
  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV FINANCÍ  

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

INSTITUTE OF FINANCES 

 

  

ZDANĚNÍ STUDENTŮ 

TAXATION OF STUDENTS 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   HANA NĚMCOVÁ 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  JUDR. ING. JAN KOPŘIVA 

SUPERVISOR 



  

BRNO 2011ÚS 



  

 



  

Abstrakt 

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

kde jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování příjmů a formy přivýdělku pro 

studenty. V druhé části najdeme obecné informace k dani z příjmů fyzických osob, 

předmět daně z příjmů a výpočet daňové zálohy z měsíční mzdy. Třetí část je zaměřena 

na systém sociálního a zdravotního pojištění. V poslední čtvrté části jsou uvedeny 

praktické příklady na výpočet daňové povinnosti. Cílem práce je nalezení optimálního 

zdanění příjmů studentů. 

 

Abstract 

Bachelor's thesis focuses on the taxation of income. The first part contains tax theory, 

which explains basic information on the taxation of income and forms of employment 

suitable for students. In the second part we can find general information on income tax 

of natural persons, subject to income tax and methods of calculation of tax advances 

from monthly wages. The third part focuses on the system of social and health 

insurance. The last fourth part shows practical examples of calculation of tax 

obligations. The aim of the work is to find an optimal taxation for students.  
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ÚVOD 

Česká republika zaznamenává každoročně řadu změn v právních předpisech,  

a to i v předpisech týkajících se zdanění příjmů. Předmětem zdanění jsou i příjmy 

plynoucí studentům jak z pracovně-právních poměrů, tak i z jiných zdrojů. V současné 

době je většina studentů nucena si na svá studia zajistit přísun finančních prostředků 

vlastními silami, protože studium je nákladné a řada z nich by si bez svého vlastního 

příjmu nemohla mnohdy studium ani dovolit. Svoji bakalářskou práci jsem se proto 

rozhodla věnovat právě studentům a jejich příjmům. 

 

V bakalářské práci se budu zaměřovat na zdanění příjmů studentů a uvedu různé 

varianty jejich zdanění.  

Práce by měla být přehlednou pomůckou pro studenty, kde budou moci získat důležité 

informace o daňových povinnostech, které jim vznikají nebo mohou vzniknout ze 

získaných příjmů. 

Pokusím se ukázat, jaké s sebou přinášejí různé varianty povinnosti a naopak práva tak, 

aby výsledná daňová povinnost vycházela co nejnižší. Dle mého názoru jsou pro většinu 

studentů daňové zákony příliš složité. Nejde ale pouze o zákony, ale také  

o mnoho dalších předpisů, které se daňové problematiky týkají. Z důvodu neznalosti 

těchto zákonů a předpisů dochází často k tomu, že studenti nevyužívají všech zákonem 

dostupných možností a pak odvádějí zbytečně daně ze svých příjmů. Má-li student 

nedostatek informací, tak nevyužívá např. možnost podepsání prohlášení poplatníka 

k dani z příjmů, které mu umožňuje uplatnění slev na dani při příjmech ze zaměstnání.  

 

Studenti si mohou vybrat z několika pracovních poměrů. Mezi druhy pracovních 

poměrů řadíme: Dohodu o provedení práce, Dohodu o pracovní činnosti a Pracovní 

poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy. Každý z těchto pracovních poměrů má 

jiné podmínky, jiné smlouvy a  způsob zdaňování. Student může také podnikat jako 

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), tj. osoba, která má příjmy z podnikání 

nebo z jiné samotné výdělečné činnosti.  
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Důležitou částí bakalářské práce bude několik modelových příkladů na zdaňování 

příjmů studentů, kdy si zvolím různé pracovní poměry (Dohoda o provedení práce,              

Dohoda o pracovní činnosti, Pracovní poměr) a formu živnostenského podnikání 

(OSVČ). 

 

Samotnou bakalářskou práci rozdělím do několika hlavních kapitol.  

V první kapitole se budu věnovat teoretické části, kde se zaměřím na vysvětlení 

základních pojmů, které je třeba znát při zdaňování příjmů a vysvětlím jednotlivé typy 

pracovních poměrů, které jsou studenty nejvíce využívány.  

V druhé kapitole se budu věnovat dani z příjmů fyzických osob, kde se zaměřím na 

vysvětlení důležitých pojmů nutných ke zdaňování příjmů, zejména vysvětlení co je 

předmětem daně z příjmů, jakým způsobem probíhá samotné zdanění mezd a jak si 

vypočítáme daňové zálohy z měsíční mzdy. 

Ve třetí části se zaměřím na systém sociálního a zdravotního pojištění u studentů a na 

to, jak tento systém v České republice funguje. 

 

Poslední kapitola bude věnována optimalizaci daňové zátěže studentů, kdy uvedu 

několik příkladů na jednotlivé typy pracovních poměrů – dohody o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti, možnost vykonávat činnost na základě pracovní smlouvy 

anebo jako OSVČ. 

 

Na závěr vyhodnotím jednotlivé situace a navrhnu nejvhodnější zdanění příjmů pro 

studenty. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST – DAŇOVÁ TEORIE 

Cílem této části bude vysvětlit základní informace, které se týkají zdaňování příjmů.  

Zaměřím se na vysvětlení pojmů jako je poplatník, rezident, nerezident, student  

a samotné prohlášení poplatníka. Dále uvedu základní typy pracovních poměrů pro 

studenty, tj. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní smlouva, 

OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). 

 

1.1 Základní informace ke zdaňování příjmů 

Jednou z nejdůležitějších informací ke zdaňování příjmů patří bezesporu výše daně. Ta 

pro rok 2011 činí 15%. Slevy na dani dle § 35ba ZDP (Zákon o daních z příjmů) 

zůstávají stejné jako v roce 2009 a 2010, pouze sleva na poplatníka se v roce 2011 

snížila na částku 1.970,- Kč / měsíc, tj.23.640,- Kč / rok. Daňový bonus na dítě byl 

v roce 2010 zvýšen na 967,- Kč / měsíc, tj. 11.604,- Kč / ročně. Stejná výše je i v roce 

2011. 

V roce 2011 roce je základem daně superhrubá mzda, tzn. že hrubá mzda je navýšena         

o povinné pojištění, které platí zaměstnavatel. Celkem jde o navýšení ve výši 34%, kdy 

25% tvoří sociální pojištění a 9% zdravotní pojištění. 

 

1.1.1. Poplatník 

Pojem poplatník je definován v § 6 odst. 2  zákona č.337/1992 Sb., o správě daní               

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

„Poplatníkem se ve smyslu zákona o správě daní a poplatků rozumí osoba, jejíž příjmy, 

majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny daním, ....“1  

 

1.1.2. Daňový rezident 

Daňový rezident je poplatník, který všechny svoje příjmy z tuzemska, ale i ze zahraničí 

daní ve své domovské zemi. 

                                                 
1  PELECH, P. a PELC, V., Daně z příjmů s komentářem, 2009, s. 24. 
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Daňovým rezidentem České republiky je poplatník, který má území České republiky 

bydliště nebo se v průběhu kalendářního roku zdržuje na území České republiky déle 

než 183 dnů. 

Za daňového rezidenta je tak považován i poplatník, který má bydliště v cizině, ale 

současně v České republice, nebo má bydliště v cizině, ale obvykle se zdržuje v České 

republice (více než 183 dnů v kalendářním roce).  

V tomto případě je nutné vždy nahlédnout do smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

s příslušným státem, která stanovuje podmínky pro vznik daňové rezidentury. V první 

řadě musíme hledat, kde má zaměstnanec tzv. středisko životních zájmů (byt, rodinu), 

protože to je často nejdůležitějším určujícím znakem daňového domicilu. Pochází-li 

zaměstnanec ze státu, se kterým není uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění, 

tak je považován za českého daňového rezidenta v případě, že překročí již zmiňovaných 

183 dnů pobytu v České republice. Nutno podotknout, že není důležité, zda fyzická 

osoba stráví 183 dnů v ČR souvisle či v několika obdobích. 

Daňovému rezidentu vzniká nárok na uplatnění určitých daňových výhod automaticky, 

pokud splní podmínky, např. pokud podepíše Prohlášení poplatníka daně příjmů 

v případě pracovního poměru. 

 

1.1.3. Daňový nerezident 

„Nerezident (též nonresident) je daňový subjekt, který v daném státě nesplňuje 

podmínky stanovené pro rezidenta. Jeho daňová povinnost v daném státě je omezená     

a vztahuje se pouze na příjmy, jejichž zdroj je v daném státě. V České republice se tedy 

daňová povinnost nerezidenta vztahuje pouze na příjmy, jejichž zdroj je v České 

republice.“ 2 

Podepíše-li daňový nerezident Prohlášení poplatníka, může uplatnit základní slevu na 

poplatníka a slevu na studenta (je-li studentem v České republice). Ostatní slevy, 

daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti, popř. slevu na 

manželku může uplatnit pouze podáním daňového přiznání (nikoli formou ročního 

                                                 
2 Sagit. Nerezident. [online]. 2010. [Cit. 2010-08-11] . Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_217.htm 
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zúčtování u svého zaměstnavatele) za předpokladu, že všechny jeho příjmy získané ze 

zdrojů na území České republiky dosahují alespoň 90% všech celosvětových příjmů.  

Je nutné vědět, že daňovému nerezidentovi podléhají zdanění v České republice pouze 

příjmy získané na území České republiky, které jsou uvedeny v § 22 zákona č.586/1992 

Sb., o daních z příjmů. 

 

1.1.4. Student 

Student je člověk, který se systematicky a soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem na střední, vyšší odborné či vysoké škole až do 

dovršení věku 26 let, popř. po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním 

programu do dovršení 28 let.3   

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů není uvedena definice poplatníka 

soustavně se připravujícího na budoucí povolání (studenta). Soustavná příprava na 

budoucí povolání je definovaná v § 12 (Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání), 

v § 13 (Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole) a v § 14 

(Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole) zákona  

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

Můžeme říct, že se jedná o studenta střední školy (s výjimkou formou dálkového, 

distančního, večerního při zaměstnání nebo kombinovaného studia).  

