
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV FINANCÍ 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

DEPARTMENT OF FINANCES 

 

 

 

 

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ FO – PODNIKATELE 

VEDOUCÍHO DAŇOVOU EVIDENCI 
OPTIMALIZATION TAXATION OF BUSINESSMAN WHICH KEEPS A TAX ACCOUNTING  

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
 

AUTOR PRÁCE PETR DVOŘÁČEK 
AUTHOR 
 
 

VEDOUCÍ PRÁCE JUDr. Ing. JAN KOPŘIVA 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2007 



 

 



 



 

 
L ICENČNÍ SMLOUVA  

POSKYTOVANÁ K  VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO  
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 
 

1. Pan/paní 

Jméno a příjmení: Petr Dvořáček 
Bytem: Sebranice 212, 679 31 Sebranice u Boskovic 
Narozen/a (datum a místo): 8. října 1984 v Boskovicích  

                     (dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta: Podnikatelská  
se sídlem: Kolejní 2906/4, 612 00 Brno  
jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 
Ing. Pavel Svirák, Dr., ředitel Ústavu financí 
(dále jen „nabyvatel“) 

 
 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

   disertační práce 
   diplomová práce 
  bakalářská práce 
   jiná práce, jejíž druh je specifikován jako 

 ....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP: Optimalizace zdanění FO – podnikatele vedoucího daňovou 
evidenci 

  Vedoucí/ školitel VŠKP: JUDr. Ing. Jan Kopřiva 
  Ústav: Financí 
  Datum obhajoby VŠKP: červen 2007 
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

  tištěné formě  –  počet exemplářů:         1  
  elektronické formě  –  počet exemplářů:         1 

 

                                                 
* hodící se zaškrtněte 

 



 

2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané 
a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do 
rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 

uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a 
výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a 
majetkových práv k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
   ihned po uzavření této smlouvy 
  1 rok po uzavření této smlouvy  
  3 roky po uzavření této smlouvy 
  5 let po uzavření této smlouvy 
  10 let po uzavření této smlouvy 

(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 
4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona 
č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 
a oprávněn ze zákona. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po 

jednom vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do 
VŠKP. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí 
autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, 
zákonem o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních 
stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

 
 
V Brně dne:  
 
 
……………………………………… …………………………………………… 

Nabyvatel      Autor 



 

Abstrakt: 

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění fyzické osoby podnikatele. 

Obsahuje analýzu jak daňové evidence, tak zákonnou úpravu zákona o daních z příjmů. 

Další částí bakalářské práce je návrh na optimalizaci zdanění příjmů vybraného subjektu 

v souladu se zákonnou úpravou.  

 

 

Abstract: 

 

This bachelor thesis is intended to focus on the area of businessman taxation. It inclueds 

an analyses of  tax accounting and  regularization of Income tax. Other part of this 

Bachelor thesis inclueds proposal for optimalization taxation select subject according to 

regularization.  
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Úvod 

 

Cílem mé práce je navrhnout optimální zdanění fyzické osoby, která podniká a která pro 

potřeby podnikání vede daňovou evidenci. 

 

Tento cíl práce je zajímavý pro každého poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to 

protože se každý snaží v rámci mezí daných zákony České republiky odvést státu co 

nejmenší část svých příjmů. 

 

Základním pilířem, kterého se budu celou práci držet, je zákon č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v největší míře ohraničuje právě 

meze, ve kterých se musí každý daňový subjekt pohybovat. Tento zákon také určuje 

algoritmus výpočtu daně, kterého se posléze drží i daňové přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob. 

 

Protože se ve své práci zabývám zdaněním FO podnikatele, bude v této práci zmíněna 

také daňová evidence, která je jedním z prostředků zjištění základu daně z podnikání. 

Daňová evidence je opět upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Práce obsahuje teoretické vymezení jednotlivých obsahových položek a dále pak i 

způsob jejich praktické využití při vedení daňové evidence v reálu. 

 

Daňová evidence nám dodá pouze informace o příjmech z podnikání. Další části, na 

kterou se zaměřím, je tedy vedení evidence, kterou poplatník prokazuje svoje příjmy, 

které mu plynou z pronájmu. 

 

Jestliže budu mít k dispozici podklady z daňové evidence a podklady k výpočtu dílčího 

základu daně z příjmů z podnikání, budu moci přistoupit k samotné daňové 

optimalizaci. 
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Daňová optimalizace, zmíněná hned na úvod, bude zpracována jako variantní řešení 

jednotlivých dílčích problémů, které mohou poplatníkovi nastat při přiznávání 

dosažených příjmů správci daně z důvodu vyměření daně z příjmů.   

 

Pojmem dílčí problém pro mě bude především dílčí základ daně v § 7 ZDP1, protože 

celkový základ daně se skládá z několika základů daně dílčích, pokud samozřejmě má 

poplatník několik druhů příjmů, které se zdaňují podle různých ustanovení zákon a o 

dani z příjmů. 

 

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

 

V této části představím subjekt, kterého se týká celá následující práce. Jedná se o 

fyzickou osobu podnikatele provozujícího cukrárnu. Pro přehlednost uvádím prezentaci 

jako výčet. 

 

Prezentace subjektu: 

 

Obchodní jméno  Zdeněk Loník - Cukrárna Lucie 

Místo podnikání   Růžové náměstí 2280/11, 680 01, Boskovice 

Právní forma         fyzická osoba podnikající na základě živnostenského 

oprávnění 

Datum vzniku        14. 9. 1992 

Datum zahájení činnosti   1.10.1992 

Živnostenské oprávnění  -  hostinská činnost 

     -  cukrářství 

Zaregistrován k daním  – daň z příjmů fyzických osob 

 - daň z přidané hodnoty (od 1.7.2006) 

 - daň silniční 

Počet zaměstnanců       1    

 

Panu Loníkovi plynou dále ještě příjmy z pronájmu bytů, které jsou v umístěné ve 

stejné budově jako provozovna. Budovu vlastní pan Loník společně s manželkou ve 

společném vlastnictví manželů.  

 

1.1 Druh podnikání a jeho právní úprava 

 

Při zjišťování právní úpravy druhu podnikání je základním zákonem zákon 

č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Je 

třeba brát zvlášť v úvahu příjmy z provozování cukrárny a příjmy z pronájmu. 
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Nesprávné určení, zda je na některou činnost třeba živnostenské oprávnění, nebo ne má 

pak důsledky při sestavování přiznání k dani z příjmu, kde je příjem nesprávně zařazen. 

 

Oba dva zdroje příjmů, tj. příjem z provozování cukrárny i z pronájmu bytů, pochází 

z činností, které se provozují soustavně, samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Tímto naplňují znaky živnosti. 

 

Živnostenský zákon ovšem v § 4 speciálně pojednává o činnostech spojených 

s pronájmem nemovitostí. „Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je 

živností, pokud vedle pronájmu jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní 

služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“  

 

Protože pan Loník nezajišťuje svým nájemníkům žádné služby kromě základních, 

nemusí mít na tuto činnost vydán živnostenské oprávnění. Tento poznatek je důležitý 

z důvodu zatřídění příjmů z této činnosti při zjišťování základu daně v daňovém 

přiznání. Jestliže by tato činnost naplňovala znaky živnosti, pak by tyto příjmy náležely 

do výpočtu dílčího základu daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti. V tomto případě tomu tak není, a proto tyto příjmy budou náležet do výpočtu 

dílčího základu daně z příjmů z pronájmu. 

 

Činnosti spojené s provozováním cukrárny naplňují také plně znaky živnosti, a protože 

živnostenský zákon je neoznačuje jako činnosti, které nejsou živností, je třeba k jejich 

provozování živnostenské oprávnění. 

 

Hostinská činnost i cukrářství patří mezi živnosti ohlašovací řemeslné. „K provozování 

ohlašovací živnosti je rozhodující vůle subjektu touto formou podnikat. Pokud subjekt 

splňuje předepsané všeobecné případně i zvláštní podmínky k provozování živnosti, 

stačí aby bylo zamýšlené provozování ohlášeno.“ [3]  Všeobecné podmínky definuje 

živnostenský zákon, zvláštní jsou pak odlišné v závislosti na druhu ohlašovací živnosti. 

V tomto případě musely být spolně podmínky pro řemeslnou živnost. 
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Vše výše uvedené má za následek, že všechny příjmy, které poplynou z provozování 

cukrárny se budou započítávat do dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Zákonná úprava daně z příjmů fyzických osob 

 

2.1.1 Daň z příjmů 

 

Daň z příjmů je obsažena v soustavě daní, která platí v České republice od 1. ledna 

1993, kdy proběhla daňová reforma. Stát může vybírat daně od daňových subjektů na 

základě ustanovení Listiny základních práv a svobod, která uvádí v čl. 11 odst. 5, že 

„daně a poplatky lze vybírat pouze na základě zákona“. 

 

Daň z příjmů patří mezi přímé daně důchodové. Přímé daně se obvykle definují takto: 

„Přímými daněmi jsou takové daně, které ten, který je nese (poplatník), hradí na úkor 

svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo - formou daně. Přitom není 

možný jejich legální přenos na jiný subjekt.“ [11] 

 

Daň z příjmů tuto definici naplňuje ve všech ohledech. Je vyměřena přímo každému 

poplatníku, podle jeho konkrétní důchodové situace. Současně daň nese ten subjekt, 

kterému ji zákon ukládá daň zaplatit. 

 

2.1.2 Zákon č. 586/1992 Sb.  

 

Daň z příjmů je legislativně upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento zákon se používá jak pro zdanění fyzických osob tak i 

osob právnických. Mezi výhody takto sepsaného zákonu patří skutečnost, že úprava 

zdanění je „na jednom místě“, naopak nevýhodou je relativní komplikovanost 

vyplývající z toho, že se musí „na jednom místě“ definovat zdanění pro velké spektrum 
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různorodých subjektů – obchodních společností, politických stran, církví, ale i 

fyzických osob – zaměstnanců, podnikatelů, důchodců,…. 

 

Zákon je pro snazší orientaci rozdělen na 6 částí: 

 

Část první – daň z příjmů fyzických osob 

Část druhá – daň z příjmů právnických osob 

Část třetí – společná ustanovení 

Část čtvrtá – zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 

Část pátá – oprávnění vlády a ministerstva za mimořádných situací 

Část šestá – přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Dále pak obsahuje přílohy:  

� zatřídění odpisovaného majetku do odpisových skupin,  

� postup při přechodu účtování ze soustavy účetnictví na daňovou evidenci 

z hlediska daně z příjmů fyzických osob,  

� postup při přechodu z daňové evidence na účtování v soustavě účetnictví 

z hlediska daně z příjmů fyzických osob. 

 

Jelikož je moje práce zaměřena zdanění fyzické osoby – podnikatele nejvíce se budu 

zabývat částí první – tj. § 2 ZDP až § 16 ZDP, neznamená to však, že se o ostatních 

částech, které upravují zdanění fyzické osoby (jednotlivá ustanovení částí tři až šest) se 

nezmíním. 

 

2.1.3 Jednotlivá ustanovení týkající se fyzických osob 

 

Jak jsem již uvedl výše, speciálně pro fyzické osoby je určena první část zákona, tj. § 2 

ZDP – § 16 ZDP. V následujícím textu bych se podrobněji zabýval jednotlivými 

paragrafy. Hloubka mého zájmu bude nejvíce ovlivněna skutečností, zda je pro moji 

práci právě daný paragraf stěžejní, nebo zda je pouze okrajový. 
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Poplatník daně – ten kdo je povinen daň platit 

 

„Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby“, takovouto definici 

nabízí § 2 ZDP.  Osobně se mi zdá tato definice tzv. definicí v kruhu je podle mě 

vhodné využít ustanovení § 7 a následujících zákona č. 40/1964 – tj. Občanského 

zákoníku, kde je definována fyzická osoba jako účastník občanskoprávních vztahů. 

 

Význam ustanovení Občanského zákoníku je, že fyzická osoba je každý člověk, protože 

způsobilost fyzické osoby  mít práva a povinnosti vzniká narozením (§ 7, odst. 1, zákon 

č. 40/1964 Sb.), způsobilost pak zaniká smrtí (§ 7, odst. 2, zákon č. 40/1964 Sb.). 

 

Poplatníci daně jsou navíc v § 2 ZDP rozděleni ještě na rezidenty a nerezidenty.  

 

Rezidenti, dle tohoto ustanovení, mají neomezenou daňovou povinnost – tj. jejich 

daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy dosažené v tuzemsku, tak na příjmy 

plynoucí ze zahraničí. 

 

Nerezidenti jsou naopak poplatníci s omezenou daňovou povinností – tj.v ČR jsou jim 

zdaňovány pouze příjmy dosažené ze zdrojů na území ČR. 

 

Kritérium pro určení rezidenství je místo bydliště dané FO, popřípadě místo, kde se 

obvykle zdržuje. Rezidenství je důležité při řešení problémů k zamezení dvojího 

zdanění. Pokud mají ovšem země, ve kterých daná FO má příjmy, sepsánu mezinárodní 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, má tato smlouva přednost před ustanovením 

zákona o dani z příjmů. 

