na manželku/manžela, jehož zdanitelný příjem nepřesáhl 68 000 Kč, dosahuje celkový 

základ daně výše 358 000 Kč). 
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4.3 Příklad 3 – OSVČ 

Bc. Karel Novák 24 let, studuje Pedagogickou fakultu MU v Brně. Pracuje soukromě 

jako tlumočník.  

 

Příjmy za tlumočnickou činnost měl ve výši 92 000 Kč. Uplatňuje výdaje paušálem, 

jelikož jeho skutečné výdaje jsou minimální. Úhrn úroků z běžného účtu činil 50 Kč 

a ze sporožirového účtu 250 Kč. 

 

Vedle příjmu za tlumočnickou činnost měl příjmy z pronájmu chalupy v Dalečíně 

15 000 Kč. V červnu daroval brněnskému psímu útulku 5 000 Kč. 

 

Výpočet: 

Nejprve je nutné příjmy rozdělit do jednotlivých paragrafů, vyjmout příjmy, jež jsou 

osvobozené anebo nejsou předmětem daně. Poté přejdeme k výpočtu jednotlivých DZD. 

 

DZD § 7:  

příjmy    92 000 Kč 

paušální výdaje (40 %) - 36 800 Kč 

   55 200 Kč 

DZD § 8: 

úroky z běžného účtu   50 Kč 

úroky ze sporožirového účtu 250 Kč - nevstupuje do DP dle § 8 odst. 1 písm. g) 

 

DZD § 9: 

pronájem příjem 15 000 Kč 

výdaj (30 %) - § 9 odst. 4 4 500 Kč 

 10 500 Kč 
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Výpočet při podání daňového přiznání: 

= ZD 65 750 Kč 

- dar útulku  5 000 Kč 

= ZD po odčitatelných položkách 60 750 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 60 700 Kč 

= daň (§ 16 ZDP) 9 105 Kč 

- roční sleva – poplatník 24 840 Kč 

- roční sleva – student 4 020 Kč 

= daň po slevách 0 Kč 

= výsledná daňová povinnost 0 Kč 

 

Závěr:  

Na tomto příkladě je ukázána možnost využití paušálních výdajů. Pokud si student 

nechce komplikovat život vedením daňové evidence a předpokládá, že v souvislosti 

s výkonem samostatné výdělečné činnosti nebude mít příliš vysoké výdaje, může využít 

této možnosti.  

 

Paušální výdaje jsou často nejjednodušší a nejvýhodnější způsob, jak uplatit výdaje 

v daňovém přiznání. Výdaje se spočítají procentem z příjmů. Jejich výše je odvozena 

podle toho o jaký druh příjmů se jedná. Výhodou je, že není nutné vést daňovou 

evidenci, ale pouze evidenci příjmů a pohledávek. 

 

Ustanovení o paušálních výdajích nalezneme v § 7 odst. 7 ZDP. Pro rok 2010 výše 

procent činí: 

• 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

a pro příjmy z řemeslné živnosti; 

• 60 % pro příjmy z živností kromě řemeslných;  

• 40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo 

z jiné samostatné výdělečné činnosti. 
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4.3.1 Příklad - institut spolupracujících osob dle § 13 ZDP 

Karel Novák má dceru Janu, která studuje VŠ a žije s ním ve společné domácnosti. 

Rozhodl se převést část svých příjmů na spolupracující osobu, v poměru 80 : 20 

(předpokládá se spolupráce po celý rok). Dcera neměla během roku žádné jiné 

zdanitelné příjmy. 

Z daňové evidence zjištěny: 

příjmy 1 410 000 Kč 

výdaje 580 000 Kč 

 

Varianta 1: spolupracující osobou je dcera 

Rozdělení příjmů a výdajů v poměru 80 : 20: 

 

 Příjmy Výdaje ZD 

Otec 1 128 000 Kč 464 000 Kč 664 000 Kč 

Dcera 282 000 Kč 116 000 Kč 166 000 Kč 

Celkem 1 410 000 Kč 580 000 Kč 830 000 Kč 

  

Otec: 

= ZD 664 000 Kč 

= daň 99 600 Kč 

- roční sleva – poplatník 24 840 Kč 

= výsledná daňová povinnost 74 760 Kč 

 

Dcera: 

= ZD 166 000 Kč 

= daň 24 900 Kč 

- roční sleva – poplatník 24 840 Kč 

- roční sleva – student 4 020 Kč 

= výsledná daňová povinnost 0 Kč 
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Varianta 2: uplatnění daňového zvýhodnění na dceru 

Otec: 

= ZD 830 000 Kč 

= daň 124 500 Kč 

- roční sleva – poplatník 24 840 Kč 

= daň po slevě 99 660 Kč 

- daňové zvýhodnění – 1 dítě 11 604 Kč 

= výsledná daňová povinnost 88 056 Kč 

 

Závěr: 

Předtím než využijeme institut přerozdělení příjmů na spolupracující osoby, je dobré 

si promyslet, zda bude tato varianta pro naši domácnost výhodná. Dále musí být splněny 

kritéria uvedená v § 13 (např. max. podíl příjmů a výdajů dle jednotlivých osob: 

manželka 50 %, ostatní osoby 30 %). Spolupracující osoba má potom povinnosti jako 

OSVČ (např. oznámení činnosti na OSSZ, příslušnou zdravotní pojišť ovnu atd.). 