U vysokoškolského studia pro nás není důležitá forma studia, protože studentem na 

vysoké škole může být i ten, který studuje vysokou školu při zaměstnání. Za studium  

na vysoké škole se nepovažuje program celoživotního vzdělávání. 

 

1.1.5. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků 

Poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků nazýváme 

zaměstnancem. 

                                                 
3 POLÁK, Michal; KOPŘIVA, Jan; BARANYKOVÁ, Michaela., Daň z příjmů fyzických osob 2009, 

2009, s. 42. 
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Zaměstnanec má právo, ale ne povinnost u svého zaměstnavatele podepsat Prohlášení 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, na 

základě kterého požaduje uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti. Prohlášení 

může mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele (má-li více souběžných 

zaměstnavatelů). Zaměstnavatele, u kterého podepíše prohlášení si může vybrat. 

 

Podepíše-li poplatník Prohlášení poplatníka, musí veškeré nároky na slevy či daňové 

zvýhodnění (bonusy) doložit příslušnými dokumenty (např. rodný list dítěte žijícího ve 

společné domácnosti – pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, student musí doložit 

potvrzení o studiu, chce-li uplatnit slevu na studenta, atd.). 

 

 

1.2 Formy přivýdělku pro studenty 

Student si může přivydělávat na základě různých pracovně-právních vztahů, např. 

dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní smlouva, nebo si 

student může přivydělávat jako osoba samostatně výdělečně činná. K nejjednodušším 

formám patří bezesporu pracovní smlouva nebo dohody o provedení práce, protože 

v těchto případech zaměstnavatel sdělí zaměstnanci (studentovi) všechny potřebné 

informace, týkající se těchto pracovních poměrů, tj. za jakých podmínek poměr vzniká, 

co je potřeba doložit, často se stanoví i délka pracovního poměru. Naopak v případě, že 

se student rozhodne živnostensky podnikat, přejdou tyto problémy na něho a dosáhne-li 

příjmů, je povinen tyto příjmy přiznat vyplněním daňového přiznání. Správně vyplněné 

přiznání musí odevzdat do 31.03. následujícího roku (po dosažení příjmů) u příslušného 

finančního úřadu. Rozhodující pro určení místně příslušného finančního úřadu je místo 

bydliště studenta v ČR. 

V případě, že má pouze příjmy ze závislé činnosti (tj. podle § 6 ZDP), může požádat 

svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. 
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1.2.1. Dohoda o provedení práce (DPP) 

Je to dohoda, týkající se prací konaných mimo pracovní poměr a jedná se o nejvíce 

využívaný pracovněprávní vztah mezi studentem a jeho zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatel není povinen při uzavření DPP rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 

DPP může být uzavírána na jakoukoliv práci, může být uzavřena písemně i ústně. 

Dohodu lze uzavřít v případě, že práce nepřesáhne 150 hodin v kalendářním roce  

u téhož zaměstnavatele.  

Každý z nás, tedy i student může mít několik dohod o provedení práce. Počet dohod  

o provedení práce není omezen. Vzájemná spolupráce mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnancem může být ukončena z jakékoliv strany bez udání důvodu.  

Příjmy plynoucí z dohody o provedení práce nepodléhají sociálnímu ani zdravotnímu 

pojištění. Z těchto příjmů se odvádí pouze daň ve výši 15%. Má-li zaměstnanec 

podepsané „Prohlášení poplatníka“ anebo hrubá mzda je vyšší jak 5.000,- Kč, odvádí se 

z dohody o provedení práce zálohová daň. Nemá-li zaměstnanec podepsané Prohlášení 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, 

hrubá mzda je nižší jak 5.000,- Kč, odvádí zaměstnavatel z jeho příjmu srážkovou daň, 

také ve výši 15%.  

U DPP nelze stanovit zaměstnanci nárok na dovolenou nebo pracovní volno. 

 

1.2.2. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 

Dohodu o pracovní činnosti může uzavřít zaměstnavatel se svým zaměstnancem, i když 

sjednaná doba přesáhne 150 hodin. Sjednaný rozsah pracovní doby ale nesmí překročit 

v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (pracovní doba je odlišná podle 

konkrétní práce a pracoviště). Jde tedy o to, že je-li týdenní pracovní doba 40 hodin, tak 

dohoda může být sjednaná maximálně na 20 hodin týdně. Rozsah pracovní doby musí 

být dodržen po celou dobu trvání dohody o pracovní činnosti. Dohoda musí být 

uzavřena pouze písemně, jinak je neplatná a musí v ní být uvedena výše odměny, druh 

práce, rozsah pracovní doby, doba, na kterou se dohoda uzavírá (určitá, neurčitá). 

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena nejdéle na období trvající 52 týdnů. 

Je-li příjem z dohody o pracovní činnosti vyšší jak 1.999,- Kč, podléhá tento příjem 

sociálnímu a zdravotnímu pojištění.  



 - 17 -  

Způsob zrušení se může sjednat, ale pokud není sjednán, lze DPČ zrušit dohodou nebo 

jednostranně z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s 15 denní výpovědní dobou, 

která začíná běžet dnem doručení.  

U DPČ je možné stanovit zaměstnanci nárok na dovolenou nebo pracovní volno. 

 

1.2.3. Pracovní smlouva 

Nejobvyklejším způsobem vzniku pracovního poměru je pracovní smlouva, kde 

formální a obsahové náležitosti stanoví zákon. Pracovní smlouva musí být uzavřena 

písemně a minimálně ve dvou vyhotoveních (pro každou zúčastněnou stranu jedno 

vyhotovení).  

 

Pracovní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Uzavře-li 

zaměstnavatel se svým zaměstnancem pracovní smlouvu na dobu určitou, může ji 

prodloužit maximálně na celkovou dobu trvání při navazujících pracovních poměrech 

na dobu určitou na dobu 2 let. Je nutné zdůraznit, že sjednání takového pracovního 

poměru mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem je možné až po uplynutí  

6 měsíců od skončení předchozího pracovního poměru. 

Pro studenty prezenčního studia je často velmi problematické dodržovat stanovenou 

pracovní dobu zaměstnavatelem z důvodu náročného studia. 

Při uzavření pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přihlásit zaměstnance 

k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a to nejpozději do 8 dnů ode dne nástupu 

zaměstnance do zaměstnání.  

Zaměstnavatel sráží zaměstnanci z hrubé mzdy sociální pojištění ve výši 6,5%  

a zdravotní pojištění ve výši 4,5%. Sražené pojistné za něj odvede na příslušné instituce. 

Zaměstnavatel odvádí z každé mzdy sociální pojištění (25%) a zdravotní pojištění  

(9%). Zaměstnanci je také sražena 15% daň ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + 34%). 

 

1.2.4. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)  

OSVČ je pro úřady, zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení osoba, která 

má příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. 
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Sociální a zdravotní pojištění si platí sama, ve výši, kterou stanoví zákon. Pro rok 2011 

je to 29,2% pro sociální pojištění a 13,5% pro zdravotní pojištění z poloviny základu 

daně. Má povinnost jednou ročně podat daňové přiznání (daň v roce 2011 činí 15% ze 

základu daně), přehled o příjmech a výdajích OSVČ za příslušný kalendářní rok pro 

sociální a zdravotní pojištění.  

 

Mezi studenty najdeme i takové studenty, kterým nevyhovuje být zaměstnán na DPP, 

DPČ nebo na pracovní smlouvu, a  proto se rozhodnou pro možnost podnikání.  

Začíná-li student podnikat, tak musí počítat s tím, že je podnikání administrativně 

složitější, musí splnit zákonem dané povinnosti a s největší pravděpodobností bude 

potřebovat i  finanční prostředky, kdy je jejich výše závislá na oboru, v kterém chce 

podnikat. 

 

Chce-li student získat živnostenský list, tak se na něho nevztahují žádné výhody a musí 

splňovat stejné všeobecné podmínky jako ostatní žadatelé. Mezi základní všeobecné 

podmínky patří: 

o dosažení věku 18 let, 

o způsobilost k právním úkonům, 

o bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, 

o doložení bezdlužnosti na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a městské 

(okresní) správě sociálního zabezpečení. 

 

K některým typům živnostenského oprávnění je nutné splnit i zvláštní podmínky, ke 

kterým patří odborná nebo jiná způsobilost. Většina studentů tyto způsobilosti nemá,  

a tak je nutné stanovit odpovědného zástupce (tzv.garanta), který tyto podmínky splňuje 

a odpovídá za provoz živnosti. 

 

Začne-li student podnikat, má příjmy dle § 7 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - 

Příjmy z podnikaní a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Student může mít 

samozřejmě i příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákon č.586/1992 Sb., o daních 

z příjmů), příjmy z pronájmu (§ 9 zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů) a ostatní 

příjmy (§ 10 zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů). 
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Před zahájením podnikání by se měl každý rozhodnout, zda povede účetnictví  

či daňovou evidenci, případně zda povede pouze evidenci plateb a bude uplatňovat 

výdaje tzv. procentem. Každý podnikatel je  povinen vést nejméně evidenci příjmů  

a stav pohledávek. Poplatník, který je účetní jednotkou vede účetnictví dle zákona 

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

Poplatník, který není účetní jednotkou může vést daňovou evidenci podle § 7b zákona 

č.586/1992 Sb., o daních z příjmů nebo se může rozhodnout, že povede pouze evidenci 

příjmů a výdaje si stanoví procentem z příjmů, a nebo má stanovenou daň paušální 

částkou. Poplatník může mít také příjmy z titulu spoluvlastnictví nebo příjmy a výdaje 

můžou být rozděleny na spolupracující osobu (manžela, manželku). 