 

Předmět daně – z jakých příjmů se platí 

V tomto ustanovení je určeno, co se považuje za předmět daně z příjmů. Je třeba si 

uvědomit, že příjmy nejsou jen ty, které souvisejí s tokem peněz, ale i příjmy naturální, 

protislužby, směny atd. 
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Jednotlivé předměty daně jsou v tomto paragrafu rozděleny do několika skupin:  

� příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, 

� příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

� příjmy z kapitálového majetku, 

� příjmy z pronájmu, 

� ostatní příjmy. 

 

Každé skupině se pak věnuje jeden paragraf zákona.  

 

Dále jsou v tomto paragrafu uvedeny příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů. 

Toto ovšem neznamená, že tyto příjmy nemohou být předmět jiné daně. 

 

Osvobození od daně 

 

Ne všechny příjmy, které jsou předmětem daně musí poplatník zdanit. Některé příjmy 

jsou dle zákona osvobozeny. Právě takové příjmy jsou uvedeny v § 4 ZDP. 

 

Přestože je osvobození celá řada lze mezi nimi najít určité podmínky, které stanovují, 

zda bude příjem osvobozen nebo ne. 

 

a) osvobození bez podmínek – některé příjmy jsou osvobozeny bez nějaké určité 

podmínky (např. dávky a služby sociální péče, dávky státní sociální podpory,  

a další viz § 4 odst.1 písm. j) ZDP, 

b) osvobození s časovým testem – uplatňuje se hlavně u příjmů z prodeje majetku. 

Podmínkou osvobození je délka uběhlé doby od okamžiku nabytí majetku po 

okamžik jeho prodeje. Podmínka může být rozšířena o další jako v případě § 4 

odst. 1 písm. a) ZDP – časový test 2 roky při prodeji rodinného domu, bytu, 

pokud ovšem použije získané prostředky na nákup jiného rodinného domu, bytu 

na uspokojení vlastní bytové potřeby je předchozí prodej také osvobozen, 

c) osvobození s jinou podmínkou – osvobození podmíněné splněním zákonem 

dané podmínky. 
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Osvobození se může poplatník i vzdát a to za podmínek uvedených v § 4, odst. 3 ZDP. 

 

Základ daně 

 

Zákonodárce definuje základ daně v § 5, odst.1 ZDP takto: „Základem daně je částka, o 

kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně 

z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů (§ 6 ZDP 

- § 10 ZDP) není stanoveno jinak.“ 

 

V následujících ustanoveních § 5 ZDP, se říká, že základ daně je součet dílčích základů 

daně (myšleno § 6 ZDP - § 10 ZDP), jestliže poplatních má 2 a více souběžných příjmů 

podle § 6 ZDP - § 10 ZDP. 

 

Kromě základu daně se v § 5 ZDP řeší ještě tzv. daňová ztráta. Daňová ztráta vznikne, 

jestliže jsou zdanitelné příjmy nižší než výdaje k nim náležící. 

  

Závislá činnost 

 

Závislá činnost 

 

Příjmy ze závislé činnosti jsou takové příjmy, které obdrží poplatník na základě 

činnosti, při které je povinen dbát pokynů příkazce. 

 

Zákoník práce definuje závislou práci a v § 3, kde se říká: „Závislá práce může být 

vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle tohoto zákona, není-li upravena 

zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto 

zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.“ Právě takovéto příjmy se řadí mezi příjmy ze závislé činnosti. 
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Ministerstva financí ČR vydalo pokyn D-285, který pak uvádí nejčastější znaky a 

okolnosti, které by měly blíže specifikovat činnost skutečně závislou na osobě plátce.  

 

Jedná se o tyto nejčastější znaky: 

� plátce příjmu přímo či nepřímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje fyzickou osobu  

a nese odpovědnost související s její činností, 

�  fyzická osoba má ve vztahu k plátci příjmu obdobné postavení jako 

zaměstnanec, 

� odměna za práci je vypočítána na základě délky pracovní doby nebo obdobným 

způsobem běžným při odměňování osoby v pracovně-právním vztahu, 

� materiál, pracovní pomůcky, stroje a zařízení potřebné pro výkon činnosti jsou 

fyzické osobě poskytovány plátcem příjmu,  

� vztah mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou je dlouhodobý anebo soustavný, 

resp. fyzická osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze pro jednoho plátce 

příjmu, a to osobně nebo prostřednictvím spolupracující osoby ve smyslu § 13 

ZDP. 

 

Jedná se  o příjmy: 

� z pracovněprávního vztahu:  

o z pracovního poměru,  

o příjmy z dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení 

práce, dohoda o pracovní činnosti),  

� příjmy ze služebního poměru,  

� příjmy z členského poměru (pokud je člen povinen dbát příkazů plátce), 

� příjmy obdobného charakteru. 

Za příjmy obdobného charakteru se považují např. příjmy na základě smluv podle 

občanského, případně obchodního zákoníku.  

 

Při posuzování zda se ještě jedná o příjem ze závislé činnosti nebo za příjem 

z podnikání není rozhodující smlouva, podle které je daná činnost vykonávána, ale 

obsah dané činnosti. 
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Dalšími příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy členů statutárních orgánů právnických 

osob – např. odměna pro jednatele s.r.o., činnosti společníků pro společnost apod. 

 

Funkční požitky 

 

Funkčními požitky jsou dle zákona o daních z příjmů především platy členů vlády, 

poslanců a senátorů Parlamentu ČR, případně poslanců Evropského parlamentu 

zvolených na území ČR, odměny za výkon funkcí v orgánech obcí, případně jiných 

orgánech územní správy, státních orgánech, zájmových sdružení a komor a obdobných 

institucích. 

 

Příjmy, které nejsou předmětem daně dle § 6 ZDP, příjmy osvobozené 

 

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků mají ve svém paragrafu definovány také 

příjmy, které nejsou předmětem daně, případně jsou od daně osvobozeny.  

 

Takovéto příjmy se tedy musí zkoumat několikrát. Nejprve zda jsou předmětem daně 

z příjmu, následně zda nejsou osvobozeny od daně. Při ani jedné z těchto možností se 

příjem zařadí právě do příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Jakmile je příjem 

zařazen do této kategorie je nutno ho zkoumat znovu, zda je v této kategorii zařazen 

mezi předmět daně podle § 6 ZDP a jestliže ano, zda není osvobozen dle § 6, odst. 9, 

ZDP. Teprve po celé této proceduře je možno příjem zařadit do dílčího základu daně dle 

§ 6 ZDP. 

 

Dílčí základ daně 

 

Dílčí základ daně z § 6 ZDP se vypočítá jako rozdíl souhrnu příjmů, které jsou předmět 

daně dle toho paragrafu (je třeba dbát na specifika v tomto paragrafu uvedená) a 

souhrnu zaplaceného pojistného – jedná se o sociální pojištění a veřejné zdravotní 

pojištění. 
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Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

Příjmy jsou děleny na: 

� příjmy z podnikání, 

� příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. 

 

Příjmy z podnikání dle § 7, odst.1 ZDP jsou následující: 

� příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

� příjmy ze živností, 

� příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, 

� podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

 

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou dle § 7, odst. 2 ZDP: 

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

vlastnictví, 

� příjmy z výkonu nezávislého povolání, 

� příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, 

� příjmy z činnosti správce konkurzní podstaty, včetně příjmů z činnosti 

předběžného správce, atd. 

 

Dílčí základ daně 

Jako dílčí základ daně pro § 7 ZDP je obvykle využíván hospodářský výsledek zjištění 

v daňové evidenci podnikatele, případně hospodářský výsledek podnikatele vedoucího 

účetnictví. HV zjištění dle účetnictví je třeba transformovat, protože účetnictví se vede 

dle zákona o účetnictví, kde jsou některá ustanovení pro uplatňování nákladů odlišná od 

způsobu uplatnění výdajů dle zákona o daních z příjmů. 

 

Zvláštní úpravu dílčího základu daně si vyžádala ustanovení zákona týkající se příjmů 

z podílů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. Tyto problémy řeší odstavce 4-7 a odst. 

12. 
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Také v příjmech podle § 7 ZDP se setkáme s příjmem zdaněním zvláštní sazbou daně. 

Jedná se o příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, které plynou 

z území ČR. Tyto příjmy však v souhrnu za jeden kalendářní měsíc nesmí překročit 

částku 3000 Kč od jednoho plátce. 

 

Způsob uplatnění výdajů v § 7 ZDP 

 

Způsob uplatnění výdajů je největším specifikem § 7 ZDP. V praxi lze použít 3 

způsoby: 

� výdaje ve skutečné a prokázané výši – zjištěné z účetnictví, 

� výdaje ve skutečné a prokázané výši -  zjištěné z daňové evidence, 

� výdaje uplatněné procentem z příjmu – nemusí vést ani účetnictví ani daňovou 

evidenci, vede evidenci příjmů, evidenci hmotného a nehmotného majetku, který 

lze odepisovat a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou 

nebo jinou samostatně výdělečnou činností. 

 

Využití výdajů ve skutečné a prokázané výši 

 

Tzv. daňově uznatelné výdaje řeší § 24 ZDP Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů.  

 

Všechny výdaje v něm taxativně vyjmenované jsou vždy daňově uznatelné. 

 

Naproti tomuto ustanovení zákona o daních z příjmů jsou tzv. nedaňové výdaje (výdaje, 

které nejsou výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů) definovány v § 25 ZDP. 

 

Zde uvedené výdaje nemohou být v žádném případě považovány za výdaje k dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, tj. takovéto výdaje se neodečítají od příjmů při zjišťování 

základu daně.  

 



26 

Podmínky pro využití výdajů uplatněných procentem z příjmu 

Při použití výdajů uplatněných procentem z příjmu se použije sazba procenta uvedená v 

§ 7, odst. 9, ZDP. Sazba je pro každý typ podnikání jiná. 

 

Pokud má poplatník více druhů příjmů z podnikání pak musí použít pro všechny druhy 

výdaje uplatněné procentem z příjmu. 

 

Např. Poplatník bude podnikat v zemědělství a zároveň bude mít autoopravnu. 

V zemědělství bude mít příjmy 100.000 Kč a výdaje 95.000 Kč 

V autoopravně bude mít příjmy 250.000 Kč a výdaje 120.000 Kč 

 

Dílčí základ daně z § 7 ZDP bude při uplatnění procentem z příjmu roven  

(100 000 –100 000 x 0,8) + (250 000 – 250 000 x 0,6) = 120 000 Kč 

 

Při použití skutečných a prokázaných výdajů bude dílčí základ roven 

(100 000 – 95 000) + (250 000 – 120 000) = 135 000 Kč 

 

Dílčí základ daně nelze počítat následujícím způsobem: 

(100 000 – 95 000) + (250 000 – 250 000 x 0,6) = 105 000 Kč 

 

Pokud v předešlém roce uplatňoval poplatník výdaje podle skutečnosti, a v aktuálním 

roce chce výdaje počítat procentem z příjmu, musí za minulý rok podat dodatečné 

daňové přiznání k daním z příjmů. Zde se upraví základ daně o pohledávky, závazky  

a zásoby vykázané k 31.12. Pohledávky a zásoby základ daně zvýší, závazky sníží. 

Nedodaňuje se drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, který se začal 

užívat do konce roku. Pokud byly dodaněné pohledávky uhrazeny v běžném 

zdaňovacím období,  nebudou se příjmy z nich zahrnovat do svých příjmů za běžné 

zdaňovací období. 

 

 Tato podmínka je řešena v  § 23. odst. 8, písm. b) ZDP. 
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Pokud poplatník uplatní výdaje vypočítané procentem z příjmů, jsou v těchto výdajích 

zahrnuty všechny výdaje včetně mezd a odpisů dlouhodobého majetku. Jediné výdaje, 

které lze ještě navíc uplatnit jsou následující: 

� sociální pojištění, 

� zdravotní pojištění, 

� pojistné na denní dávku při pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny, 

pokud není poplatník nemocensky pojištěn. 

 

Minimální základ daně  

 

Tento paragraf upravuje minimální výši základu daně a tím i daň pro poplatníky, kteří 

mají příjmy podle § 7, odst. 1, písm. a), b) nebo c) ZDP.  

 

Toto ustanovení musí být uplatněno, jestliže celkový základ daně je nižší než minimální 

základ nebo poplatník dosáhl ztráty. V praxi to znamená, že jestliže má poplatník více 

příjmů, nejen příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, např. ze závislé 

činnosti, pronájmu, pak může mít dílčí základ z podnikání nižší než minimální základ 

daně, a přesto nemusí postupovat podle tohoto ustanovení, jestliže součet všech dílčích 

základů daně ze všech druhů příjmů je vyšší než požadovaný minimální základ daně. 

 

Minimální základ se nevztahuje na všechny. Z povinnosti odvádět daň z minimálního 

základu daně jsou vyjmuty poplatníci: 

� kteří zahájili nebo ukončili podnikatelskou činnost, 

� v bezprostředně následujícím zdaňovacím období, ve kterém zahájili 

podnikatelskou činnost. 