 

Jak je z modelového příkladu patrné, výhodnější je 1. varianta, tj. využití spolupracující 

osoby. Přerozdělení základu daně z příjmů přineslo domácnosti úsporu na dani ve výši 

13 296 Kč. 
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4.4 Souhrnný příklad 

Bc. Pavel Nový student 24 let, studuje Fakultu informačních technologií VUT v Brně. 

V Brně také žije ve společné domácnosti s manželkou Lucií a s tříletou dcerou 

Barborou. Manželka neměla vlastní zdanitelné příjmy. 

 

V lednu, v únoru a březnu roku 2010 pracoval na základě dohody o pracovní činnosti 

u firmy AB a.s. U tohoto zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani (doložil veškeré 

doklady).  

Hrubá mzda:  leden 8 200 Kč 

 únor 9 800 Kč 

 březen 8 900 Kč 

 

Od 1. dubna 2010 začal samostatně podnikat a k tomuto datu mu byl vydán 

živnostenský list na zprostředkování obchodu a služeb. Vedl daňovou evidenci jako 

neplátce DPH. Zjištěno z daňové evidence: 

příjmy 910 000 Kč 

výdaje 528 000 Kč 

 

Úhrn úroků z běžného podnikatelského účtu činil 525 Kč a ze sporožirového účtu 

232 Kč.  

 

Kromě výše uvedených příjmů, má Pavel příjmy z pronájmu zemědělských pozemků. 

Nájemné bylo zaplaceno ve výši 13 000 Kč. V měsíci únoru 2010 prodal cenné papíry 

(akcie), které nakoupil v listopadu roku 2009. Příjmy z akcií činily 40 000 Kč a výdaje 

20 000 Kč. 

 

Dále pan Pavel poskytl 13. září 2010 dar jedné z poboček Českého červeného kříže 

v Brně ve výši 3 000 Kč. Má uzavřené životné pojištění (splňuje všechny zákonné 

podmínky) celková zaplacená částka činila 6 000 Kč. 
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Výpočet: 

DZD § 6: 

8 200 + 9 800 + 8 900 = 26 900 Kč  

26 900 x 1,34 = 36 046 Kč 

 

DZD § 7:  

příjmy    910 000 Kč 

paušální výdaje (40 %) - 528 000 Kč 

   382 000 Kč 

DZD § 8: 

úroky z běžného účtu   525 Kč 

 

DZD § 9: 

pronájem příjem 13 000 Kč 

výdaj (30 %) - § 9 odst. 4 - 3 900 Kč 

 9 100 Kč 

 

DZD § 10:  

Jelikož není splněná podmínka časového testu (dle § 4 odst. 1 písm. w) - doba mezi 

nabytím a prodejem je větší než 6 měsíců), musí být tento příjem zdaněn dle § 10. 

 

příjmy 40 000 Kč 

výdaje - 20 000 Kč 

 20 000 Kč 

 

Úroky ze sporožirového účtu 232 Kč - nevstupují do DP dle § 8 odst. 1 písm. g). 
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Výpočet při podání daňového přiznání: 

= ZD 447 671 Kč 

- dar  3 000 Kč 

- životní pojištění 6 000 Kč 

= ZD po odčitatelných položkách 438 671 Kč 

= ZD (zaokrouhlený) 438 600 Kč 

= daň  65 790 Kč 

- roční sleva – poplatník 24 840 Kč 

- roční sleva – manželka 24 840 Kč 

- roční sleva – student 4 020 Kč 

= daň po slevách 12 090 Kč 

- daňové zvýhodnění – 1 dítě 11 604 Kč 

= výsledná daňová povinnost 486 Kč 

 

Pavel na základě vypočtené daňové povinnosti zaplatí 486 Kč. 

 

Tento příklad slouží jako podklad vyplněných tiskopisů uvedených v příloze. 
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ZÁVĚR 

Záměrem této práce bylo zmapovat problematiku související s otázkou zdaňování 

příjmů studentů. Cílem práce bylo podat ucelený přehled o daňové povinnosti, která 

vzniká ze získaných příjmů studentů z jejich pracovní činnosti. Konkrétně jsem se v této 

práci zaměřila zejména na příjmy plynoucí ze zaměstnání a z podnikatelské činnosti 

studentů.  