 

Pokud student podniká, tak je jeho činnost považována pro sociální pojištění za vedlejší, 

protože hlavní činností je studium. Vykonává-li student vedlejší činnost, tak má určité 

formy zvýhodnění a to hlavně v tom, že nemusí platit zálohy na sociální a zdravotní 

pojištění. Podniká-li již delší dobu jak jeden rok, tak platí případné zálohy v nižších 

částkách. 
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2 DAŇ Z PŘÍJM Ů FYZICKÝCH OSOB 

V této kapitole se zaměřím na vše podstatné, co souvisí s daní z příjmů fyzických osob 

(dále jen „DPFO“). Zejména uvedu co je předmětem daně z příjmů, jak probíhá 

samotné zdanění mezd a jak vypočítáme daňovou zálohu z měsíční mzdy. 

 

2.1 Předmět daně z příjmů 

Předmětem daně z příjmů jsou peněžní i nepeněžní příjmy nebo i příjmy dosažené  

směnou. K předmětům daně z příjmů patří např. hrubá mzda zaměstnance, tržby 

podnikatele, atd. Nepeněžními příjmy se ve své práci nebudu zabývat. 

 

Předmět daně z příjmů fyzických osob je rozdělen podle několika kritérií do pěti 

různých kategorií: 

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

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

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP); 

d) příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP); 

e) ostatní příjmy (§ 10 ZDP) 

 

2.1.1. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 4 

Mezi příjmy ze závislé činnosti patří (dle § 6 ZDP): 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, služebního 

poměru, členského poměru, anebo obdobného poměru, v němž poplatník při 

výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, příjmy za práci 

žáků a studentů z praktického výcviku 

b) příjmy za práci členů družstev a příjmy za práci společníků a jednatelů 

společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob 

d) příjmy poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti. 

                                                 
4 PELECH, P., Zdanění mezd a platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010,  2010, s. 14 – 15. 
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Ad.a) Mezi příjmy z pracovněprávního vztahu patří příjmy z pracovního poměru, 

dohody o pracovní činnosti a z dohody o provedení práce. K příjmům ze služebního 

poměru řadíme např. příjmy vojáků a policistů. S příjmy za práci žáků a studentů 

z praktického výcviku se můžeme setkat zejména u žáků středních odborných učilišť,  

i když se jedná pouze o poměr vyplývající ze školského zákona. 

 

2.1.2. Příjmy, které nejsou předmětem daně dle § 6 ZDP 5 

a) náhrady cestovních výdajů – do výše stanové zákoníkem práce, jakož i hodnota 

bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; 

b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 

poskytovaných podle zákoníku práce; 

c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele; 

d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro 

výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce. 

Pokud hradí zaměstnavatel zaměstnanci náhrady (b) až d)) paušální částkou, jedná se  

o výdaje v případě, že jsou prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními předpisy 

nebo uvedeného v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě nebo ve vnitřním předpise 

zaměstnavatele za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem stanovena na 

základě kalkulace skutečných výdajů. 

 

2.1.3. Osvobozené příjmy od daně 6 

K osvobozeným příjmům patří např. nemocenské dávky, dávky v nezaměstnanosti, 

dávky státní sociální podpory, prospěchová stipendia poskytovaná ze státního rozpočtu, 

odborná zahraniční stipendia a sociální podpory poskytované z nadací a občanských 

sdružení. 

                                                 
5 PELECH, P. a PELC, V., Daně z příjmů s komentářem, 2009, s. 111 – 112. 
6 POLÁK, Michal; KOPŘIVA, Jan; BARANYKOVÁ, Michaela., Daň z příjmů fyzických osob 2009, 

2009, s.25. 
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Všeobecné osvobození od daně z příjmů najdeme v § 4 ZDP. Máme příjmy, které jsou 

osvobozeny jednoznačně, ale spousta osvobozených příjmů je vázáno na splnění daných 

podmínek. 

 

Osvobození od daně můžeme rozdělit např.: 

a) osvobození bez podmínek – pro osvobození nejsou stanoveny žádné zvláštní 

podmínky; 

b) osvobození s časovým testem – osvobození musí splnit podmínku, která říká, že 

příjem je osvobozen v případě, že od okamžiku nabytí do okamžiku prodeje 

uběhne stanovená doba; 

c) osvobození s jinou podmínkou – osvobození splněním zákonem dané podmínky. 

 

2.2 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 

„Zaměstnavatel měsíčně posuzuje, které příjmy zaměstnance nejsou předmětem daně  

a které jsou od daně osvobozeny. Z příjmů, které jsou předmětem daně a které nejsou od 

daně osvobozeny, má povinnost vypočítat, srazit a odvést měsíční daňovou zálohu, 

anebo v zákonem vymezených případech konečnou srážkovou daň.“  7 

 

2.2.1. Zdanění mezd u zaměstnance s podepsaným prohlášením 

Pokud zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka, přihlédne 

zaměstnavatel po výpočtu měsíční daňové zálohy i k 1/12 slevy na dani podle  

§ 35ba ZDP, popř. daňovému zvýhodnění dle § 35c ZDP. K těmto slevám však může 

přihlédnout pouze jeden z případných více zaměstnavatelů, protože slevy lze uplatnit 

pouze jednou. 

 

 

 

 

                                                 
7 PELECH, P., Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010, 2010,  s. 30. 
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V průběhu roku zaměstnavatel nepřihlíží ke slevě na dani na manželku, k odpočtu úroků 

na bytové potřeby, k penzijnímu ani k soukromému životnímu pojištění, k zaplacení 

členských příspěvků odborové organizaci, k úhradě za zkoušky ověřující výsledky 

dalšího vzdělávání. Tyto odpočty jsou možné až při ročním zúčtování nebo v daňovém 

přiznání.8  

 

2.2.2. Zdanění mezd u zaměstnance bez podepsaného prohlášení 

Pokud zaměstnanec nepodepíše Prohlášení poplatníka, neuplatňuje u svého 

zaměstnavatele žádné slevy na poplatníka ani daňové bonusy. Rovněž mu 

zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně, kde může poplatník uplatnit 

zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, členské 

příspěvky, dary či úroky z úvěru,... 

 

2.2.3. Srážková daň 

Nemá-li zaměstnanec podepsané Prohlášení poplatníka a jeho hrubý příjem je do 

5.000,- Kč, srazí mu zaměstnavatel srážkovou daň dle § 36 ZDP ve výši 15%. Takto 

sražená daň je konečná a zaměstnavatel ji odvede na příslušný finanční úřad. Tato 

sražená daň nevstupuje do daňových záloh ani do daňového přiznání. 

 

2.2.4. Zálohová daň 

Má-li zaměstnanec podepsané Prohlášení, tak je z jeho příjmů i do 5.000,- Kč hrubého 

vypočtena a odvedena zálohová daň. 

Nemá-li zaměstnanec podepsané Prohlášení a jeho příjmy jsou vyšší než 5.000,- Kč 

hrubého v kalendářním měsíci, srazí zaměstnavatel z jeho příjmu daňovou zálohu ze 

základu pro výpočet zálohy (u pracovního poměru uzavřeného na základě pracovní 

smlouvy je základ pro výpočet zálohy zvýšen o 34%, tj. výše sociálního a zdravotního 

pojištění, které platí zaměstnavatel). 

 

                                                 
8 PELECH, P., Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010, 2010, s. 35. 
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2.3 Výpočet daňové zálohy z měsíční mzdy 

„Základ se stanoví jako hrubý příjem zvýšený o pojistné na sociální pojištění a pojistné 

na zdravotní pojištění, které je povinen z příjmů zaměstnance platit zaměstnavatel... 

Ze základu se vypočte záloha na daň sazbou 15%, která je potom snižována o výše 

uvedené slevy na dani podle § 35ba, a teprve potom je dále záloha na daň po slevě 

případně upravena o daňové zvýhodnění na děti.“ 9  

 

2.3.1. Sleva na dani podle § 35ba ZDP 

Slevy na dani podle § 35ba ZDP může poplatník uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za 

každý kalendářní měsíc, ve kterém byly splněny podmínky pro uplatnění těchto slev. 

 

K těmto slevám patří: 

a) sleva na dani na poplatníka (základní) 

b) sleva na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti 

c) sleva na dani – invalidita poplatníka 

d) sleva na dani držitele průkazu ZTP/P 

e) sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání  

 

2.3.2. Sleva na dani poplatníka (základní) 

Celoroční sleva u každého poplatníka v roce 2011 činí 23.640,- Kč (v roce 2010 byla  

24.840,- Kč). Tato sleva se odečte v plné výši od celoroční daně i u poplatníka, který 

měl příjmy ze zaměstnání jen za část roku. 

Má-li zaměstnanec podepsané Prohlášení poplatníka, použije se pro výpočet měsíční 

daňové zálohy (ze základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků) jedna 

dvanáctina podle § 35ba ZDP, tj. v roce 2011 částka 1.970,- Kč (v roce 2010 to byla 

částka 2.070,- Kč). 

 

 

                                                 
9 PELECH, P., Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010, 2010, s. 36 – 37. 
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2.3.3. Sleva na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti  

V roce 2011 může uplatnit poplatník slevu ve výši 23.640,- Kč (v roce 2010 to byla 

částka 24.840,- Kč) na manželku (manžela), která (ý) žije s poplatníkem ve společné 

domácnosti a  která (ý) nemá žádné vlastní příjmy, nebo její (jeho) vlastní příjmy 

nepřesáhnou částku 68.000,- Kč. 

Tuto slevu nelze uplatnit během roku, ale až po skončení kalendářního roku v ročním 

zúčtování nebo v daňovém přiznání. 