 

Kromě těchto poplatníků byly z povinnosti minimální daně vyloučeny určité skupiny 

poplatníků, jedná se např. o poplatníka: 

� kterému byla stanovena daň paušální částkou podle § 7a ZDP, 

� kterému náleží rodičovský příspěvek, a to i po část zdaňovacího období,  
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� kterému náležel příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zvláštního 

předpisu a to i po část zdaňovacího období, 

� který je poživatelem starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo 

částečného invalidního důchodu,  

� který na počátku zdaňovacího období nedovršil věk 26 let a který se v souladu 

se zvláštním právním předpisem soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem,  

� který ve zdaňovacím období podá daňové přiznání podle § 38gb ZDP a který do 

konce téhož zdaňovacího období neukončil podnikatelskou činnost,  

� který má ve zdaňovacím období nárok na slevu na dani podle § 35, 35a a 35b 

ZDP, 

� který uplatnil ve zdaňovacím období nárok na osvobození od daně podle § 4 

odst. 1 písm. e) ZDP, nemá-li jiné příjmy uvedené v § 7 ZDP, 

� který nemá příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) ZDP ve zdaňovacím 

období vyšší než 15 000 Kč, 

� který nemá jiný příjem podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) ZDP než příjem z 

lesního hospodářství nebo z dotací, podpor, grantů nebo z příspěvků, které 

nejsou podle § 4 odst. 1 písm. t) ZDP osvobozeny od daně. 

 

Příjmy z kapitálového majetku a dílčí základ daně 

 

Příjmy z kapitálového majetku jsou definovány v § 8 ZDP. Jedná se např. o podíly na 

zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na s.r.o., k.s., podíly na 

zisku z členství v družstvu, dále pak úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních 

knížkách – celý výčet § 8, odst. 1 a 2 ZDP. 

 

U všech těchto příjmů je třeba rozhodnout, zda nejde o příjmy podle § 6 odst.1 ZDP, 

případně § 7 odst. 1 ZDP. 
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Zákon o daních z příjmů rozumí pod příjmy z kapitálového majetku pouze příjmy z 

jejich držby. Příjmy z jejich prodeje se zdaňují jinak v rámci ostatních příjmů. Převážná 

většina těchto příjmů se zdaňuje mimo celkový daňový základ srážkou u zdroje. 

 

Nejčastější případ, který se zahrnuje do dílčího základu daně § 8 ZDP je připsaný úrok 

na podnikatelském účtu.  

 

Dílčí základ daně podle § 8 ZDP je vždy kladný. 

 

Příjmy z pronájmu 

 

Příjmy z pronájmu 

 

Příjmy z pronájmu jsou upraveny v § 9 ZDP. Dani podléhají příjmy z pronájmu, a to 

nemovitých věcí a věcí movitých. 

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí ovšem kromě § 9 odst. 1, písm. b) ZDP, jsou 

upraveny i v ustanoveních § 10 ZDP. To zda příjem zahrnout do § 9 ZDP nebo § 10 

ZDP je podmínka tzv. příležitosti. Je na poplatníkovi, aby zvážil zda se jedná o 

pronájem příležitostný nebo ne. 

 

Příkladem může být následující. Poplatník vlastní historické meziválečné vozidlo. 

Jestliže toto vozidlo pronajme filmovému štábu, který natáčí film, který se odehrává 

v meziválečném období, jedná se pronájem příležitostný – příjem bude zdaňovat podle 

ustanovení § 10 ZDP. Pronajme-li ovšem stejné vozidlo do dlouhodobé expozice o 

První republice, bude se jednat o příjmy z pronájmu zdaňované v rámci § 9 ZDP. 

 

Příjmy z  pronájmu nemovitostí se naopak téměř vždy zdaňují podle ustanovení § 9 

ZDP. 
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Pokud je majetek (movitý i nemovitý) zařazen do obchodního majetku poplatníka 

neplatí nic z výše uvedeného a veškeré tyto příjmy jsou zařazeny jako příjmy plynoucí 

podle § 7 ZDP. 

 

Pokud je předmět pronájmu zahrnut ve společném jmění manželů, pak se příjmy zdaňují 

pouze u jednoho z nich. 

 

Uplatnění výdajů u příjmů z pronájmu 

 

Podobně jako u příjmů podle § 7 ZDP existuje i u příjmů z pronájmu možnost vybrat si 

způsob uplatnění výdajů. Existují opět dvě možnosti: 

a) uplatnění výdajů ve skutečné a prokázané výši, 

b) uplatnění výdajů procentem z příjmů. 

 

Uplatnění výdajů ve skutečně prokázané výši 

 

Pokud chce poplatník uplatňovat výdaje ve skutečné výši musí pak vést evidenci, kde 

zachycuje: 

� příjmy a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém 

sledu, 

� evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odepisovat,  

� evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku (pokud ji 

vytváří),  

� evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází 

k ukončení pronájmu, 

� mzdové listy, pokud jsou vypláceny mzdy. 

 

Poplatník se však může rozhodnout, že povede účetnictví – v tomto případě pak vede 

účetnictví dle zákona o účetnictví. Důležité je ustanovení, že i když vede účetnictví, 

movitý i nemovitý majetek, o kterém je účtováno, se nepovažuje za obchodní majetek 

ve smyslu daně z příjmů fyzických osob. 
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Uplatnění výdajů procentem z příjmů 

 

Pokud se poplatník rozhodne, že nebude uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, může si je uplatnit ve výši 30 % z příjmů. 

 

Jestliže si poplatník uplatní výdaje tímto způsobem, musí počítat, že v této částce jsou 

zahrnuty veškeré výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu. 

Při tomto způsobu uplatňování výdajů musí poplatník vést následující evidenci: 

� o příjmech z pronájmu, 

� pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem. 

 

Dílčí základ daně 

 

Dílčím základem daně je rozdíl příjmů z pronájmu a výdajů vynaložených na dosažení, 

zajištění a udržení. Dílčím základem daně může být i ztráta. 

 

Ostatní příjmy 

 

Do ostatních příjmů dle zákona o dani z příjmů náleží všechny příjmy, které se nepodaří 

zařadit do předcházejících § 6 – § 9 ZDP. Z tohoto důvodu netvoří příjmy v § 10 ZDP 

určité celky, proto se musí přistupovat ke každému příjmu individuálně. 

 

U ostatních příjmů lze uplatnit pouze výdaje skutečné a prokazatelně vynaložené, nelze 

uplatňovat výdaje procentem z příjmu. Jedinou výjimku tvoří příjmy ze zemědělské 

výroby a lesního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem. U těchto příjmů 

lze použít výdaje uplatněné procentem z příjmů. 

 

V ustanovení týkající se ostatních příjmů (tj. § 10, ZDP), lze nalézt také příjmy 

osvobozené, které nejsou uvedeny v § 4 ZDP zákona o daních z příjmů. 



32 

 

Jedná se o: 

� příjmy z příležitostných činností do celkové výše 20.000 Kč ročně, 

� výhry v loteriích a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného 

podle zvláštních předpisů. 

 

Protože se do ostatních příjmů započítává velká směs nesourodých příjmů, zákonodárce 

„zabudoval“ do tohoto paragrafu (§ 10 ZDP) jaké výdaje a v jaké výši je možno 

k jednotlivým příjmům použít. 

 

Dílčí základ z Ostatních příjmů je vždy kladný nebo se rovná nule. 

 

Nezdanitelná část základu daně 

 

Jedná se o takové výdaje, které nejsou klasifikovány jako výdaje na udržení a zajištění 

příjmů, ale které lze po výpočtu základu daně, od tohoto základu odečíst. 

 

Definice takovýchto výdajů je uvedena v § 15 ZDP. Jsou zde taxativně vyjmenovány 

výdaje, které mohou být použity jako nezdanitelná část základu daně včetně podmínek, 

za kterých se mohou od základu odečíst. 

 

V zásadě se jedná o výdaje: 

� dary (viz. § 15, odst. 1 a 2 ZDP), 

� úroky z úvěru ze stavebního spoření, resp. hypotéky (viz. § 15, odst. 3 a 4 ZDP), 

� zaplacený příspěvek poplatníka na jeho penzijní připojištění, 

� pojistné na soukromé životní pojištění poplatníka, 

� zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové 

organizace, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy. 
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Sazba daně 

 

V současnosti je v České republice uplatňována progresivní daň z příjmů se sazbami, 

které jsou uvedeny níže v tabulce. 

 

základ daně Kč daň za rok 2006 

              - 121.200  12%  

121.000 - 218.400  14.544 Kč + 19% ze základu přesahujícího 

121.200 Kč  

218.400 - 331.200  33.012 Kč + 25% ze základu přesahujícího 

218.400 Kč  

331.200 a více 61.212 Kč + 32% ze základu přesahujícího 

331.200 Kč 

tabulka č. 1- sazby daně z příjmů fyzických osob 

 

Slevy na dani 

 

Slevy na dani jsou definovány v § 35 ZDP. Nejdůležitější slevy na dani pro moji práci 

jsou uvedeny v § 35ba ZDP. Jedná se o slevy na dani, které uplatňuje fyzická osoba. 

Tyto slevy nahradily od 1. 1. 2006 do té doby používané nezdanitelné části základu 

daně. 

 

Jedná se o slevy, které uplatní poplatník: 

a) na sebe, jako na poplatníka, 

b) na manžela, manželku, 

c) pokud je student, 

d) pokud je částečně invalidní důchodce, 

e) pokud je invalidní důchodce, 

f) pokud je držitel průkazu ZTP/P. 
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Zatímco slevu na poplatníka si může uplatnit každý poplatník a to v celkové výši za 

celý kalendářní rok, nárok na slevy b) až f) je možný až po splněný podmínek daných 

zákonem. Pokud je podmínka splněna jen po určitou dobu zdaňovacího období, je sleva 

uplatňována pouze za toto období.  

 

V zásadě se výše slevy počítá jako sleva x 1/12 x počet započatých měsíců. Počet 

započatých měsíců je součet měsíců, ve kterých má poplatník nárok na danou slevu. 

 

Další slevou pro fyzické osoby je sleva na vyživované dítě, která je upravena v § 35c 

ZDP. Poplatník může uplatnit tuto slevu na každé dítě, které s ním žije v domácnosti. 

Podmínkou je, že dítě je nezletilé, případně zletilé do 26 let věku, pokud se soustavně 

připravuje na budoucí povolání nebo pokud se kvůli zdraví připravovat nemůže. 

 

Výše slevy se opět počítá jako sleva x 1/12 x počet započatých měsíců. Slevu může 

uplatnit pouze jeden z rodičů. 

 

2.1.4 Daňová evidence 

 

Daňová evidence si klade za cíl poskytovat potřebné údaje daňovému subjektu pro 

určení dílčího základu daně. Daňovou evidenci vedou ty subjekty, které nejsou účetními 

jednotkami podle zákona 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Daňovou evidenci proto nemohou vést právnické osoby, dále osoby fyzické 

pokud nepřekročili zákonem stanovenou výši obratu, nebo pokud dobrovolně vedou 

účetnictví. Speciální postavení má sdružení fyzických osob bez právní subjektivity, ve 

kterém stačí jedna fyzická osoba, která je účetní jednotkou, aby se  i ostatní fyzické 

osoby musely stát účetními jednotkami – tj. žádný účastník takového sdružení nemůže 

vést daňovou evidenci. 

 

Legislativně je daňová evidence upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Daňová evidence nahradila dříve používané jednoduché účetnictví. Ve srovnání s ním je 

méně administrativně náročná, jednodušší po metodické stránce a tím i klade menší 

nároky na technické vybavení. Zachycuje peněžní toky, které se přímo týkají podnikání 

a stav majetku, pohledávek a závazků podnikatele na konci zdaňovacího období. Stejně 

jako účetnictví vymezuje ten majetek, který podléhá evidenci a dále určuje metody 

oceňování u majetku a závazků. V žádné zákonné úpravě není přesně stanovena její 

formální úprava, je stanova pouze povinnost uchovávat daňovou evidenci za všechna 

zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně z příjmů podle zákona 

č. 586/1992 Sb. nebo jiných zvláštních právních předpisů. 

 

Hlavním cílem daňové evidence je zjištění dílčího základu daně pro účely stanovení 

celkového základu daně z příjmů fyzických osob. Jestliže je, ale daňová evidence 

vedena průběžně plní také funkci přehledu o majetku a závazcích podnikatele a může 

tedy být využita jako podklad pro ekonomické rozhodování při řízení firmy. 

 

Dalším úkolem je zajistit povinnosti plynoucí podnikateli ze zákona č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud je podnikatel pro tuto 

daň registrován jako plátce. Daňová evidence pak musí být vedena tak, aby z ní byl 

potřebný rozsah pro zpracování měsíčního (resp. čtvrtletního) přiznání k DPH. 

Knihy daňové evidence 

 

Deník příjmů a výdajů 

 

Nejdůležitější kniha daňové evidence. Tento deník je určen pro podnikatele, kteří mají 

příjmy z podnikání a jako výdaje používají skutečné výdaje, nikoliv tedy uplatňují 

výdaje vypočtené procentem z příjmů. 