 

V první části práce byly vymezeny pojmy vztahující se k dané problematice 

a charakterizovány základní pracovní instrumenty, jež jsou v praxi mezi studenty 

nejčastěji využívány. Druhá část práce je věnována dani z příjmů fyzických osob a její 

aktuální úpravě. Mimo jiné je zde popsán algoritmus výpočtu celkové daňové 

povinnosti. Třetí část obsahuje poznatky týkající se systému sociálního pojištění. 

V systému sociálního pojištění existují určité rozdíly v odvodu a sazbách pojištění 

u zaměstnanců a OSVČ, proto je tato část věnována těmto dvěma oblastem a jejich 

specifikům. Důležitou součástí práce je praktická část, ve které jsou uvedeny modelové 

příklady se zaměřením na zdanění příjmů z dohody o provedení práce a dohody 

o pracovní činnosti, z pracovní smlouvy a podnikatelské činnosti. Práce byla zakončena 

souhrnným příkladem, podle něhož bylo vyplněno daňové přiznání a přehledy 

pro OSSZ a zdravotní pojišť ovnu. 

 

Zdaňování příjmů studentů ze závislé činnosti je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. 

Studenti si však mohou uplatnit slevu na dani na studenta. Při zdanění příjmů studentů 

ze zaměstnání, ať  se jedná o výdělek z pracovní smlouvy, dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti, je důležité zjištění, zda student podepsal 

či nepodepsal prohlášení k dani. Podepsáním prohlášení k dani získává student nárok 

na uplatnění slev na dani uvedených v § 35ba ZDP, případně daňové zvýhodnění 

na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti dle § 35c ZDP. Další výhoda 

z podepsaného prohlášení k dani pramení z toho, že zaměstnavatel sráží 

ze studentových příjmů, bez ohledu na jejich výši, zálohu na daň z příjmů 

dle § 38h ZDP. Díky tomu lze po skončení zdaňovacího období provést roční zúčtování 

záloh daně anebo si podat daňové přiznání. Tímto způsobem může student část 
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odvedených záloh na dani získat zpět. Platí však základní pravidlo, že student může mít 

podepsané prohlášení k dani na totéž období kalendářního roku pouze u jednoho 

zaměstnavatele. Pokud tedy student pracuje souběžně u více zaměstnavatelů, je velmi 

důležité promyslet, u kterého z nich toto prohlášení podepíše. Obvykle je výhodnější 

prohlášení podepsat u toho ze zaměstnavatelů, u něhož dosahuje vyššího příjmu, zde 

existuje větší pravděpodobnost, že student uplatní slevy ve větší míře než u nižšího 

příjmu, a tak uspoří více finančních prostředků. 

 

Rozhodne-li se student začít pracovat jako OSVČ, musí počítat s tím, že na rozdíl 

od zaměstnání je zahájení, ale i průběh podnikání podstatně složitější. Jako podnikatel 

musí splnit řadu požadavků a každoročně plnit zákony dané povinnosti. V případě 

příjmů podle § 7 ZDP je nutno zvážit, zda je výhodnější uplatnit výdaje skutečně 

vynaložené nebo tzv. výdaje paušální. Zákon nabízí ještě alternativu v podobě rozdělení 

příjmů na spolupracující osobu (§ 13 ZDP). Při konečném ročním zúčtování je dobré 

zvážit možnost uplatnění nezdanitelných částí základu daně dle § 15 ZDP, odčitatelné 

položky podle § 34 a samozřejmě slevy na dani a daňového zvýhodněný na dítě, pokud 

má student na tyto výhody nárok. 

 

Jedním z cílů bakalářské práce bylo určení optimální varianty zdanění příjmů. 

V případě, že se student nechá zaměstnat, doporučuji, aby uzavřel dohodu o provedení 

práce, neboť  se z této dohody neodvádí zdravotní ani sociální pojistné. Nevýhodou 

je pouze omezení práce na 150 hodin u stejného zaměstnavatele za rok. Z hlediska 

optimalizace daňové povinnosti doporučuji, pokud má student možnost, podepsat 

prohlášení k dani, které umožňuje následné uplatnění slev na dani a daňového 

zvýhodnění. V případě, že má student ve shodném období příjem od více 

zaměstnavatelů, doporučuji z důvodů, že nelze podepsat prohlášení k dani u dvou a více 

zaměstnavatelů zároveň, uzavírat pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr na částky, které přesahují měsíčně 5 000 Kč, protože je z nich 

i při nepodepsání prohlášení k dani automaticky odváděna záloha na daň. Při ročním 

zúčtování nebo při podání daňového přiznání může student tyto  zálohy na daň získat 

zpět. To nelze provést pokud byl jeho výdělek zdaněn srážkovou daní.   
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