 

2.3.4. Sleva na dani – invalidita poplatníka 

„Poskytují se jen na vlastní invaliditu poplatníka. Slevy se uznávají ve výši 1/12 již po 

výpočtu daňových záloh z měsíční mzdy, a to:“ 10 

210 Kč měsíčně (tj.1/12 z 2.520,- Kč) 

- pokud poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně; 

- došlo k zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhé stupně 

z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto druhu důchodu a starobního důchodu;11 

 

420 Kč měsíčně (tj. 1/12 z 5.040,- Kč) 

- pobírá-li invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně; 

- došlo k zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu 

souběhu nároku na výplatu tohoto druhu důchodu a starobního důchodu; 

- pobírá jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb.,  

o důchodovém pojištění; 

-  je podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, ale jeho žádost byla o invalidní 

důchod tohoto stupně zamítnuta z jiných důvodů, než proto, že není invalidní ve třetím 

stupni.12 

 

 

                                                 
10 PELECH, P., Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010, 2010, s. 38. 
11 Tamtéž s. 38 – 39. 
12 Tamtéž s. 39. 
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2.3.5. Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P (tj.1/12 z 16.140,- Kč) 

1.345 Kč měsíčně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Sleva se uplatní, i když 

poplatník nepobírá invalidní důchod.13  

 

2.3.6. Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí 

povolání ( tj.1/12 z 4.020,- Kč) 

335 Kč měsíčně – tato částka slevy se použije k základní slevě na poplatníka  

(1.970,- Kč pro rok 2011) při výpočtu zálohy na daň z měsíční mzdy. Je však důležité, 

aby student předložil Prohlášení a soustavnou přípravu na budoucí povolání doložil 

(potvrzením o studiu, vydané školou, na které student studuje). Musí také dodržet 

podmínku věkové hranice, která je 26 let. Jde-li o presenční doktorské studium na VŠ 

platí věková hranice 28 let. 

 

2.3.7. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné 

domácnosti § 35c ZDP   

Daňové zvýhodnění se odčítá od daňové zálohy snížené podle § 35ba ZDP. Základní 

podmínky, na základě kterých má poplatník nárok na daňové zvýhodnění jsou 

stanoveny v § 35c a § 35d ZDP.  

K 1.lednu 2010 došlo k navýšení částky na 967,- Kč měsíčně, tj. 11.604,- Kč ročně na 

každé vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. Tato částka je platná  

i pro rok 2011. Částka 23.208,- Kč ročně je na každé vyživované dítě, které je držitelem 

průkazu ZTP/P.  

Počet dětí, na které může být uplatněno daňové zvýhodnění není omezen. Daňové 

zvýhodnění na dítě poplatník uplatňuje formou slevy na dani nebo formou daňového 

bonusu nebo kombinací obou forem.  

Pokud má zaměstnanec podepsané Prohlášení k dani, sníží jeho zaměstnavatel 

vypočtenou zálohu na dani po uplatnění slev ještě o částku měsíčního daňového 

zvýhodnění na dítě, tj. o 967,- Kč. Stane-li se, že je vypočtená záloha na daň nižší než 

                                                 
13 PELECH, P., Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010, 2010, s. 40. 
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částka daňového zvýhodnění, vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci rozdíl (za stanovených 

podmínek) jako měsíční daňový bonus. 

 

Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že bude částka daňového zvýhodnění na dítě 

u poplatníka vyšší než jeho daň po slevě (podle § 35ba ZDP) vypočtená za příslušné 

zdaňovací období. „Základní podmínkou pro poskytnutí daňového bonusu je dosažení 

stanovené výše ročního příjmu. To je za předpokladu, že jeho zdanitelné příjmy podle  

§ 6 až § 9 zákona...dosáhnou ve zdaňovacím období v úhrnu alespoň 6 násobku 

minimální mzdy...“ 14 

Výše daňového bonusu musí činit alespoň 100,- Kč, maximálně však 52.200,- Kč ročně. 

U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 ZDP nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. 

Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, z nichž je vybírána 

srážková daň podle zvláštní sazby daně. 15   

Maximální měsíční výše daňového bonusu činí 4.350,- Kč (52.200 : 12). Je-li ovšem 

dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvýší se na ně částka daňového zvýhodnění na 

dvojnásobek, ale maximální výše zůstává. 

 

 „Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, 

osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk 

(vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění 

uplatnit, pokud je 

a) nezletilým dítětem, 

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod 

pro invaliditu třetího stupně a  

1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; ... 

2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo  

3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.“ 16 

                                                 
14 PELECH, P., Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010, 2010, s. 62. 
15 PELECH, P. a PELC, V., Daně z příjmů s komentářem 2009, 2009, s. 588. 
16 Tamtéž, s. 589. 
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Tabulka 1: Přehled nejdůležitějších slev na dani 

Sleva na dani Ročně 
Měsíčně (pro výpočet 

daňové zálohy) 

 Na poplatníka 23.640,- 1.970,- 

Na druhého z manželů, pokud je bez příjmů 

nebo jeho příjem nepřesáhne 68.000,- Kč /rok 
23.640,- 

Nelze uplatnit, pouze 

v ročním zúčtování 

 Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu 

1.nebo 2.stupně 
2.520,- 210,- 

 Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu 

3.stupně 
5.040,- 420,- 

 Držitel průkazu ZTP/P 16.140,- 1.345,- 

 Student do 26 (resp.28) let  4.020,- 335,- 

 Daňové zvýhodnění na dítě do 26 let 11.604,- 967,- 

 Maximální daňový bonus  52.200,- 4.350,- 

Zdroj: Upraveno dle PELECH, P., s. 7. 

 

2.3.8. Postup výpočtu daně z měsíčního příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 

Než začne zaměstnavatel s výpočtem samotné daně u zaměstnance, musí mít potřebné 

informace o poplatníkovi, zejména o jeho příjmech a o tom, zda má podepsané 

Prohlášení či nikoliv. To je důležité pro možnost uplatnění slev na dani, či daňového 

zvýhodnění nebo bonusu. 

 

„Zaměstnavatel musí za tím účelem sečíst běžnou mzdu, odměny, mzdu ze souběžného 

pracovního poměru nebo odměnu z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
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a funkční požitky, tj. zjistí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které sám 

vyplácí včetně dalších plnění ve prospěch zaměstnance a nepeněžních příjmů.“   17 

„M ěsíční základ pro výpočet zálohy na daň zaměstnavatel zjistí tak, že k úhrnu 

zdanitelných příjmů přičte pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které je 

z příjmů zaměstnance povinen platit zaměstnavatel ze svých prostředků (za sebe jako 

svůj podíl, nikoliv srážkou ze mzdy).“ 18  

 

Základ daně pro výpočet zálohy na daň se zaokrouhlí na 100 koruny nahoru a z toho se 

vypočte měsíční záloha na daň ve výši 15%. 

Vypočtená záloha na daň se sníží o částky slev na dani dle § 35ba ZDP ve výši 1/12, ale 

musí být dodrženy podmínky pro poskytnutí slev. 

Záloha na daň po uplatnění slev dle § 35ba ZDP se sníží o uplatněné daňové 

zvýhodnění na dítě podle § 35c ZDP. Je-li nárok na daňové zvýhodnění vyšší než 

vypočtená daňová povinnost, rozdíl představuje daňový bonus a to až do výše 

celkového nároku, pokud jsou splněny všechny podmínky pro jeho výplatu. 

 

Tabulka 2: Výpočet měsíční daňové povinnosti 

Poplatník s Prohlášením, 

bez vyživovaných dětí 

Poplatník s prohlášením, 

s vyživovanými dětmi 

    Hrubá mzda    Hrubá mzda 

+ pojistné (34% z hrubé mzdy)  + pojistné (34% z hrubé mzdy) 

= základ daně  = základ daně 

   Daň ve výši 15%     Daň ve výši 15%  

- sleva na dani dle § 35ba ZDP  - sleva na dani dle § 35ba ZDP 

  = daň po slevě 

  - daňové zvýhodnění 

= konečná záloha na daň  = konečná záloha na daň 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
17 PELECH, P., Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010, 2010, s. 54. 
18 Tamtéž, s. 54. 
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3 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠT ĚNÍ 

Sociální a zdravotní pojištění je jedno z témat, na které se studenti často ptají a o které 

se zajímají. Jelikož je to důležité téma, budu jednu část své bakalářské práci věnovat 

problematice, která se týká zdravotního a sociálního pojištění. 

Vzhledem k tomu, že se mnoha studentům jejich studium prodlužuje, ať už z důvodu 

práce při studiu, podnikání či odjezdu na krátkodobé nebo dlouhodobé zahraniční stáže, 

musí odvádět studenti již v průběhu studia sociální a zdravotní pojištění. 

 

3.1 Sociální pojištění 19 

Sociální pojištění je tvořeno ze tří částí: 

- nemocenské pojištění 

- důchodové pojištění 

- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

Sociální pojištění se hradí v době, kdy subjekt dosahuje zdanitelných příjmů. Pojistné se 

odvádí každý měsíc na účet příslušné okresní (městské) správě sociální zabezpečení pod 

přiděleným variabilním symbolem. 

K poplatníkům pojistného dle § 3 zákona č.589/1992 Sb., o pojistném na sociálním 

zabezpečením a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti patří: 

- zaměstnavatelé 

- fyzické osoby, které jsou účastni pojištění 

- osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 

- osoby dobrovolně účastněné důchodového pojištění 

- zahraniční zaměstnanci 

 

 

 

 

 

                                                 
19  ŠUBRT, B. a kolektiv., Abeceda mzdové účetní 2009, 2009, s. 353 – 358. 
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3.1.1. Důchodové pojištění u studentů 20 

Od 1.1.2010 studium účast na důchodovém pojištění nezakládá, ale studenti mají 

možnost si zajistit tuto účast jiným způsobem, např. pojistit se dobrovolně nebo 

nastoupit do zaměstnání či vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Pokud se student 

pro takovou účast rozhodne, tak má povinnost odvádět pojistné. 

Chce-li student, aby se mu doba studia od 1.1.2010 započítávala do doby pojištění 

nároků na důchod, může se přihlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 

k dobrovolnému důchodovému pojištění. Minimální výše pojistného pro studenta v roce 

2010 činila 1.660,- Kč měsíčně. 