 

Obsahem deníku jsou minimálně následující údaje: 

a) datum uskutečnění transakce 

b) označení daňového dokladu 
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c) stručný popis transakce 

d) přehled o celkových příjmech 

e) přehled o příjmech, které jsou předmětem daně z příjmů 

f) přehled o přijaté a zaplacené dani z přidané hodnoty 

g) přehled o celkových výdajích 

h) přehled o výdajích souvisejících z příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů (tzv. daňové výdaje) 

i) přehled o úpravách základu daně dle § 23 ZDP (tzv. plus – minus 

položky) 

 

V deníku se zachycují jednak peněžní příjmy a výdaje (skutečné platby) a jednak 

nepeněžní transakce, které zvyšují nebo snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji. Na konci 

zdaňovacího období se zjistí skutečné stavy majetku a závazků a případné rozdíly se 

promítnou do daňové evidence. Provedou se konečné součty a zjistí se celkové příjmy, 

které jsou předmětem daně a s nimi související výdaje podle jednotlivých základů daně. 

 

Podle dokladů se do jednotlivých sloupců deníku zapisují: 

a) číslo řádku, 

b) datum – uvádí se den uskutečnění daňově účinné transakce, tj. den, ve kterém 

došlo k platbě dodávky v hotovosti, k inkasu pohledávky, úhradě vystavené 

faktury, prodeji za hotové, poskytnutí či přijetí zálohy, zjištění manka, schodku, 

přebytku či škody apod., 

c) doklad – uvádí se označení dokladu v rámci číselných řad (VP 001 – výdajový 

pokladní doklad, PP 001 – příjmový pokladní doklad, atd.), 

d) název transakce – stručný a výstižní název daňově účinné transakce, 

e) pohyb peněžních prostředků – podle dokladu se zapisuje částka v celkové výši 

příjmu, nebo výdaje: 

- pokladna, 

- bankovní účet, 

f) daňové příjmy – jedná se o tu část příjmů, která se zahrnuje do základu daně dle 

§ 7 ZDP, 

g) nezdanitelné příjmy: 
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- přijaté DPH – u registrovaných plátců daně se jedná o tu část 

celkových příjmů, které neovlivňují základ daně, 

- ostatní, 

h) výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu, 

i) výdaje neovlivňující základ daně: 

- placené DPH – analogický opak přijatého DPH, 

- ostatní, 

j) průběžné položky. 

 

KAŽDÁ TRANSAKCE MÁ V  DENÍKU P ŘÍJM Ů A VÝDAJŮ VYMEZEN 

JEDEN ŘÁDEK. 

 

Evidence příjmů 

 

V deníku musí být zachyceny všechny příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a to 

v takovém rozsahu a členění, aby bylo možné zjistit základ daně. 

 

Obvyklé členění příjmů je následující: 

� peněžní příjmy, 

� nepeněžní příjmy, 

� příjmy dosažené směnou. 

 

Do deníku jsou zapisovány pouze skutečné příjmy – tj. převzetí hotovosti do pokladny, 

připsání částky na bankovním účtu. Mezi nepeněžité příjmy patří např. vzájemný 

zápočet závazků a pohledávek. Pokud přijímá podnikatel peníze v hotovosti za prodej 

zboží (poskytnutí služby), je povinen vést evidenci denní tržeb. Toto mu nařizuje zákon 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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Evidence výdajů 

Podobně jako příjmy je lze členit na: 

� peněžní výdaje, 

� nepeněžní výdaje. 

 

Kromě skutečných peněžních výdajů, jsou výdaji i takové nepeněžní operace, které 

splňují podmínku § 24 ZDP, tj. jsou to takové výdaje, které jsou vynaloženy na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů. Typickým zástupcem nepeněžního výdaje (lépe 

nákladu), který splňuje výše uvedené je odpis dlouhodobého majetku. 

 

Knihy pohledávek a závazků 

 

Kniha pohledávek 

 

Tato evidence má základní cíl informovat o tom, jaké pohledávky podnikatel vlastní, 

jejich výši a vůči komu.U této evidence není předepsána forma, jakou má být vedena je 

podstatný pouze její obsah. 

 

Z evidence by měli být snadno zjistitelné informace zda se jedná o: 

a) pohledávky z obchodního styku, s výjimkou poskytnutých záloh (tj. 

vystavené faktury), 

b) pohledávky z poskytnutých záloh, 

c) pohledávky z poskytnutých půjček, 

d) pohledávky, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, 

e) ostatní pohledávky – např. leasingové splátky, 

f) šeky vystavené podnikatelem – zápis v deníku příjmů a výdajů se totiž 

provede až když je šek proplacen. 
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Obvykle se k zajištění evidence pohledávek používá kniha pohledávek. Zápisy do knihy 

se provádějí v případě vzniku pohledávky, její úhrady – tj. zániku pohledávky, pokud je 

úhrada částečná tak se zápisy provádějí do doby než je celá pohledávka plně 

uspokojena. 

 

Pokud je podnikatel registrován jako plátce DPH, pak se k pohledávkám váže právě tato 

nepřímá daň. Je tak vhodné  v této knize uvádět částku celkem, cen u bez DPH a výši 

DPH, dále pak nejen datum vzniku pohledávky a datum splatnosti, ale také den 

uskutečnitelného zdanitelného plnění. Tímto je vyřešen problém z vedením evidence 

DPH vzhledem k pohledávkám. 

 

Kniha závazků 

 

V této knize se evidují závazky, což znamená, že se zde evidují povinnosti dlužníka 

uhradit v peněžních prostředcích smluvně dohodnuté částky obvykle vyplývající 

z ekonomické činnosti dlužníka. 

 

Obdobně jako u evidence pohledávek i z evidenci závazků musí být zřejmé o jaké 

závazky jde, jaká je jejich výše a kdo je věřitelem. Právní předpisy opět nenařizují 

formu vedení evidence. Lze tedy všechny závazky vést dohromady v jedné evidenci, 

nebo mít několik evidencí, případně evidenci podle jednotlivých věřitelů, činností atd. 

 

Evidence by měla obsahovat minimálně informace o: 

 

a) závazcích z obchodních vztahů, tj. přijaté faktury, 

b) závazcích z přijatých záloh, 

c) závazcích z přijatých půjček a úvěrů, 

d) závazcích, který vyplývají z plnění povinností podnikatele podle zvláštního 

právního předpisu (např. evidence DPH na výstupu), 

e) ostatních závazcích, které nejsou obsahem ostatní evidence (např. nájemné 

z nebytových prostor, leasingové splátky atd.), 

f) šecích předaných podnikatelem k inkasu. 
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Do knihy pohledávek a závazků se zapisuje vždy, když vzniká, mění se nebo zaniká 

pohledávka resp. závazek. 

 

Evidence dlouhodobého majetku 

Právní předpisy vymezují dlouhodobý majetek jako majetek, který má dobu 

použitelnosti delší než jeden rok. Pořízení takového majetku nelze zahrnout přímo do 

daňových výdajů, protože se nespotřebovává jednorázově, ale opotřebovává se 

postupně. Do výdajů se proto zahrnuje jen příslušná část pořizovací ceny dlouhodobého 

majetku a to ve formě odpisů. 

 

Základní členění je následující: 

 

� dlouhodobý nehmotný majetek (např. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, patenty, licence apod.), 

� dlouhodobý hmotný majetek ( pozemky, stavby, samostatné movité věci, 

pěstitelské celky, základní stáda, otvírky nových lomů, atd.), 

� dlouhodobý finanční majetek. 

 

Věci se stanou dlouhodobým nehmotným resp. hmotným majetkem až po zařazení do 

užívání. Dále se pak odepisují podle ustanovení § 26 až § 32b ZDP. 

 

Specifickou kategorii tvoří dlouhodobý finanční majetek, který se neodepisuje. Tento 

dlouhodobý majetek tvoří majetkové účasti, majetkové a úvěrové cenné papíry držené 

dlouhodobě – déle než jeden rok.  

 

Samotná evidence se vede na inventárních kartách, pro které platí přiměřeně ustanovení 

vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
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Dle této vyhlášky by měla evidenční karta splňovat požadavky kladené na analytickou 

evidenci majetku, obsahuje tedy minimálně tyto údaje: 

 

a) název nebo popis složky majetku, 

b) ocenění, 

c) datum pořízení nebo datum uvedení do užívání (pokud není shodné), 

d) částky daňových odpisů za zdaňovací období, 

e) zřízené zástavní právo, příp. věcné břemeno, 

f) datum a způsob vyřazení. 

 

Přestože to výše uvedené právní předpisy nepřikazují, je vhodné evidenční kartu doplnit 

dalšími údaji např.: roční odpisovou sazbou (resp. koeficientem), odpisovou skupinou, 

dokladem, kterým byl majetek nabyt, zůstatkovou cenu majetku atd. 

 

Ne všechen majetek lze odepisovat. Majetek uvedený v § 27 zákona o daních z příjmů 

odepisovat nelze. Takovýto majetek bude evidován stejným způsobem jako majetek, 

který lze odepisovat, na inventární kartě se, ale nebudou vyplňovat údaje týkající se 

ročních odpisů. 

Inventární karta dlouhodobého majetku 

IČ   

Název   

Datum zařazení   

Pořizovací cena   

Odpisová skupina   

Způsob odpisování   

Vyřazení (datum, 

způsob)   
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Účetní odpisy Daňové odpisy 

Období 

účetní 

odpis oprávky účetní ZC 

daňový 

odpis oprávky 

daňová 

ZC 

              

              

              

              

tabulka č. 2 - inventární karta dlouhodobého majetku 

Najatý majetek 

 

Pro podnikatele je vhodné evidovat majetek, který je pořízen finančním leasingem 

(přesněji formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci). Majetek pořízený 

takovýmto způsobem se totiž, na rozdíl od majetku pronajatého operačním leasingem, 

stane po skončení doby pronájmu stává majetek nájemce. 

 

Karta najatého majetku by pak měla obsahovat následující informace: 

a) identifikaci najatého majetku, 

b) identifikaci pronajímatele, 

c) číslo nájemní smlouvy a datum jejího uzavření, 

d) datum převzetí najatého majetku, 

e) dobu nájmu, 

f) celkovou výši nájemného, 

g)  poměrnou část nájemného připadajícího na jeden měsíc. 

 

Právě poslední bod je podle mě nejdůležitější. Je to z důvodu toho, že tato poměrná část 

je daňově uznatelným výdajem.  
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Pokladní kniha 

Forma vedení této evidence není právními předpisy předepsána, proto si může každý 

podnikatel zvolit způsob vedení této evidence. 

 

V zásadě lze pokladní evidenci vést dvěma způsoby: 

 

a) v deníku příjmů a výdajů, 

b) samostatně za jednotlivé pokladny. 

 

Zákon o daních z příjmů neukládá fyzickým osobám vést fyzicky pokladní hotovost, ale 

na druhou stranu je nutno o ní vést daňovou evidenci, protože pokladní hotovost je 

součástí obchodního majetku. Pokud podnikatel, ale vede a přijímá platby v hotovosti, 

musí vést záznamy o denních tržbách podle § 39 odst. 3 zákona o správě daní a 

poplatků. 

 

Kniha jízd 

 

Proto, aby mohly být výdaje spojené s používání motorového vozidla uplatněny jako 

daňové, je třeba splnit následující podmínky: 

� vést knihu jízd, 

� přihlásit se k silniční dani. 

 

Kniha jízd by měla minimálně obsahovat: 

a) datum jízdy, 

b) místo počátku a cíle jízdy, 

c) účel jízdy, 

d) počet ujetých kilometrů, 

e) identifikaci vozidla, 

f) stav tachometru na počátku účetního období, 

g) stav tachometru na konci účetního období. 
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Pokud je použito vozidlo nezařazené do obchodního majetku není třeba, aby kniha jízd 

obsahovala stav tachometru na počátku a konci účetního období. 

 

Otevírání a zavírání účetních knih 

 

Otevřením účetních knih se rozumí podle zákona otevření peněžního deníku s převodem 

počátečních zůstatků peněžních prostředků v hotovosti, prostředků na účtech v bankách 

a průběžných položek z minulého účetního období, dále otevření knih pohledávek  

a závazků a pomocných knih (karet) o ostatních složkách majetku a závazků. 

 

Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se podle zákona k poslednímu dni účetního 

období zjišťují souhrnné částky údajů sledovaných  v peněžním deníku, a to příjmů  

a výdajů v pokladnách, příjmů a výdajů na bankovních účtech, zůstatků na průběžných 

položkách (pokud nejsou ke dni uzavření účetnictví průběžné položky vyrovnány). 

 

Dále se zjišťují: 

� stavy nevyrovnaných (neuhrazených) pohledávek a závazků, 

� stavy majetku v knihách (kartách) majetku, 

� stavy v ostatních účetních záznamech a pomocných knihách, 

 

2.1.5 Inventarizace  

 

Inventarizace je činnost, při níž podnikatel zjišťuje skutečný stav zásob, dlouhodobého 

hmotného majetku, pohledávek a závazků a ověřuje, zda zjištěný stav odpovídá stavu 

zachyceném v daňové evidenci. O inventarizaci je třeba sestavit zápis. 

 

Každá osoba, která vede daňovou evidenci, je povinna provádět inventarizaci 

minimálně jednou ročně. 

 



45 

2.1.6 Oceňování 

 

Pro vedení daňové evidence je také potřebné jednotlivé složky majetku a závazků 

určitým způsobem ocenit.  

 

Zákon o účetnictví udává následující druhy cen: 

� pořizovací cena, 

� reprodukční pořizovací cena, 

� ve výši vlastních nákladů. 

 

Zákon o účetnictví jednotlivé ceny definuje v § 25 následovně:  
� pořizovací cena - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 

související, 

� reprodukční pořizovací cena - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje, 

� vlastními náklady:  

� u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené 

na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i část nepřímých 

nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti, 

� u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě 

pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady 

vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, 

které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu 

s účetními metodami. 

 

2.1.7 Daňové přiznání 

 

Problematiku zvláštních ustanovení pro vybírání daně od fyzických osob pomocí 

daňového přiznání řeší § 38g ZDP. Obecně je problematika daňového přiznání řešena 

v zákoně o správě daní a poplatků. 
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V § 38g ZDP je uvedeno, kdo je povinen podat daňové přiznání a jaké v něm uvede 

příjmy. 

 

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy přesáhnou 15 000 Kč. Do 

těchto příjmů se však nezapočítávají příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od 

daně osvobozeny. 

 

Daňové přiznání není povinen podat poplatník, která má příjmy ze závislé činnosti a 

funkčních požitků pouze od jednoho a nebo postupně více plátců daně, v případě že 

neuplatňuje výpočet daně ze společného jmění manželů. Podmínkou pro uskutečnění 

výše uvedeného je, že poplatník u každého výše uvedeného plátce podepsal prohlášení 

k dani. 

 

V daňovém přiznání poplatník uvádí všechny příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, ze kterých je vybírána daň 

zvláštní sazbou daně. V daňovém přiznání se také uvádí částka slevy na dani, případně 

daňového zvýhodnění. Jsou-li součástí zdanitelných příjmů i příjmy ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, je třeba, aby je poplatník doložil dokladem vystaveným podle 

§ 38j, odst. 3 ZDP (tzv. roční zúčtování). 

 

Zákon o správě daní a poplatků rozeznává následující druhy přiznání: 

� daňové přiznání, 

� dodatečné daňové přiznání, 

� opravné daňové přiznání. 

 

Daňové přiznání 

 

Povinnost podat daňové přiznání má poplatník, kterému vznikla tato povinnost 

v souladu se zákonem o správě daní a poplatků nebo podle zvláštního předpisu. Dále má 

tuto povinnost ten, kterého k tomuto úkonu vyzve správce daně. 
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„Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, 

pokud zvláštní daňový zákon nestanoví jinou lhůtu.“[2] 

 

Tato lhůta může být prodloužena pokud daňové přiznání podává poplatník, který: 

- má zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem, 

- má přiznání zpracované a předložené daňovým poradcem. 

 

V těchto případech je pak lhůta pro podání přiznání šestiměsíční. 

 

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání lze dle zákona o správě daní a poplatků 

také následujícími způsoby: 

� na základě žádosti daňového subjektu, 

� na základě žádosti daňového poradce, 

� z vlastního podmětu správce daně. 

 

Délka prodloužení je upravena zákonem o správě daní a poplatků. Je zde uvedena také 

výjimka a to ta, že lhůta nemůže být prodloužena u daní, jejich zdaňovací období je 

kratší než jeden rok. 

Opravné daňové přiznání 

Opravné daňové přiznání využije poplatník před uplynutím lhůty pro podání řádného 

daňového přiznání. V opravném daňovém přiznání může měnit a opravovat cokoliv, 

daňovou povinnost si tak může zvýšit i snížit. 

Správce daně následně ve vyměřovacím řízení použije poslední opravné přiznání, 

k předešlým se nepřihlíží. Poplatník může podat jakýkoliv počet opravných přiznání. 

 

Dodatečné daňové přiznání 

 

Dodatečné daňové přiznání lze rozdělit na dva druhy: 

� na vyšší daňovou povinnost (resp. na nižší daňovou ztrátu), 

� na nižší daňovou povinnost (resp. na vyšší daňovou ztrátu). 
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Dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost je daňový subjekt povinen 

podat. Lhůta pro toto podání je do konce měsíce následujícího po zjištění, že poslední 

daňová povinnost je nižší než zjištěná.  

 

Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost daňový subjekt podat může, a to 

ve stejné lhůtě jako na vyšší daňovou povinnost. 

 

Platně ovšem nelze dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost podat 

v následujících případech: 

� původní daňová povinnost byla stanovena podle pomůcek nebo byla sjednána, 

� je uplatňováno snížení základu daně v důsledku snížení výnosů (příjmů) či 

uskutečněných zdanitelných plnění, o kterých již bylo pravomocně rozhodnuto 

v odvolacím řízení nebo v mimořádném opravném prostředku, 

� týká se daňové povinnosti, kde rozhodnutí o ní bylo pravomocně přezkoumáno 

soudem, 

� dodatečným daňovým přiznáním na nižší daňovou povinnost by byla dotčena 

část daňové povinnosti již jednou dodatečně stanovené při požití stejných 

důkazů. 
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3 Analýza problému a současné situace 

Problémem pana Loníka a dalších poplatníků, kteří mají příjmy vyšší než 15 000 Kč, 

s přihlédnutím k výjimkám výše uvedeným (kapitola 2.7.1), je sestavení daňového 

přiznání k dani z příjmů. 

 

Jak jsem již v úvodu uvedl pan Loník má dva druhy příjmů. Jeden příjem mu plyne 

z provozování cukrárny na základě živnostenského oprávnění. Druhý příjem pochází 

z pronájmu nemovitosti, kterou vlastní ve společném jmění manželů se svojí 

manželkou. 

 

V úvodu jsem také uvedl, že zatímco příjem z provozování cukrárny bude zdaněn podle 

§ 7 ZDP, příjem z pronájmu nemovitosti bude zdaněn v rámci § 9 ZDP. Tento fakt je 

také důležitý pro to, jaké nároky jsou na poplatníka kladeny při prokazování výše 

příjmu, resp. při prokazování výše výdajů spojených s tímto příjmem. 

 

3.1 Zdanění příjmu z podnikatelské činnosti – provozování 

cukrárny 

 

V § 7, odst. 3 ZDP, je základem daně (resp. dílčím základem daně) rozdíl mezi příjmy a 

výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení. 

 

Zatímco příjmy jsou definovány přesně jako příjmy ze živností – zjednodušeně každý 

příjem, který je spojen s podnikáním na základě živnostenského oprávnění je 

zdanitelným příjmem dle § 7 ZDP, protože je nutné samozřejmě počítat s různými 

výjimka v ZDP. 

 

Výdaje však mohou být uplatněny hned třemi způsoby (viz. kapitola 2.1.3): 

� výdaje ve skutečné a prokázané výši – zjištěné z účetnictví, 

� výdaje ve skutečné a prokázané výši -  zjištěné z daňové evidence, 

� výdaje uplatněné procentem z příjmu.  
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V zásadě by se dalo říci, že jsou to pouze dva různé způsoby, přičemž jeden z nich je 

dále modifikovatelný. 

 

Dle mého názoru je vhodné sledování výdajů ve skutečné a prokázané výši během 

celého zdaňovacího období. Na konci zdaňovacího období je pak nejjednodušší jejich 

výsledné porovnání a zvolení optimálního způsobu uplatnění výdajů. 

 

Výdaje uplatňované procentem z příjmů 

 

Takovéto výdaje se zjišťují jako součin sumy příjmů, které plynou z dané živnosti a 

procentní sazby určené ZDP. 

 

ZDP určuje procentní sazby dle jednotlivých druhů živností v § 7, odst. 9 ZDP, takto: 

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

� 60 % z příjmů ze živností řemeslných, 

� 50 % z příjmů ze živností s výjimkou živností řemeslných, 

� 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, a dále příjmů 

uvedených v § 7, odst. 2 ZDP, výjimkou jsou příjmy uvedené v § 7, odst. 8 

ZDP.  

 

Pan Loník vlastní živnostenská oprávnění na provozování hostinské činnosti a živnost 

cukrářství. Obě dvě živnosti patří mezi živnosti řemeslné, z toho vyplývá, že si 

poplatník může uplatnit 60 % příjmů jako výdaje. 

 

Pokud poplatník využije uplatnění výdajů procentem z příjmů, pak jsou v sumě výdajů 

obsaženy všechny výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmu 

z podnikatelské a z jiné výdělečné činnosti. Jedinými výdaji, které nejsou ve výše 

uvedených započteny, a které lze započíst jsou výdaje na pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění. 

 



51 

Při použití výdajů uplatněních procentem z příjmů je třeba dodržet specifika uvedená 

v ZDP (viz. kapitola 2.1.3). 

 

Výdaje ve skutečné a prokázané výši 

 

Výdaje v prokázané výši lze uplatnit dvěma způsoby. Jednou možností je prokazovat je 

účetnictvím, druhým způsobem prokazování je daňová evidence. 

 

Každý způsob je upraven jinou právní normou. Zatímco vedení účetnictví je upraveno 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vedení daňové 

evidence je upravenou ZDP. 

 

Pro to jakým způsobem bude poplatník  prokazovat svoje výdaje je důležitější zákon o 

účetnictví, kde je stanoveno, kdo musí vést účetnictví. 

 

ZUCE2 stanovuje v § 1 fyzické osoby, které vedou účetnictví takto: 

� fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

� ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o 

dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou 

součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to od prvního dne 

kalendářního roku, 

� ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

� ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez 

právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z 

účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v § 1, odst. 2, písmenech a) až f) 

nebo h) ZUCE, 

� ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis. 

 

                                                 
2 Zákon o účetnictví – zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Protože poplatník, kterého jsem si vybral pro účely této práce, nesplňuje ani jednu 

z výše uvedených podmínek, nemusí vést účetnictví. Z toho vyplývá, že pro to, aby 

mohl prokazatelně uplatňovat skutečné výdaje, musí vést daňovou evidenci. 

 

V tomto okamžiku nastává další problém, po problému zjistit daňovou povinnost, a to 

problém se vedením daňové evidence. 

 

3.2 Vedení daňové evidence 

 

Daňová evidence nahradila od 1. 1. 2004 do té doby používané jednoduché účetnictví. 

V současné době je upravena § 7b ZDP.  Základním cílem daňové evidence je zjištění 

základu daně z příjmů fyzických osob (resp. dílčího základu daně z příjmů fyzických 

osob). Tohoto cíle se dosahuje evidencí daňových příjmů a daňových výdajů a dále 

evidencí majetku a závazků daného subjektu. 

 

Daňovou evidenci mohou vést pouze ty subjekty, které nejsou podle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetními jednotkami. 

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, neuplatňují 

své výdaje procentem z příjmů a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 

15 mil. korun, jinak totiž musí přejít na účetnictví. 

 

Daňová evidence se vede formou knih, případně formou evidenčních karet. Forma celé 

daňové evidence se pak odvíjí od  jednotlivých složek obchodního majetku podnikatele. 

Pro obsahové vymezení jednotlivých složek majetku je třeba znát zvláštní právní 

předpis, v tomto případě vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2.1 Deník příjmů a výdajů 

Základní knihou používanou v daňové evidenci je deník příjmů a výdajů. Protože je 

legislativně určeno pouze, že musí být veden v členění potřebném pro zjištění základu 

daně, každý poplatník si může členění přizpůsobit. 

 

Členění se přizpůsobuje hlavně rozsahu daňové evidence a tomu, co chce daný 

podnikatel sledovat. V případu, kterým se zabývám je rozsah relativně velký (roční 

počet řádků je cca 900), čemuž napovídá i skutečnost, že pan Loník je plátcem DPH. 

 

Co musí minimálně obsahovat deník příjmů a výdajů je uvedeno v kapitole 2.1.4 

 

Struktura sloupců deníku příjmů a výdajů, který si vede pan Loník je následující: 

1. řádek příslušné transakce, 

2. datum, 

3. označení a číslo dokladu, 

4. text – označení transakce, 

5. peněžní prostředky: 

� v hotovosti: 

• příjem, 

• výdej, 

� na bankovních účtech: 

• příjem,  

• výdej, 

6. zdanitelné příjmy: 

� prodej zboží, výrobků a služeb, 

� ostatní, 

7. nezdanitelné příjmy: 

� DPH, 

� ostatní, 

8. výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu: 

� nákup materiálu a zboží, 
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� mzdy, 

� zdravotní a sociální pojištění, 

� provozní režie, 

9. výdaje neovlivňující základ daně: 

� DPH, 

� ostatní, 

10. průběžné položky: 

� příjmy, 

� výdaje. 

 

Zápisy provedené ve sloupcích 1. – 4. jsou dle mého názoru naprosto jasné. Do sloupce 

5. se pak zapisuje celková částka transakce, s přihlédnutím zda se jedná o příjem nebo 

výdaj, a vliv má také způsob úhrady (hotově, resp. bezhotovostní). 