 

Studenti do 26 let, kteří podnikají, se považují pro sociální pojištění za OSVČ (osoba 

samostatně výdělečně činná) vykonávající vedlejší činnost. Při výkonu této činnosti 

platí pojistné na důchodové pojištění pouze v případě, že daňový základ z podnikání  

a jiné samostatné výdělečné činnosti dosáhl výše, jež zakládá povinnou účast na 

důchodovém pojištění, nebo se k účasti přihlásí sám. Výše daňového základu v roce 

2010 byla 56.901,- Kč. Překročil-li student tuto hranici, vznikla mu povinnost doplatit 

pojistné na důchodové pojištění za kalendářní rok a současně mu vznikla povinnost 

platit měsíční zálohy v následujícím roce. Nemocenské pojištění je dobrovolné, a tak 

záleží na OSVČ (studentovi), zda se k němu přihlásí. 

 

Plánuje-li student vycestovat do zahraničí za účelem výdělečné činnosti, nemusí to 

oznamovat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a nemá ani povinnost 

hradit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Student se ale může přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, aby se mu tato 

doba započítávala do budoucích důchodových nároků. 

Bude-li student pracovat v EU, EHP (Evropský hospodářský prostor), či Švýcarsku a 

odvádět příspěvky na sociální zabezpečení má nárok na důchod z každé země, kde byl 

pojištěn minimálně jeden rok. 

                                                 
20 ČSSZ. Tisková zpráva. Praha 16.06.2010 [online]. [cit. 2011-02-13]. Dostupné z: 

http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/2010-06-16-musi-studenti-a-

absolventi-skol-platit-pojistne-na-socialni-zabezpeceni.htm 



 - 32 -  

Absolventům, kteří se po ukončení studia zaregistrují na úřadu práce jako uchazeči  

o zaměstnání, vzniká účast na pojištění, ale pojistné nemusí platit. Nenastoupí-li 

absolvent do zaměstnání a ani se nezaregistruje na úřadu práce, nevzniká mu povinnost 

platit pojistné, ale není ani důchodově pojištěn.  

 

3.1.2. Poplatníci a jejich sazby na sociální pojištění 

Tabulka 3: Sazby pojistného v roce 2010 a 2011 u zaměstnance a u zaměstnavatele 

Pojistné Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Zahraniční 

zaměstnanec 

Důchodové pojištění 6,5%       21,5% 0,0% 

Nemocenské pojištění 0,0% 2,3%          * 1,4% 

Příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti 
0,0% 1,2% 0,0% 

Celkem 6,5%       25,0%          * 1,4% 

* dobrovolná účast na nemocenském pojištění  

Zdroj: vlastní zpracování dle ŠUBRT, B. a kolektiv., 2009, s.369. 

 

Tabulka 4: Sazby pojistného u OSVČ 

Pojistné pro OSVČ v roce 2010 v roce 2011 

Důchodové pojištění 28,0% 28,0% 

Nemocenské pojištění     *      1,4%     *      2,3% 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  1,2%  1,2% 

Celkem 
          29,2%  

        (* + 1,4%) 

29,2% 

    (* + 2,3%) 

* dobrovolná účast na nemocenském pojištění 

Zdroj: ČSSZ.: Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1.1.2011. [2011-02-05]. 

Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/platba-pojistneho/zmeny-v-

pojisteni-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-od-1-1-2011.htm 
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3.1.3. Vyměřovací základ pro sociální pojištění u zaměstnance 21 

Vyměřovacím základem zaměstnance pro odvod pojistného je úhrn započitatelných 

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

osvobozeny, a které zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním, 

zakládající účast na nemocenském či důchodovém pojištění. 

Rozhodným obdobím u zaměstnance je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. 

 

Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnují příjmy:22 

a) náhrada škody podle zákoníku práce – jde o náhradu za ztrátu výdělku 

v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; 

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, a odměna při skončení 

funkčního období – jejich poskytnutí se řídí zvláštními právními předpisy; 

c) věrnostní přídavek horníků – poskytován podle zákona; 

d) odměny vyplacené podle zákona č.527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 

návrzích, pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu 

nemělo souvislost s výkonem zaměstnání; 

e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí 

mimořádných obtížných situací vzniklých v důsledku živelných pohrom, požáru, 

ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události; 

f) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo plného invalidního 

po uplynutí 1 roku ode dne skončení zaměstnání; 

g) pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance – v případě, že 

zaměstnanec má započitatelný příjem, který není v peněžní formě 

a zaměstnavatel je povinen uhradit pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. 

 

Maximální vyměřovací základ u zaměstnance pro placení pojistného v roce 2011 je 

částka ve výši 72 násobku průměrné mzdy, tj.1.781.280,- Kč (v roce 2010 činil 

maximální vyměřovací základ 1.707.048,- Kč).  

                                                 
21 ŠUBRT, B. a kolektiv, Abeceda mzdové účetní 2009, 2009, s. 358 – 359. 
22 Tamtéž. s. 360 – 363. 
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Přesáhne-li zaměstnanec maximální vyměřovací základ v kalendářním roce u jednoho 

zaměstnavatele, neplatí již zaměstnanec v tomto roce pojistné z částky, která tento 

maximální vyměřovací základ přesahuje.23 

 

3.1.4. Vyměřovací základ u OSVČ 

Vyměřovacím základem u OSVČ pro odvod pojistného na sociálním pojištění je 50% 

z příjmu z podnikání a samostatné výdělečné činnosti, po odpočtu výdajů vynaložených 

na dosažení tohoto příjmu. OSVČ si může ale určit i vyšší vyměřovací základ.  

Je-li ovšem základ nižší než minimální, tak musí OSVČ použít minimální vyměřovací 

základ. 

 

Minimální vyměřovací základ se odvíjí o skutečnosti, zda OSVČ vykonává hlavní či 

vedlejší činnost.  

Vykonává-li OSVČ hlavní činnost, je měsíční vyměřovací základ 25% a pro vedlejší 

výdělečnou činnost je měsíční vyměřovací základ 10% průměrné mzdy. 

Minimální vyměřovací základ získáme vynásobením počtem měsíců, kdy byla vedlejší 

činnost vykonávána. 

 

Tabulka 5: Minimální vym ěřovací základ u OSVČ 

Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající 

činnost v roce 2010 v roce 2011 

 Hlavní 5.928,- Kč 6.185,- Kč 

 Vedlejší 2.371,- Kč 2.474,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Maximální vyměřovací základ je pro OSVČ v roce 2011 stejný jako pro zaměstnance, 

tj. 72 násobek průměrné mzdy, tedy 1.781.280,- Kč (v roce 2010 byl maximální 

vyměřovací základ stejný jako u zaměstnance a činil tedy 1.707.048,- Kč). 

                                                 
23 ČSSZ. Výpočet pojistného – Maximální vyměřovací základ [online]. [cit. 2011-02-07]. 

http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/vypocet-pojistneho.htm 
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Je-li OSVČ v daném roce účastna také na důchodovém pojištění jako zaměstnanec  

a v zaměstnání dosáhne maximálního vyměřovacího základu, není povinna platit zálohy 

od kalendářního měsíce, kdy tuto skutečnost oznámí a doloží příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení. 

 

Z minimálního i maximálního vyměřovacího základu se počítá výše zálohy, která je 

splatná každý měsíc. 

 

Tabulka 6: Minimální zálohy na pojistné OSVČ 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

OSVČ v roce 

2010 

v roce 

2011 

v roce 

2010 

v roce 

2011 

Měsíční vyměřovací základ 

(minimální) 
5.928,- Kč 6.185,- Kč 2.371,- Kč 2.474,- Kč 

Měsíční záloha na důchodové 

pojištění (minimální) 
 1.731,- Kč  1.807,- Kč    693,- Kč    723,- Kč 

Měsíční záloha na nemocenské 

pojištění (minimální) 
     83,- Kč      87,- Kč     34,- Kč     35,- Kč 

Zdroj: Finance.cz. Základ a sazby pojistného u sociálního pojištění [online].  

[cit. 2011-02-13]. Dostupné z: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/socialni-pojisteni-

osvc/sazby/ 

 

 

3.2 Zdravotní pojištění 

Českému systému veřejného zdravotního pojištění povinně ze zákona podléhají všechny 

osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR, popř. osoby bez trvalého pobytu na území 

ČR, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý 

pobyt. 

Pojištěnec si může vybrat, u které zdravotní pojišťovny chce být pojištěn. Zdravotní 

pojišťovnu může pojištěnec i změnit a to jednou za 12 měsíců, vždy jen k 1.dni 

v kalendářním čtvrtletí. 
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Zdravotní pojištění se odvádí každý měsíc na účet zdravotní pojišťovny, u které je 

pojištěnec pojištěn. 

Pojištěnec nemusí platit pojistné v ČR po dobu, kdy byl dlouhodobě v cizině, kde měl 

nepřetržitý pobyt delší 6 měsíců a byl v cizině zdravotně pojištěn. Tuto skutečnost je 

nutné u dané zdravotní pojišťovny v ČR vždy po návratu písemně doložit. 

 

3.2.1. Poplatníci a jejich sazby na zdravotní pojištění 

K základním skupinám plátců ve zdravotním pojištění patří: 

a) stát; 

b) zaměstnavatelé; 

c) OSVČ 

 

Stát je plátcem pojistného např. za nezaopatřené děti, poživatele důchodů 

z důchodového pojištění, příjemce rodičovského příspěvku a ženy na mateřské  

a rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání, osoby konající základní službu 

v ozbrojených silách, osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi, osoby ve výkonu 

vazby nebo trestu odnětí svobody,... 

 

Zaměstnavatelem pro účely zdravotního pojištění rozumíme právnickou nebo fyzickou 

osobu se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR, která je plátcem daně z příjmů dle 

§ 6 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zaměstnavatel je plátcem zdravotního pojištění za své zaměstnance. 

 

OSVČ jsou také povinny účastnit se zdravotního pojištění stejně jako zaměstnanci či 

ostatní osoby s trvalým pobytem v ČR. 