 

Zdanitelné příjmy se pak dělí na příjmy plynoucí z hlavní činnosti (tj. prodej výrobků a 

služeb) a příjmy ostatní, kam lze zařadit např. úroky z bankovního účtu (v daňovém 

přiznání je ovšem musíme zařadit do správného paragrafu), příjmy z prodeje majetku, 

který byl zařazen v obchodním majetku živnostníka, atd. 

 

Nezdanitelné příjmy jsou rozděleny na sloupec DPH, který se vyplňuje jen pokud je 

podnikatel plátcem DPH (jedná se o uskutečněná zdanitelná plnění), a sloupec ostatní, 

kam náleží např. přijaté úvěry, osobní vklady do podnikání, apod. 

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů obsahují hned několik sloupců. Obsah 

sloupce nákup materiálu a zboží je jasný, sloupec mzdy obsahuje částky mezd, které 

jsou vyplaceny zaměstnancům, sloupec zdravotní a sociální pojištění pak zobrazuje 

kolik podnikatel uhradil na tato pojištění sám za sebe a současně se zde účtuje i 

pojištěných placených zaměstnavatelem za zaměstnance. Sloupec provozní režie jsou 

všechny ostatní „daňové“ výdaje, které se neúčtují do předchozích sloupců (např. 

spotřeba energie, opravy, spotřeba pohonných hmot, poradenství, atd.). 
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Výdaje neovlivňující základ daně obsahují opět sloupec DPH, jedná se o přijatá 

zdanitelná plnění, a sloupec ostatní kam lze zařadit např. pořízení dlouhodobého 

majetku, splátky úvěru, splátky leasingu, výdaje na reprezentaci, osobní spotřebu, atd. 

 

Poslední dva sloupce jsou nazvány průběžné položky. Do těchto sloupců se účtuje při 

převodu peněz z poklady na bankovní účet, resp. při převodu z bankovního účtu do 

pokladny. Důvody účtování průběžných položek vycházejí z časového nesouladu mezi 

účtování pohybu peněžních prostředků v hotovosti a na bankovním účtu. Účtovat o 

pohybech na bankovním účtu lze až v okamžiku, kdy máme k dispozici výpis 

z bankovního účtu. 

 

Účtování v deníku je v podstatě jednoduché. Nejdříve se identifikuje transakce, 

následuje forma placení – hotovostní příp. bezhotovostní. Pokud se jedná se o příjem, je 

důležité rozhodnou zda je to příjem zdanitelný nebo příjem neovlivňující základ daně. 

Podle výše uvedeného „klíče“ se pak zapíše do správného sloupečku.  

 

Jedná-li se o výdaj je opět základem rozhodnutí, zda jde o výdaj daňově uznatelný, nebo 

výdaj neovlivňující základ daně. Opět se částka zapíše do sloupce, kam podle „klíče“ 

náleží.  

 

V zásadě je tak každá transakce zapsána v deníku ve dvou až třech sloupcích. Poprvé 

jako pohyb peněžních prostředků, podruhé jako druh tohoto pohybu a možná třetí 

varianta pro plátce DPH ve sloupci k evidenci DPH. 

 

Ukázka zaúčtování několika položek do deníku příjmů a výdajů je uvedena na příloze 

č. 1. Nejdůležitější je dodržet pravidlo, že každé transakci patří jeden řádek. 
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3.2.2 Další pomocné knihy 

Knihy závazků a pohledávek 

Do knih závazků a pohledávek se zapisují především závazky a pohledávky vzniklé 

z obchodního styku, tj. na základě faktur přijatých a vydaných. 

 

U obou těchto knih se eviduje: 

- variabilní symbol (jedná se o číslo faktury), 

- název odběratele, resp. dodavatele, 

- datum vystavení, 

- datum splatnosti, 

- částky celkem, bez DPH, částka DPH, 

- zbývající částka k úhradě. 

 

Evidence najatého majetku 

 

Evidence najatého majetku je důležitá i z důvodu, že u najatého majetku se musí také 

časově rozlišovat, nelze dávat do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

jednotlivé splátky. 

 

Do pořizovací ceny se zahrnou všechny výdaje, které spojené s pořízením tohoto 

majetku, které hradí nájemce. Následně se vypočítá poměrná část nájemného, které 

připadá na jeden kalendářní měsíc. Do nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

se pak účtuje částka, která je součinem počtu měsíců do konce zdaňovacího období a 

poměrné části nájemného. 

 

Pan Loník má formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci (tj. leasingu) 

pronajat automobil Volkswagen Transporter. 

Způsob výpočtu daňově uznatelných výdajů je následující: 

1) určení celkové částky leasingu 

součet všech měsíčních splátek + první zvýšená splátka: 
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48 x 12 575,62 + 300 000 = 903 629,76 Kč 

 

2) výpočet poměrné části připadající na jeden měsíc: 

903 629,76 / 48 = 18 825,62 Kč 

 

3) výpočet daňově uznatelného nákladu pro rok 2006: 

18 825,62 x 12 = 225 907,44 Kč 

 

Majetek pronajatý touto formou leasingu je vhodné určitým způsobem evidovat. U pana 

Loníka se tak děje pomocí evidenčních karet.  

 

Evidenční karta leasingu 

Předmět leasingu VW Transporter  

Datum zařazení 10. 4. 2003  

Délka smlouvy 48 měsíců  

Hodnota leasingu 903 629,76 Kč  

Poměrná část připadající na 1 měsíc 18 825,62 Kč 

  

Daňově uznatelný náklad 

rok počet měsíců částka 

2003 8  150 604,96 Kč 

2004 12  225 907,44 Kč 

2005 12  225 907,44 Kč 

2006 12  225 907,44 Kč 

2007 4  75 302,48 Kč 

tabulka č. 3 - evidenční karta leasingu 

Evidence dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku 

 

Dlouhodobý majetek je definovaný jako majetek, který se nespotřebovává jednorázově, 

ale postupně se opotřebovává. Finančním vyjádřením opotřebení jsou pak odpisy. 
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ZDP přesně definuje co se považuje za dlouhodobý majetek, a co se za dlouhodobý 

majetek nepovažuje. Rozhodujícími kritérii jsou doba užívání a částka, za kterou je 

majetek nabyt. 

 

Pokud majetek splňuje kritérium doby užívání, ale je nabyt za nižší cenu, může být 

evidován jako drobný dlouhodobý majetek.  

 

Drobný dlouhodobý majetek se nemusí odepisovat, celá částka, za kterou byl nabyt, se 

stává daňově uznatelným výdajem. Je ovšem vhodné i takovýto majetek evidovat. 

Evidence může vypadat třeba takto, protože opět není žádným legislativním předpisem 

upravena. 

 

obrázek č. 1 - karta drobného majetku 

 

V podstatě se jedná o „zjednodušení“ evidence dlouhodobého majetku, protože v jeho 

evidenci je navíc uvedena odpisová skupina a plán odpisování. 

 

Ostatní evidenční knihy 

 

Mezi ostatní knihy, které vede pan Loník patří kniha jízd a pokladní kniha. 

 

Pokladní knihu vede na základě ustanovení § 39, odst. 3 ZSDP, kde se říká, že jestliže 

daňový subjekt přijímá platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci 

jednotlivých plateb, pokud tyto údaje lze užít jako důkazní prostředek pro správné 

stanovení jeho daňové povinnosti.  
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V nedávné minulosti byl schválen zákon o registračních pokladnách, který měl problém 

s evidencí přijatých plateb v hotovosti řešit. V současné době je odložena jeho účinnost 

a hovoří se o jeho úplném zrušení. 

 

Knihu jízd naproti tomu vede pan Loník z důvodu uplatnění výdajů spojených 

s provozem motorového vozidla jako daňových výdajů. 

 

3.3 Vedení evidence při příjmech z pronájmu 

 

Vedení evidence při příjmech z pronájmu se liší podle použití výdajů. Výdaje lze 

prokazovat buď v prokázané výši nebo procentem z příjmu. 

 

Pokud se uplatňují výdaje procentem z příjmu pak stačí evidovat záznamy o příjmech a 

vést evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem. 

 

Protože legislativně není upravena formální úprava této evidence je opět na 

poplatníkovi, jakým způsobem si evidenci povede. 

 

Pan Loník využívá pro uplatňování výdajů právě metodu výpočtu pomocí procenta 

z příjmu a vede právě takovou evidenci. Každý příjem zaznamenává na standardní 

příjmový doklad, který slouží jak jemu k evidenci příjmu, tak i nájemníkovi, jako 

doklad o zaplacení. Na konci zdaňovacího období pak pan Loník všechny své příjmy 

sumarizuje a zjistí celkový příjem za toto zdaňovací období. Z tohoto celkového příjmu 

posléze vypočítá procentem výdaje. 

 

Ukázka příjmového dokladu a sumarizační tabulky. 
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Nájemné 2006 

Nájemník Datum Částka  

Chmelová Jana 11.1.2006 5000 

Kronek Josef 14.1.2006 5000 

Korčák Martin 16.1.2006 4800 

MERKURO TEMP s.r.o. 16.1.2006 12000 

Zahálka Martin 18.1.2006 5800 

Andrlíková Jana 20.1.2006 4800 

Celkem leden   37400  
 

Celkem rok 2006   386800  

Uplatněné výdaje 

procentem z příjmu dle § 9, 

odst.4, zák. 586/1992 Sb. 30% 116040 

  

Dílčí zaklad daně z § 9 ZDP   270760 

tabulka č. 4 - sumarizační tabulka nájemného 

 

obrázek č. 2 – příjmový doklad k pronájmu 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Jak jsem uvedl v úvodu moje vlastní návrhy řešení se budou týkat jednotlivých dílčích 

problémů při sestavování přiznání k dani z příjmů. 

 

Při výpočtech a návrzích na jednotlivé dílčí optimalizace budu postupovat dle tiskopisu 

k daňovému přiznání. Použito bude daňové přiznání k dani z příjmů pro zdaňovací 

období 2006.  

 

Vím, že pan Loník má příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, dále má 

příjmy z kapitálového majetku (díky úrokům z běžného podnikatelského účtu) a 

posledním typem příjmů jsou příjmy z pronájmu. Protože nebyl během roku 2006 nikde 

zaměstnán nemá příjmy ze závislé činnosti a během roku 2006 také neměl žádné ostatní 

příjmy.  

 

4.1 Příjmy z podnikání a jiné závislé činnosti 

 

Podklady pro zjištění dílčího základu daně podle § 7 ZDP poskytuje daňová evidence, 

popř. evidence příjmů pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmu. 

 

Optimalizace dílčího základu daně dle § 7 ZDP je možná právě díky možnosti výběru 

způsobu uplatňování výdajů. Poplatník může způsob uplatňování výdajů měnit i každý 

rok, důležité je ovšem, že pokud má více druhů příjmů ve stejném dílčím základu daně, 

musí být způsob uplatňování výdajů u všech stejný. 

 

4.1.1 Skutečné, prokázané výdaje 

 

Nejprve zjistíme dílčí základ daně při uplatnění skutečných a prokázaných výdajů. Při 

zjišťování tohoto dílčího základu poslouží jak zdroj dat daňová evidence. 
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V daňovém přiznání nalezneme výpočet dílčího základu daně na příloze č. 1. V rámci 

této práce se budu držet při výpočtu dílčího základu daně právě této přílohy. 

 

Nejprve je třeba zjistit výši příjmů, posléze výši výdajů, jejich rozdíl je pak zisk nebo 

ztráta. Další položka, která je pro moji práci podstatná je položka úhrn částek podle 

§ 5 ZDP a § 23 ZDP a ostatní položky snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji. Tato 

položka představuje u pana Loníka poměrnou část nákladů finančního leasingu, která je 

daňovým výdajem (viz.tabulka č. 3). 

 

Příjmy dle § 7 ZDP: 1 049 754,-- Kč 

Výdaje související s § 7 ZDP:  830 233,-- Kč 

Rozdíl – zisk:  219 521,-- Kč 

Položka snižující:  225 907,-- Kč 

Dílčí základ daně dle § 7 ZDP: - 6386,-- Kč 

 

Jestliže se pomocí skutečných a prokázaných výdajů dostane poplatník do daňové ztráty 

je jasné, že je tento způsob uplatňování výdajů je pro poplatníka výhodnější, ale pro 

systematičnost provedu i výpočet dílčího základu daně při uplatnění výdajů procentem 

z příjmu. 

 

4.1.2 Výdaje uplatněné procentem z příjmu 

 

Při tomto způsobu uplatňování výdajů je třeba znát následující informace: 

- celkovou výši příjmů za zdaňovací období, 

- druh živnosti, 

- výše zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení  a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. 

 

Celková výše příjmů zůstává stejná, tj. 1 049 754,-- Kč, druh živnosti, který pan Loník 

vlastní spadá do kategorie živností řemeslných, výše zaplaceného pojistného činí  

57 852,-- Kč. 
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V § 7, odst. 9 ZDP, jsou určeny procentní sazby pro jednotlivé druhy živností. Pro 

řemeslné živnosti je určena sazba 60 %. V tuto chvíli jsou známé všechny rozhodné 

skutečnosti pro výpočet dílčího základu daně dle § 7 ZDP při uplatnění výdajů 

procentem z příjmů. 

 

Příjmy dle § 7 ZDP: 1 049 754,-- Kč 

Výdaje vypočtené procentem: 629 853,-- Kč 

Zaplacené pojistné: 57 852,-- Kč 

Dílčí základ daně z § 7 ZDP: 362 049,-- Kč 

 

Zde je vidět obrovský rozdíl mezi oběma dílčími základy daně. Pro pana Loníka je 

výhodnější uplatňovat výdaje ve skutečné a prokázané výši než procentní sazbou 

z příjmů.  

 

4.2 Příjmy z kapitálového majetku 

 

Do tohoto dílčího základu daně patří kromě příjmů z obchodu z cennými papíry a držby 

cenných papírů, také mnohem „přízemnější“ příjmy, jako např. úroky na běžném 

podnikatelském účtu. 

 

Právě úrok na podnikatelském účtu vstupu jako dílčí základ daně z § 8 ZDP, do 

celkového základu daně i panu Loníkovi a to v celkové částce 8 Kč. 

 

4.3 Příjmy z pronájmu  

 

Příjmy z pronájmu mají v daňovém přiznání pro daň z příjmů také svoji zvláštní přílohu 

a to přílohu č. 2. Tato příloha opět obsahuje známé položky jako jsou příjmy z § 9 ZDP, 

výdaje související s § 9 ZDP, položky zvyšující resp. snižující rozdíl mezi příjmy a 

výdaji, dílčí základ daně z § 9 ZDP. Navíc tato příloha také obsahuje řádky, do kterých 

se zapisují vytvořené rezervy. 
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U příjmů z pronájmu si poplatník opět může vybrat, zda použije skutečné výdaje nebo 

výdaje vypočtené procentem z příjmu. 

 

4.3.1 Skutečné, prokázané výdaje 

 Pokud se poplatník rozhodne uplatňovat prokazatelně vynaložené výdaje, vedou 

záznamy o příjmech, výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, 

evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na 

opravy hmotného majetku (pokud je vytváří), evidenci pohledávek a závazků, atd. (vše 

v § 9, odst. 6 ZDP). 

 

Mezi výdaje na zajištění a udržení pak patří odpisy majetku, výdaje na drobné opravy, 

úroky z úvěru, apod. Problémem je, že všechny tyto výdaje musí být prokazatelné. 

 

V době, kdy pan Loník stavěl uvedenou nemovitost, byla nemovitost stavěna, jako 

rodinný dům s provozovnu umístěnou v přízemí. Teprve v průběhu stavebních prací byl 

účel budovy změněn a místo jedné bytové jednotky bylo vybudováno celkem 6 

bytových jednotek (od 1+1, do 3+1). 

 

Z důvodů uvedených v minulém odstavci nedokázal pan Loník prokazatelně určit 

celkovou hodnotu nemovitosti. Nebyla ani stanovena reprodukční pořizovací cena 

soudním znalcem. Z tohoto důvodu je výpočet nejvyšší částky výdajů, odpisů, 

nemožný. Stáří budovy je 6 let, takže prozatím nepotřebovala, žádné opravy. 

 

Z těchto důvodů nebudu ani vypočítávat jaký dílčí základ daně příjmů z pronájmu by 

byl, kdyby byly skutečné výdaje. 

 

4.3.2 Výdaje uplatněné procentem z příjmu 

Pro výpočet dílčího základu daně podle této metody je třeba znát celkovou výši příjmů 

za zdaňovací období a v ZDP zjistit, jaká je výše procentní sazby pro výpočet výdajů. 
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Pan Loník za nájemné ve zdaňovacím období roku 2006 přijal 386 800 Kč. Procentní 

sazba pro výpočet výdajů procentem je dle § 9, odst. 4 ZDP - 30 %. 

 

V tuto chvíli je známé všechno co je třeba pro výpočet dílčího základu daně z § 9 ZDP. 

 

Příjmy z § 9 ZDP: 386 800,-- Kč 

Výdaje vypočtené procentem: 116 040,-- Kč 

Dílčí základ daně § 9 ZDP: 270 760,-- Kč 

 

4.3.3 Návrhy spojené s příjmy z pronájmu 

 

První možností je nechat budovu v současnosti ocenit soudním znalcem a poté vypočítat 

její odpisy a ty porovnat s výdaji uplatněnými procentem z příjmu. Příjem by byl stále 

zařazen mezi příjmy z pronájmu, tj. § 9 ZDP.  

 

Druhou možností je vložení budovy do obchodní majetku pana Loníka. Příjem by se 

přesunul do příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Bylo by, ale třeba 

znovu ocenit budovu soudním znalcem (uběhlo již více než 5 let od kolaudace) a ohlásit 

novou živnost. Výsledkem by bylo zvýšení procentní sazby ze 30 % (§ 9 ZDP) na 50 % 

(§ 7 ZDP). Vzhledem k tomu, že už pan Loník už teď má jeden příjem spadající do 

příjmů z podnikání, muselo by se opět přepočítat, zda je výhodnější použít skutečné 

výdaje, nebo výdaje procentem z příjmu. Dalším negativem je, že by se případný zisk 

z pronájmu dostal do vyměřovacího základu pro výpočet sociální a všeobecného 

zdravotního pojištění. To znamená, že by se z něj musela odvádět ještě tato dvě 

pojištění. 
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4.4 Výpočet celkové daňové povinnosti daně z příjmů 

V okamžiku, kdy máme pohromadě všechny dílčí základy daně z jednotlivých druhů 

příjmů vypočítá se celkový základ daně a dalšími postupnými kroky se dostaneme až 

k výsledné daňové povinnosti. 

 

Ve formuláři daňového přiznání3 je výpočet celkového základu daně uveden na straně 2. 

 

Nejprve se sčítají jednotlivé dílčí základy daně, čímž se zjistí základ daně: 

§ 7 ZDP - 6386,-- Kč 

§ 8 ZDP 8,-- Kč 

§ 9 ZDP 270 760,-- Kč 

Základ daně 264 382,-- Kč 

 

Tento základ daně musí být vyšší než minimální základ daně, který pro rok 2006 činil 

112 950 Kč. Tuto podmínku pan Loník splňuje hlavně díky příjmům z pronájmu, kdyby 

nebyla tato podmínka splněna, dál by se výpočet prováděl, jako by základ daně byl  

112 950 Kč. 

 

Následuje část, kdy se od základu daně odčítají nezdanitelné položky uvedené v 

§ 15 ZDP. Výsledek se nazývá Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně.  

Panu Loníkovi plyne jeho jediná nezdanitelná část z titulu životního pojištění. 

 

Nezdanitelná část 2025,-- Kč 

Základ daně snížený  261 862,-- Kč 

o nezdanitelné části základu daně 

 

Po tomto kroku se Základ daně snížený….. zaokrouhlí na celé stokoruny dolů a vypočte 

se daň dle § 16, odst. 1 ZDP. 

                                                 
3 Formulář daňového přiznání je přiložen v příloze č. 2 
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Zaokrouhlení 261 800,-- Kč 

Daň 43 862,-- Kč     

 

Po výpočtu daně následuje uplatnění slev na dani, které zákonodárce umístil do § 35ba 

ZDP. Nejvýznamnější slevou je sleva na poplatník, kterou si může uplatnit každý 

poplatník. Další významnou slevou je sleva na vyživované dítě (§ 35c ZDP), žijící ve 

společné domácnosti. Slevu na dítě si však může uplatit jen jeden z rodičů.  

 

Pan Loník si uplatňuje pouze slevu na dani na poplatníka, slevu na děti si totiž uplatňuje 

jeho manželka. Neuplatňuje si ani další slevy uvedené v §35ba ZDP, protože nesplňuje 

zákonem stanovené podmínky. 

 

Sleva 7 200,-- Kč 

Daň po uplatnění slev 36 662,-- Kč 

 

V současné době zbývá poslední krok ke zdárnému vyplnění daňového přiznání. 

Poslední oddíl je nazván Placení daně. V tomto oddílu se vyplní částky záloh, které byly 

během zdaňovacího období zaplaceny. 

 

V případě zaplacení záloh nižších než je současná daňová povinnost má poplatník 

povinnost zbývající část daně uhradit místně příslušnému správci daně do 31. března. 

V případě přeplatku na zálohách si poplatník může zažádat o vrácení přeplatku 

vyplněním žádosti. Jestliže nemá  u správce daně žádné jiné nedoplatky může se těšit na 

vrácení přeplatku v průběhu měsíce dubna. 

 

Pan Loník má v roce 2006 na zálohách zaplaceno celkem 50 000 Kč, z tohoto důvodu 

mu vzniká přeplatek ve výši 13 338 Kč. 

 

Poslední, ale důležitá poznámka, daňové přiznání je třeba doručit místně příslušnému 

správci daně do 31. března, pokud místo poplatníka podává přiznání daňový poradce 

pak se termín posouvá na 30. června.   
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Závěr 

V úvodu bakalářské práce jsem si stanovil optimalizovat daňovou povinnost, konkrétně  

pana Loníka, který provozuje jako fyzická osoba - podnikatel cukrárnu a další příjmy 

mu plynou z pronájmu nemovitosti. 

 

K výpočtu optimalizovaného základu daně je třeba mít podklady týkající se 

jednotlivých druhů příjmů. Tyto podklady se pro příjmy z podnikání získávají z daňové 

evidence, a pro příjmy z pronájmu slouží evidence příjmů a výdajů k těmto příjmům. Po 

teoretických poznatcích, které obsahovaly hlavně požadavky kladené na daňovou 

evidenci legislativou, jsem ukázal jakým způsobem a jakou formou se vede daňová 

evidence u pana Loníka. Obdobně jsem postupoval i problému z evidencí příjmů 

z pronájmu. 

 

Protože pan Loník má dva druhy příjmů, které se podle zákona o dani z příjmů daní 

podle různých jeho ustanovení, i já jsem optimalizoval dva dílčí základy daně. 

 

Návrh na optimalizaci u příjmů z podnikání byl založen na různých způsobech 

uplatňování výdajů k těmto příjmům. Zákonná úprava dovoluje uplatnit dva různé 

druhy výdajů. Došel jsem k závěru, že se panu Loníkovi vyplatí uplatnit výdaje 

skutečně prokázané. Je to dáno skutečností, že podnikání v cukrářství neumožňuje mít 

takové marže na svých produktech, které by činily cca 40 % tržeb, aby se vyplatilo 

uplatňování výdajů procentem z příjmů. 

 

U příjmů z pronájmu je optimalizace vedena podobným směrem, tj. porovnání výdajů, 

podle různých druhů uplatnění. Z důvodu nemožnosti prokázání skutečných výdajů 

jsem použil výdaje uplatněné procentem z příjmu. V této oblasti vidím největší 

nedostatky a prostor pro zlepšení. Mezi moje návrhy patří ocenění budovy soudním 

znalcem, díky čemu bude možné vypočítat odpisy této budovy, tím pádem bude 

definován největší část výdajů spojených s pronájmem. Dalším krokem je porovnání 

výdajů skutečných s výdaji vypočtenými procentem z příjmu. Za úvahu také stojí 

možnost zařazení budovy do obchodního majetku pana Loníka a tím i přeřazení příjmů 
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z příjmů z pronájmu do příjmů z podnikání. Tato operace je ovšem spojeno 

s komplikacemi jednak při používání výdajů uplatněných procentem z příjmu a dále je 

nutno počítat se zvýšenými náklady na sociální a zdravotní pojištění. Příjmy z pronájmu 

se totiž do nezapočítávají do vyměřovacího základu pro výpočet těchto pojištění, na 

rozdíl od příjmů z podnikání. 

 

Na úplný závěr bych si dovolil tvrdit, že provedené úkony z mé strany vedou 

k optimálnímu zdanění příjmů pana Loníka v současné situaci. Pokud by se situace 

pozměnila, hlavně v oblasti příjmů z pronájmů, výsledek by mohl být pro pana Loníka 

možná ještě výhodnější. 
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Příloha č. 2 - Daňové přiznání FO za rok 2006 k dani z příjmů

Finančnímu úřadu v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

02 Rodné číslo

/

03 DAP1)

řádné opravné dodatečné

04 Kód rozlišení typu DAP1)

prohlášení zrušení
konkurzu konkurzu úmrtí

Datum

05
ano ne

05a ano ne

05b ano ne

za zdaňovací období (kalendá řní rok)

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení 07 Rodné příjmení

09 Titul 10 Státní příslušnost 11 Číslo pasu

Adresa bydlišt ě (místo trvalého pobytu) v den podání DAP

Adresa bydlišt ě (místo trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendá řního roku, za který se da ň vyměřuje

 v den podání DAP.

Adresa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zda ňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území ČR.