 

Tabulka 7: Sazby pojistného v roce 2010 a 2011 

Plátce pojistného Sazba pojistného 

 Zaměstnavatel               9,0% 

 Zaměstnanec               4,5% 

 OSVČ             13,5% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.2. Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění u zaměstnance 

„Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně 

osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které 

zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění.“  24 

 

Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnují téměř stejné příjmy, které jsou 

uvedeny v kapitole 3.1.3. (Vyměřovací základ pro sociální pojištění u zaměstnance), 

s výjimkou účasti na důchodovém a nemocenském pojištění.  

 

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění u zaměstnance je vždy minimální 

mzda pracovníků v pracovním poměru, tj. v roce 2011 ve výši 8.000,- Kč. 

Maximální vyměřovací základ u zaměstnance je v roce 2011 ve výši 1.781.280,- Kč  

(72 násobek průměrné mzdy). V roce 2010 činil maximální vyměřovací základ  

1.707.048,- Kč. 

 

3.2.3. Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění u OSVČ 

„Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění 

považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující, na které jsou podle zákona o daních 

z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na 

jejich dosažení, zajištění a udržení.“ 25 

 

Vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění u OSVČ je stejně jako u vyměřovacího 

základu pro sociální pojištění 50% z příjmů podnikání a samostatné výdělečné činnosti, 

po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení. OSVČ si může určit i vyšší 

vyměřovací základ. 

 

                                                 
24 ŠUBRT, B. a kolektiv, Abeceda mzdové účetní 2009, 2009, s. 311. 
25 ZPMVČR. OSVČ. [online]. 2011. [Cit. 2010-05-12]. Dostupné z: 

http://www.zpmvcr.cz/cz/platci-pojistneho/osvc.html 
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Maximální vyměřovací základ v roce 2011 pro OSVČ je stejně jako u zaměstnance 

1.781.280,- Kč. Výše sazby pojistného v roce 2011 je 13,5%, tedy stejná výše jako 

v roce 2010. Pojistné počítáme z vyměřovacího základu za rozhodné období. 

 

3.3 Pojistné u dohod konaných mimo pracovní poměr 

Jak jsem již uvedla na začátku mé práce, student nemusí vždy uzavírat se svým 

zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale může volit i některou formu z dohod konaných 

mimo pracovní poměr. 

Uzavře-li student se svým zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, není považován 

za zaměstnance a tudíž nepodléhají jeho příjmy z této dohody zdravotnímu ani 

sociálnímu pojištění. Při uzavření takové dohody neodvádí pojištění ani zaměstnavatel. 

Pokud ale student uzavře se svým zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti, 

podléhají příjmy z takové dohody zdravotnímu pojištění za předpokladu, že hrubý 

příjem činí alespoň 2.000,- Kč. Je-li hrubý příjem menší jak 2.000,- Kč nevzniká pro 

zaměstnavatele povinnost pojistné platit.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části bakalářské práce se zaměřím na příklady, které budou zaměřeny na výpočet 

daňové povinnosti studentů. Bude-li to možné, budu daňovou zátěž co nejlépe 

optimalizovat.  

Uvedu příklady, kdy se bude jednat o studenta, který bude pracovat na základě dohody 

o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, na pracovní smlouvu či OSVČ. Poslední 

příklad bude souhrnný, kde budu počítat s různými příjmy.  

 

Než začneme zdaňovat jednotlivé příjmy a to nejen u studentů, je nejdůležitější si zjistit, 

zda poplatník podepsal nebo nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Na základě tohoto zjištění můžeme začít 

jednotlivé příjmy správně zdaňovat. 

 

Pro lepší přehlednost uvedu základní výpočty daně a čisté mzdy u dohody  

o provedení práce, u dohody o pracovní činnosti a u pracovní smlouvy. V jednotlivých 

výpočtech daně uvedu, zda se jedná o výpočet s podepsaném Prohlášením poplatníka či 

nikoliv. 

U výpočtu č.1 student (poplatník) podepíše Prohlášení poplatníka k dani. Příjem 

poplatníka bude tedy zdaněn zálohovou daní (podle § 38h ZDP) a jeho výše v případě 

pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti není rozhodující. U dohody  

o provedení práce musí dosáhnout alespoň 5.000,- Kč. Jakmile má poplatník podepsané 

Prohlášení, má nárok na uplatnění slev dle § 35ba ZDP ve výši 1/12 a daňového 

zvýhodnění na dítě dle § 35c ZDP, taktéž ve výši jedné dvanáctiny.  

Ve výpočtu č.2 student nemá podepsané Prohlášení poplatníka k dani, tudíž si nemůže 

nárokovat uplatnění slev dle § 35ba ZDP ani daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP.  

Má-li vyšší příjem jak 5.000,- Kč, podléhá tento příjem zálohové dani dle  

§ 38h ZDP. 

Výpočet č.3 je téměř shodný s výpočtem č.2, ale s tím rozdílem, že pokud je hrubý 

příjem nižší jak 5.000,- Kč, podléhá tento příjem srážkové dani dle § 36 ZDP. Poplatník 

v tomto případě přichází o možnost získat takto sraženou daň zpět. 
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Výpočet 1: Poplatník má podepsané Prohlášení poplatníka 

Pracovní smlouva 

Dohoda o pracovní činnosti 
Dohoda o provedení práce 

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

+ sociální poj. 6,5% (SP) 

+ zdravotní poj. 4,5% (ZP) 

- 

- 

= Základ daně (HM * 34%) 

≈ ZD zaokr.na 100 nahoru 

= Základ daně (ZD = HM) 

≈ ZD zaokr.na 100 nahoru 

* 15% - záloha na daň (§ 38h ZDP) 

- měsíční slevy (§ 35ba ZDP) 

* 15% - záloha na daň (§ 38h ZDP) 

- měsíční slevy (§ 35ba ZDP) 

= záloha na daň po uplatnění slev 

- měsíční sleva (§ 35c ZDP) 

= záloha na daň po uplatnění slev 

- měsíční sleva (§ 35c ZDP) 

= záloha na daň = záloha na daň 

(HM–SP–ZP–záloha na daň) = Čistá mzda (HM–záloha na daň) = Čistá mzda 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet 2: Poplatník nemá podepsané Prohlášení poplatníka 

Pracovní smlouva 

Dohoda o pracovní činnosti 
Dohoda o provedení práce 

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

+ sociální poj. 6,5% (SP) 

+ zdravotní poj. 4,5% (ZP) 

- 

- 

= Základ daně (HM * 34%) 

≈ ZD zaokr.na 100 nahoru 

= Základ daně (ZD = HM) 

≈ ZD zaokr.na 100 nahoru 

* 15% - záloha na daň (§ 38h ZDP) * 15% - záloha na daň (§ 38h ZDP) 

= záloha na daň = záloha na daň 

(HM–SP–ZP–záloha na daň) = Čistá mzda (HM–záloha na daň) = Čistá mzda 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výpočet 3: Poplatník nemá podepsané Prohlášení poplatníka 

Pracovní smlouva 

Dohoda o pracovní činnosti 
Dohoda o provedení práce 

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

+ sociální poj. 6,5% (SP) 

+ zdravotní poj. 4,5% (ZP) 

- 

- 

= Základ daně (HM * 34%) 

≈ ZD zaokr.na 100 nahoru 

= Základ daně (ZD = HM) 

≈ ZD zaokr.na 100 nahoru 

* 15% - srážková daň (§ 36 ZDP) * 15% - srážková daň (§ 36 ZDP) 

= srážková daň = srážková daň 

(HM–SP–ZP–srážková daň) = Čistá mzda (HM–srážková daň) = Čistá mzda 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.1 Příklady 

4.1.1. Příklad – Dohoda o provedení práce 

Lucie Nováková 23 let je studentkou Masarykovy univerzity v Brně a studuje formou 

prezenčního studia. Je svobodná, bezdětná. 

 

V měsících únoru a březnu byla zaměstnána na dohodu o provedení práce na 

Brněnském výstavišti. U tohoto zaměstnavatele nepodepsala Prohlášení poplatníka 

k dani. Hrubý příjem v měsíci únoru činil 4.290,- Kč a v březnu 4.500,- Kč. 

 

Od dubna začala studentka pracovat jako asistentka v kanceláři, kde podepsala 

Prohlášení poplatníka a doložila potvrzení o studiu. U tohoto zaměstnavatele pracovala 

do konce roku 2011, odpracovala celkem 130 hodin a obdržela 10.530,- Kč  

hrubého /měsíčně. 

 

V červenci a srpnu navíc studentka pracovala jako průvodkyně. U tohoto 

zaměstnavatele neměla podepsané Prohlášení poplatníka a její hrubý příjem činil 

7.000,- Kč hrubého / měsíčně. 
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Příjmy nezahrnované do daňového přiznání 

Dohoda o provedení práce (únor): 

Hrubá měsíční mzda   4.290,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  4.290,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený   4.300,- Kč 

15% daň (srážková § 36 ZDP)    645,- Kč 

Čistá mzda (HM-daň)  3.645,- Kč 

 

Dohoda o provedení práce (březen): 

Hrubá měsíční mzda   4.500,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  4.500,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený   4.500,- Kč 

15% daň (srážková § 36 ZDP)    675,- Kč 

Čistá mzda (HM-daň)  3.825,- Kč 

 

Příjmy zahrnované do daňového přiznání 

Dohoda o provedení práce (červenec): 

Hrubá měsíční mzda   7.000,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  7.000,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený   7.000,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP) 1.050,- Kč 

Čistá mzda (HM-daň)  5.950,- Kč 

 

Dohoda o provedení práce (srpen): 

Hrubá měsíční mzda   7.000,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  7.000,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený   7.000,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP) 1.050,- Kč 

Čistá mzda (HM-daň)  5.950,- Kč 
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Dohoda o provedení práce (duben - prosinec): 

Hrubá měsíční mzda    10.530,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy   10.530,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    10.600,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP)    1.590,- Kč 

- měsíční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)   1.970,- Kč 

- měsíční sleva student (§ 35ba ZDP)      335,- Kč 

= záloha na daň po slevách            0,- Kč 

Čistá mzda (HM-záloha na daň)  10.530,- Kč 

 

Výpočet všech příjmů studenta při podání daňového přiznání 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 108.770,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    108.700,- Kč 

15% daň (§ 16 ZDP)      16.350,- Kč 

- roční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)    23.640,- Kč 

- roční sleva student (§ 35ba ZDP)      4.020,- Kč 

= daň po uplatnění slev              0,- Kč 

- úhrn sražených záloh na daň      2.100,- Kč 

= výsledná daňová povinnost     - 2.100,- Kč (přeplatek) 

 

Na tomto příkladě můžeme vidět, jaký je rozdíl, když poplatník podepíše nebo naopak 

nepodepíše Prohlášení poplatníka.  

 

Hlavní rozdíl je v tom, že pokud poplatník nepodepíše Prohlášení poplatníka k dani  

a jeho příjem je nižší jak 5.000,- Kč hrubého, je tento příjem zdaněn srážkovou daní dle 

§ 36 ZDP a poplatník tak přichází o možnost získat sraženou daň zpět. 

 

Bude-li mít student Prohlášení k dani podepsané a jeho příjem bude nižší jak 5.000,- Kč 

hrubého, bude tento příjem zdaněn zálohovou daní dle § 38h ZDP. Poplatník má 

možnost nárokovat slevy na dani (na poplatníka a na studenta). Nebudou-li tyto slevy 

využity v měsíčním zdaňování příjmů (z důvodu nízkého hrubého příjmu), muže 

poplatník tuto slevu uplatnit na konci zdaňovacího období v daňovém přiznání. 
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Velmi často studentům vychází v rámci ročního zúčtování z jejich příjmů daňové 

přeplatky na dani, proto se jim doporučuje podat daňové přiznání, na základě kterého 

jim může být přeplatek na dani vrácen. 

 

4.1.2. Příklad - Dohoda o pracovní činnosti 

Petr Mikula, student 22 let, pochází ze Slovenska a je studentem VUT v Brně, fakulta 

stavební a studuje prezenční formou. Tento student je rezidentem ČR. 

 

Od ledna 2011 do srpna 2011 byl zaměstnán u firmy ABC s.r.o., s kterou měl 

podepsanou dohodu o pracovní činnosti. U této firmy podepsal Prohlášení poplatníka 

k dani a doložil potvrzení o studiu. Jeho hrubá mzda činila 13.580,- Kč / měsíčně. 

 

V říjnu a prosinci pomáhal v jedné firmě s přípravou výstavních stánků na veletrzích 

v Brně. S tímto zaměstnavatelem měl uzavřenou Dohodu o provedení práce, ale 

nepodepsal Prohlášení poplatníka k dani. V říjnu byl jeho příjem 5.225,- Kč, v prosinci 

8.920,-Kč. 

 

Po celý rok pobírá student pravidelně každý měsíc prospěchové stipendium ve výši 

1.350,- Kč. 

 

Příjmy zahrnované do daňového přiznání 

Dohoda o pracovní činnosti (leden - srpen): 

Hrubá měsíční mzda    13.580,- Kč 

Sociální pojistné zaměstnanec (6,5%)      883,- Kč  

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5%)      612,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy   18.198,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    18.200,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP)    2.730,- Kč 

- měsíční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)   1.970,- Kč 

- měsíční sleva student (§ 35ba ZDP)      335,- Kč 

= záloha na daň po slevách        425,- Kč 

Čistá mzda (HM-SP-ZP-záloha na daň) 11.660,- Kč 
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Dohoda o provedení práce (říjen): 

Hrubá měsíční mzda   5.225,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  5.225,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený   5.300,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP)    795,- Kč 

Čistá mzda (HM-daň)  4.430,- Kč 

 

Dohoda o provedení práce (prosinec): 

Hrubá měsíční mzda   8.920,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  8.920,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený   9.000,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP) 1.350,- Kč 

Čistá mzda (HM-daň)  7.570,- Kč 

 

Příjmy nezahrnované do daňového přiznání 

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

 

Výpočet všech příjmů studenta při podání daňového přiznání 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 122.785,- Kč 

Úhrn sraženého pojistného SP, ZP    56.938,- Kč 

= Dílčí základ daně    179.723,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    179.700,- Kč 

15% daň (§ 16 ZDP)      26.955,- Kč 

- roční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)    23.640,- Kč 

- roční sleva student (§ 35ba ZDP)      4.020,- Kč 

= daň po uplatnění slev              0,- Kč 

- úhrn sražených záloh na daň      5.545,- Kč 

= výsledná daňová povinnost     - 5.545,- Kč (přeplatek) 

 

Studentovi vznikne přeplatek na dani ve výši 5.545,- Kč a při podání daňového přiznání 

má nárok na vrácení tohoto přeplatku, protože studentovi byla vždy sražena zálohová 

daň, neboť měl podepsané prohlášení a výše hrubého příjmu byla vyšší jak 5.000,- Kč. 
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Jediná nevýhoda v tomto příkladě byla ta, že student uzavřel dohodu o pracovní 

činnosti, které podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. 

 

4.1.3. Příklad – Pracovní smlouva 

Martina Krátká, studentka 25 let, studuje Pedagogickou fakultu v Olomouci, 

kombinovanou formou. Je svobodná matka, má 1 dítě ve věku 4 roky, které s ní žije ve 

společné domácnosti. 

 

Celý rok byla zaměstnaná v jedné firmě jako asistentka ředitele. Se zaměstnavatelem 

měla podepsanou pracovní smlouvu a vyplnila i Prohlášení poplatníka k dani, doložila 

rodný list dítěte a potvrzení o studiu. Její měsíční hrubý příjem činil 17.000,- Kč. 

 

Kromě příjmů od zaměstnavatele dostává každý měsíc výživné na dítě od otce dítěte ve 

výši 1.200,- Kč. Studentka darovala dvakrát bezplatně krev. 

 

Příjmy zahrnované do daňového přiznání 

Pracovní smlouva (leden - prosinec): 

Hrubá měsíční mzda    17.000,- Kč 

Sociální pojistné zaměstnanec (6,5%)   1.105,- Kč  

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5%)      765,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy   22.780,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    22.800,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP)    3.420,- Kč 

- měsíční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)   1.970,- Kč 

- měsíční sleva student (§ 35ba ZDP)      335,- Kč 

= záloha na daň po slevách     1.115,- Kč 

- daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c ZDP)      967,- Kč 

= výsledná daň         148,- Kč 

Čistá mzda (HM-SP-ZP-záloha na daň) 14.982,- Kč 
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Příjmy nezahrnované do daňového přiznání 

Obdržené výživné v celkové výši 14.400,- Kč je dle § 4 odst. 1 písm. ch) od daně 

osvobozeno. 

 

Výpočet všech příjmů studenta při podání daňového přiznání  

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 204.000,- Kč 

Úhrn sraženého pojistného SP, ZP    69.360,- Kč 

= Dílčí základ daně    273.360,- Kč 

- bezplatné darování krve (§ 15 ZDP)     4.000,- Kč 

= Dílčí základ daně    269.360,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    269.300,- Kč 

15% daň (§ 16 ZDP)      40.395,- Kč 

- roční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)    23.640,- Kč 

- roční sleva student (§ 35ba ZDP)      4.020,- Kč 

= daň po uplatnění slev     12.735,- Kč 

- daňové zvýhodnění na vyživované dítě        11.604,- Kč  

= daň po uplatnění daň.zvýhodnění      1.131,- Kč    

- úhrn sražených záloh na daň      1.776,- Kč 

= výsledná daňová povinnost        - 645,- Kč (přeplatek) 

 

Uzavře-li student se svým zaměstnavatelem pracovní smlouvu, nevznikají mu žádné 

výhody, snad jen nárok na dovolenou. Ten ale může mít i v případě uzavření Dohody  

o pracovní činnosti. Uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu může být pro 

studenta z důvodu pevné pracovní doby velmi nevýhodné, neboť student prezenční 

formy studia potřebuje navštěvovat školu dle daného rozvrhu. Mezi zaměstnavateli ale 

najdeme i takové, kteří umožní svým zaměstnanců (studentům) flexibilní pracovní dobu 

a tím si může student zorganizovat jak pracovní, tak studijní čas. 

Příjmy z  pracovní smlouvy podléhají ze zákona sociálnímu a zdravotnímu pojištění, 

které je potřeba každý měsíc odvést, na rozdíl od dohody o provedení práce, která těmto 

odvodům nepodléhá. 
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4.1.3. Příklad – OSVČ 

Miloš Horák, student 25 let, studuje MZLU v Brně, kombinovanou formou. Má 

živnostenský list a pracuje jako OSVČ a poskytuje poradenské služby v oblasti finanční. 

 

Jeho příjmy z poradenských služeb v roce 2011 činily 210.000,- Kč. Výdaje uplatňuje 

paušálem, protože nemá téměř žádné výdaje spojené s jeho podnikáním. Výdaje 

paušálem si může uplatnit dle § 7 ZDP. 

 

K dalším jeho příjmům patří příjmy z kapitálového majetku, který za rok 2011 činí 

852,- Kč. 

 

Základ daně dle § 7 ZDP: 

Příjmy   210.000,- Kč 

Výdaje (40%)  - 84.000,- Kč 

DZD § 7 ZDP   126.000,- Kč 

 

Základ daně dle § 8 ZPD: 

Příjmy z kapitálového majetku 852,- Kč 

DZD § 8 ZDP           852,- Kč 

 

Výpočet všech příjmů studenta při podání daňového přiznání  

DZD § 7 ZDP     126.000,- Kč 

DZD § 8 ZDP              852,- Kč 

= Dílčí základ daně    126.852,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    126.800,- Kč 

15% daň (§ 16 ZDP)      19.020,- Kč 

- roční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)    23.640,- Kč 

- roční sleva student (§ 35ba ZDP)      4.020,- Kč 

= daň po uplatnění slev              0,- Kč 

= výsledná daňová povinnost              0,- Kč  
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U tohoto příkladu jsem použila možnost využít výdaje paušálem, který je určen 

převážně pro ty, kteří nechtějí vést daňovou evidenci a předpokládají nízké skutečné 

výdaje spojené s jeho činností. 