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

30 Spojení se zahraničními osobami1) ano ne

25 5405  MFin 5405 vzor č. 13

1

18 Stát
ČR

17 Fax / e-mail

dále jen "DAP"

12 Obec 13 Ulice / část obce

ZdeněkLoník
08 Jméno

Loník

Boskovice

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p říjmů, ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen "zákon")

do

V DAP je uplatňováno společné zdanění manželů podle § 13a zákona 1)

2006 nebo jeho část 2) od

X

Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1) X

DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která byla 

podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

Boskovicích

Otisk prezentačního razítka finančního úřadu

Důvody pro podání dodatečného DAP 
zjištěny dne

5811056987C Z

6987581105

X

15 PSČ
680 01

16 Telefon / mobilní telefon

20 Ulice / část obce

Bezručova
14 Číslo popisné / orientační

X

27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

25 Číslo popisné / orientační23 Obec 24 Ulice / část obce

19 Obec

26 PSČ

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

X

P Ř I Z N Á N Í
k dani z p říjmů fyzických osob

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

21 Číslo popisné / orientační 22 PSČ
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

 

 60

 62

63

2

Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58 + ř. 59)

Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru

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

61

Sleva podle § 35 odst. 6, 7 a 8 (registrační pokladna)

bez znaménka mínus

Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

261800

43 862

Počet 
měsíců

-6 386

Odst. 5 zákona (penzijní připojištění)

Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

2 520               Odst. 6 zákona (životní pojištění)

Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)

§ 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 - ř. 54)

Počet 
měsíců

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

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

Částka podle § 15

264382

Počet 
měsíců

43

112950
Minimální základ daně

12

264 382

8

264 382

Dílčí základ daně podle § 6 zákona (ř. 31 - ř. 32 - ř. 33) 0

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

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

Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

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

0

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona

2. ODDÍL - Základ dan ě, ztráta

Úhrn pojistného

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

poplatník finanční úřad

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona                                
(ř. 206 přílohy č. 2 DAP) 270 760
Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona                                      
(ř. 209 přílohy č. 2 DAP) 0
Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40). Kladnou hodnotu řádku                       
lze dále použít pro odečet ztráty podle § 34 odst. 1 zákona

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

Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 - ř. 44) případně                                 
minimální základ daně (ř. 43)

+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)
odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 + 2 520

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně

Další částky

Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek

43862

Úhrn příjmů plynoucích ze zahraničí snížený o pojistné

59

43 862

0

261 862

Počet 
měsíců

nebo údaj z ř. 520 přílohy č. 5 DAP

Daň podle § 16 odst. 1 zákona

4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta

zákona (ř. 418 přílohy č. 4 DAP)
Daň ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2

58 Daň podle § 16 odst. 1 zákona (ř. 57) nebo částka
z ř. 330 přílohy č. 3 DAP
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65a)

65b)

66

67

68

69

71

1

2

3

4

72

74

75

77

78

 

 

 

 

 85

 87

 88

89

3
-ř. 88 - ř. 89 - ř. 90) : (+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více

podle § 38gb odst. 5 zákona

-                        13 338    Zbývá doplatit (ř. 74 - ř. 77 - ř. 84 - ř. 85 - ř. 86 - ř. 87 - 

Zaplacená daňová povinnost (záloha)

Sražená daň podle § 38f odst. 10 zákona

Sražena daň podle § 36 odst. 7 zákona (státní dluhopisy)

Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

0

0Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Celkem 0

Tab. č. 1 ÚDAJE O STAROBNÍM D ŮCHODU A ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

(Kč)

manželky (manžela)

 Pobíral-li jste k 1.1. zdaňovacího období starobní důchod ze sociálního zabezpečení,
 uveďte jeho roční výši pouze v případě, uplatňujete-li částku na ř. 64
Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Částka podle § 35 ba odst. 1

73

písm a) zákona (na poplatníka)

která/který je držitelem ZTP/P)

Počet 
měsíců

písm b) zákona (na manželku/manžela)

písm b) zákona (na manželku/manžela,

Sleva na dani (uplatněná maximálně do výše daně na
ř. 71)

7 200               

-                       

-                       

76

86 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a
zákona

Počet 
měsíců

písm c) zákona (na poživatele část invalidního důchodu) -                       

písm d) zákona (na poživatele plného invalidního důchodu) -                       

o správě daní a poplatků, ve znění pozděších předpisů (ř. 74)

+ ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)

Daň po uplatnění slev podle § 35 a § 35ba (ř. 60 - ř. 70)

-                       

písm f) zákona (studium) -                       

písm e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P)

1
Počet měsíců

7 200               70

36 662             

Rodné číslo

Úhrn slev na dani podle § 35 a § 35ba (ř. 62 + ř. 63 +

2 3

Rozdíl řádků (ř. 79 - ř. 78) : zvýšení (+) částka daně

36 662                        

Příjmení a jméno

Tab. č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

81 Poslední známá daňová povinnost - daňová ztráta

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

6. ODDÍL - Dodate čné DAP

Poslední známá daňová povinnost

Počet měsíců    
se ZTP/P

4

Úhrn vyplácených měsíčních daňových bonusů podle
§ 35d zákona

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

-                                 Daňový bonus (ř. 72 - ř. 73)

90

91

Na zbývajících zálohách zapalceno poplatníkem celkem 50000

84 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
a z funkčních požitků (po slevách na dani)

83 Rozdíl řádků (ř. 82 - ř. 81) : zvýšení (+) - daňová ztráta

7. ODDÍL - Placení dan ě

82

se zvyšuje, snížení (-) částka daně se snižuje                                  -      

80                                  -      

Zjištěná daňová povinnost podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb79                                  -      

se zvyšuje, snížení (-) částka daně se snižuje

podle § 5 zákona

                                 -      

                                   -    

Zjištěná ztráta podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 61)

-                                 



Ve sloupci uveďte počet listů příloh

V dne

Pokud DAP zpracovává daňový poradce, uvede dále evidenční číslo osvědčení

Za finanční úřad přiznanou daňovou povinnost a ztrátu vyměřil1)  - dodatečně vyměřil1)  podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne ke dni

Podpis odpovědného pracovníka

Kč.

č.

 Vlastník účtu

Kč.

č. 721-

 V dne

1) Označte křížkem odpovídající variantu
2) Údaj za část zdaňovacího období vyplňte, pouze  máte-li kód rozlišení typu DAP "Prohlášení konkursu" nebo "Zrušení konkursu" nebo "Úmrtí" a dále

   v případě uvedených v § 40 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

4

VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD

Telefon / mobilní telefonTitul

Číslo popisné / orientační

Příjmení a jméno

 Kód banky 0710, variabilní symbol (rodné číslo) …………………………………..

 1. přeplatku na dani z příjmů fyzických osob 13338

 2. přeplatku na dani z příjmů fyzických osob v důsledku postupu podle § 13a zákona ve výši ……………………………………

 Přeplatek zašlete na adresu:

KB Boskovice 446144630

……………………………

ÚDAJE O ZÁSTUPCI
Podpis poplatníka (zástupce)

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO D AP JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

 Přeplatek vraťte na účet vedený u …………………………………………………………..

 kód banky

………………………………………………………………………………………………………….

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z P ŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

…………………………………….

Podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:

Adresa - obec Ulice / část obcePSČ

 Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění

1 Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

 Další přílohy výše neuvedené

 Počet listů příloh celkem

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

  zvýhodnění" za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)

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

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

  ze zahraničí (§ 38f zákona) a daně po slevě (§35 zákona)" včetně Samostatných listů 4. oddílu

 Příloha č. 4 - "Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 zákona"

 Příloha č. 5 - "Výpočet společnéhop základu daně manželů podle § 13a zákona"

 "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činností a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém

4

VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD

Otisk prezentačního razítka finančního úřadu

100

31.3.2007Boskovicích Podpis poplatníka (zástupce) ………………………..

 Přeplatek převeďte na účet vedený u Finančního úřadu ………………………………..

specifický smybol

1

Kč     měna, ve které je účet vedenZdeněk Loník

Přílohy DAP:

 Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

  Příloha č. 3 - "Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období (§ 14 zákona), daně z příjmů

Název přílohy

2



PŘÍLOHA č. 1 /
je sou částí tiskopisu P ŘIZNÁNÍ k dani z p říjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2006 - 25 5405 Mfin 5405 vzor č. 13 (dále jen "DAP")

§ 46a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správ ě daní a poplatk ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů a jejich zaokrouhlení se provádí
s p řesností na dv ě desetinná místa.

1.

2.

A. Údaje o obratu a odpisech

Roční úhrn čistého obratu Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemoviosti

25 5405/P1 Mfin 5405/P1 - vzor č.2 (1)

Celkem

% z příjmů Příjmy Výdaje OKEČ

Úhrn částek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákna zvyšující

- uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl

Doplňující údaje (§ 7 zákona)

příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

107
Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou

rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),

B. Druh činnosti 2 ) Sazba výdajů

Rodné číslo: 581105

106

Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákna snižující

225 907- uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi

6987

Název hlavní (převažující) činnosti

cukrářství

Název dalších činností

108

109
Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která

104

mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

Příjmy podle § 7 zákona

105

219 521

Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

Pojistné

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 - ř. 102 - ř. 103)

nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)

830 233

kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle

§ 13 zákona

připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích období podle

§ 14 zákona

110
Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),

Zbývající část příjmů za více zdaňovacích období snížená o zbývající

která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

- ř. 106 - ř. 107+ ř. 108 + ř. 109 - ř. 110 - ř. 111 + ř. 112)

Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo

komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu,

označte svůj podíl znaménkem mínus (-)

113
Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona (ř. 104 + ř. 105 -

-6 386

101

102

103

112

111

finanční úřadpoplatník

1 049 754

XVedu daňovou evidenci1) Vedu účetnictví1)

  Částky uve ďte v celých K č. Číselné hodnoty po čítané v pr ůběhu výpo čtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení

Výpočet díl čího základu dan ě z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výd ělečné činnosti (§ 7 zákona)

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Uplatňuji výdaje procentem z příjmů1)

Výpočet dílčího základu dan ě z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výd ělečné činnosti (§ 7 zákona)



C. Údaje o podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých korunách.

*) označené údaje jsou nepovinné

společnosti, kde jste komplementářem a výše Vašeho podílu v procentech

(2)

2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

G. Údaje o spolupracující osobě 2 )

H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje

I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 2 )

1) Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající variantu a označte křížkem

Daňové identifikační íslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní DIČ

Datum zahájení činnosti Počet měsíců činnosti

D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2 )

Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti

8. Rezervy

F. Údaje o účastnících sdružení 2 )

3.

4.

Podíl na příjmech a výdajíchv %

Podíl na příjmech a výdajíchv %

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje

1.

%

Jméno Příjmení DIČ

2.

1.

Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě

Jméno Příjmení DIČ (RČ)

3.

2.

1.

Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení

Jméno Příjmení DIČ
Podíl                            

na příjmech v %
Podíl                                      

na výdajích v %

1. Poměrná část leasingových splátek 225907

2.

č.ř.
Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující

poplatník uvede v celých Kč
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

3.

4.

1.

2.

č.ř.
Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující

poplatník uvede v celých Kč
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 163 11134

9. Mzdy 110537

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček 22087 11

6. Ostatní majetek*)

3. Peněžní prostředky na bankovních účtech*) 26446 59153

4. Zásoby 27222 24141

Na konci zdaňovacího období

2. Peněžní prostředky v hotovosti*) 56330 18839

1. Dlouhodobý hmotný majetek

Na začátku zdaňovacího období



/

1

2

3

4

1) Označte křížkem odpovídajcí variantu

2) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby), uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "p". Pokud příjmy plynou z majetku, který

je ve společném jmění manželů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "s". Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "z".

25 5405/P2 Mfin 4505/P2 - vzor č. 2

209 Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 zákona
0

(ř. 207 - ř. 208)

208 Výdaje podle § 10 zákona (maximálně do výše příjmů) 0

poplatník finanční úřad

207 Příjmy podle § 10 zákona 0

Úhrn kladných  rozdílů jednotlivých druhů příjmů 0 0 0

0

0

0

5

0

1 2 3 4

2. Výpočet díl čího základu dan ě z ostatních p říjmů (§ 10 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí

Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona Příjmy Výdaje
Rozdíl

Kód2)
(sloupec 2 - sloupec 3)

206 Dílčí základ daně, daňová ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
270760

(ř. 203 + ř. 204 - ř. 205)

205 Úhrn částek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona
snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření
před zdaněním (zisk, ztráta)

204 Úhrn částek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona
zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření
před zdaněním (zisk, ztráta)

203 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 201 - ř. 202) nebo výsledek
270760

hospodaření před zdaněním (zisk, ztráta)

202 Výdaje podle § 9 zákona 116040

poplatník finanční úřad

201 Příjmy podle § 9 zákona 386800

Uplatňuji výdaje procentem z příjmů (30 %)1) X Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů1)

s přesností na dv ě desetinná místa.

Výpo čet díl čích základ ů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních p říjmů (§ 10 zákona)

1. Výpočet díl čího základu dan ě z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí

je sou částí tiskopisu P ŘIZNÁNÍ k dani z p říjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2006 - 25 5404 Mfin 5405 vzor č. 13 (dále jen "DAP")

Částky uve ďte v celých K č. Číslené hodnoty po čítané v pr ůběhu výpo čtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení

§ 46a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správ ě daní a poplatk ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů a jejich zaokrouhlení se provádí

Rodné číslo:

PŘÍLOHA č. 2
581105 6987

Rezervy na začátku Rezervy na konci
zdaňovacího období zdaňovacího období