Paušální výdaje jsou považovány za velmi jednoduchý způsob, jak uplatnit výdaje 

v přiznání. Jejich výši určíme pomocí procenta, které je závislé na druhu příjmu. Výši 

paušálu a způsob použití najdeme v § 7 odst. 7 ZDP. 

 

4.1.4. Souhrnný příklad 

Lukáš Veselý, student 25 let, studuje VUT v Brně. Žije s manželkou, která je na 

mateřské dovolené a nemá žádné příjmy. Společně vychovávají dceru Kateřinu, které 

jsou dva roky. 

 

Od ledna do března roku 2011 pracoval na základě pracovní smlouvy u soukromého 

zaměstnavatele jako truhlář. U tohoto zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka 

k dani, doložil potvrzení o studiu i rodný list dítěte. U daného zaměstnavatele dosáhl 

těchto hrubých příjmů: v lednu 19.250,- Kč; v únoru 21.539,- Kč a v březnu činila jeho 

hrubá mzda 20.826,- Kč. 

 

V březnu vyrobil na dohodu o provedení práce dřevěné police do prodejny se smíšeným 

zbožím, za které obdržel 7.500,- Kč hrubého. U zadavatele zakázky neměl podepsané 

Prohlášení poplatníka. 

 

Od 01.04.2011 začal podnikat jako OSVČ. V živnostenském listě má uvedeno 

truhlářství. Od začátku podnikání vedl daňovou evidenci a nebyl plátce DPH.  

V daňové evidenci vykázal za rok 2011:  

příjmy ve výši 1.123.200,- Kč 

výdaje ve výši   936.280,- Kč 

 

Příjmy z kapitálového majetku za rok 2011 činily 1.223,- Kč. 

 

Kromě těchto příjmů získal Lukáš za rok 2011 z pronájmu bytu celkem 120.000,- Kč. 

Úroky z úvěru poskytnutého na bydlení činily v roce 2011 celkem 6.524,- Kč. 
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Pan Lukáš si zaplatil v roce 2011 na soukromém životním pojištění celkem 8.000,- Kč. 

 

Součástí tohoto příkladu jsou v přílohách vyplněné formuláře, které musí mít poplatník 

ke zdanění příjmů, a které musí odevzdat na příslušné instituce v termínech stanovené 

zákonem. 

 

Příjmy zahrnované do daňového přiznání 

Pracovní smlouva (leden - březen) - §6 ZDP:     leden       únor     březen  

Hrubá měsíční mzda    19.250,- Kč  21.539,- Kč      20.826,- Kč 

Sociální pojistné zaměstnanec (6,5%)   1.252,- Kč    1.400,- Kč      1.354,- Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5%)      867,- Kč       970,- Kč         938,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy   25.795,- Kč  28.863,- Kč    27.907,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    25.800,- Kč  28.900,- Kč    28.000,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP)    3.870,- Kč    4.335,- Kč       4.200,- Kč 

- měsíční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)   1.970,- Kč    1.970,- Kč      1.970,- Kč 

- měsíční sleva student (§ 35ba ZDP)      335,- Kč       335,- Kč           335,- Kč 

= záloha na daň po slevách     1.565,- Kč    2.030,- Kč      1.895,- Kč 

- daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c ZDP)      967,- Kč       967,- Kč         967,- Kč 

= výsledná daň         598,- Kč    1.063,- Kč         928,- Kč 

Čistá mzda (HM-SP-ZP-záloha na daň) 16.533,- Kč  18.106,- Kč    17.606,- Kč 

 

Dohoda o provedení práce (březen) - §6 ZDP: 

Hrubá měsíční mzda   7.500,- Kč 

= ZD pro výpočet zálohy  7.500,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený   7.500,- Kč 

15% daň (zálohová § 38h ZDP) 1.125,- Kč 

Čistá mzda (HM-daň)  6.375,- Kč 

 

DZD §7 ZDP: 

Příjmy  1.123.200,- Kč 

Výdaje     936.280,- Kč 

DZD §7 ZDP    186.920,- Kč 
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DZD §8 ZDP: 

Příjmy z kapitálového majetku 1.223,- Kč 

DZD §8 ZDP    1.223,- Kč 

 

DZD §9 ZDP: 

Příjmy z pronájmu   120.000,- Kč 

Výdaje (30% dle §9 odst. 4 ZDP)   36.000,- Kč 

DZD §9 ZDP      84.000,- Kč 

 

Výpočet všech příjmů studenta při podání daňového přiznání  

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů   61.615,- Kč 

Úhrn sraženého pojistného SP, ZP    20.950,- Kč 

= Dílčí základ daně (§ 6 ZDP)    82.565,- Kč 

= Dílčí základ daně (§ 7 ZDP)  186.920,- Kč 

= Dílčí základ daně (§ 8 ZDP)      1.223,- Kč 

= Dílčí základ daně (§ 9 ZDP)    84.000,- Kč 

= Dílčí základ daně    354.708,- Kč 

- úroky z úvěru (§ 15 odst. 3, 4 ZDP)         6.524,- Kč 

- soukromé životní poj. (§ 15 odst. 5 ZDP)     8.000,- Kč 

= Dílčí základ daně    340.184,- Kč 

≈ ZD zaokrouhlený    340.100,- Kč 

15% daň (§ 16 ZDP)      51.015,- Kč 

- roční sleva poplatník (§ 35ba ZDP)    23.640,- Kč 

- roční sleva student (§ 35ba ZDP)      4.020,- Kč 

- roční sleva manželka (§ 35ba ZDP)   23.640,- Kč 

= daň po uplatnění slev              0,- Kč 

- daňové zvýhodnění na vyživované dítě        11.604,- Kč  

= daňový bonus    -11.604,- Kč    

- úhrn sražených záloh na daň              - 2.589,- Kč 

= výsledná daňová povinnost   - 14.193,- Kč (přeplatek) 

Panu Lukáši Veselému vznikne při podání daňového přiznání za rok 2011 přeplatek na 

dani ve výši 14.193,- Kč. 
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ZÁVĚR 

Nejen v osobním, ale i v pracovním životě se člověk každý den setkává s různými 

situacemi, kdy je potřeba se správně rozhodnout. Přičemž každé takové rozhodnutí je 

důležité a má vliv na další život. V dnešní uspěchané době je důležité, abychom před 

každým rozhodnutím měli co nejvíce informací, neboť další příležitost rozhodnout se 

jinak a správně již nemusí nastat. Cílem mé práce bylo vytvořit stručnou, přehlednou  

a výstižnou pomůcky pro studenty, která jim pomůže získat důležité informace  

o daňových povinnostech, které jim vznikají ze získaných příjmů. 

 

V první části práce jsem uvedla základní daňovou teorii. Zaměřila jsem se na vysvětlení 

základních informací týkajících se zdaňování příjmů fyzických osob a vysvětlila 

důležité pojmy, mezi které patří např. poplatník, daňový rezident, daňový nerezident, 

student a další. Za nutné jsem považovala i vysvětlení pracovněprávních vztahů, které 

studenti nejvíce využívají. Druhá část práce je věnována dani z příjmů fyzických osob, 

předmětu daně, samotnému výpočtu daňových záloh a důležitým slevám na dani. Třetí 

část jsem zaměřila na sociální a zdravotní pojištění, neboť v systému sociálního 

pojištění existují rozdíly v sazbách a odvodech u zaměstnanců a OSVČ. Velmi 

důležitou součástí práce je část čtvrtá, tedy praktická část, v níž jsou uvedeny příklady 

se zaměřením na zdanění příjmů. Souhrnný příklad uzavírá poslední část bakalářské 

práce a na základě něho bylo vyplněno daňové přiznání fyzických osob i s přehledy pro 

okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.  

 

Zdaňování příjmů studentů ze závislé činnosti je stejné jako zdaňování příjmů  

u ostatních zaměstnanců. Student si ale navíc může uplatnit slevu na dani na studenta 

dle § 35ba ZDP odst. 1 písm. f). Při zdanění příjmů ze zaměstnání je důležité, zda 

poplatník (student) podepsal Prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti  

a funkčních požitků. Podepsal-li student toto prohlášení poplatníka, má nárok na 

všechny slevy dle § 35ba ZDP, popř. na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící 

s ním ve společné domácnosti dle § 35c ZDP. Při předložení podepsaného Prohlášení 

poplatníka je poplatníkovi z dosažených příjmů srážená zálohová daň dle § 38h ZDP. 

Má-li poplatník takto sráženou daň, může mu zaměstnavatel po skončení zdaňovacího 

období provést roční zúčtování daně nebo si může poplatník podat daňové přiznání 



 - 53 -  

fyzických osob, kdy mu může být část odvedených záloh na dani vrácena zpět. Při 

provádění ročního zúčtování nebo podání přiznání si může poplatník snížit základ daně 

dle § 15 ZDP – nezdanitelná část základu daně. Jedná se zejména o hodnotu darů, 

zaplacené úroky z úvěru poskytnutého na financování bytových potřeb, bezplatné 

dárcovství krve, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění,... Je 

nutné mít na paměti, že každý poplatník – tedy i student může mí podepsané Prohlášení 

poplatníka pouze u jednoho zaměstnavatele (má-li více souběžných zaměstnavatelů). 

Pracuje-li poplatník souběžně u více zaměstnavatelů, musí si dobře rozmyslet, u kterého 

z nich Prohlášení poplatníka podepíše. Nejvýhodnější je podepsání Prohlášení u toho 

zaměstnavatele, u kterého má nejvyšší příjmy, neboť zde je předpoklad, že poplatník 

uplatní maximální slevy na dani. 

 

Nevyužije-li student možnosti nechat se zaměstnat a začne pracovat jako OSVČ, musí 

počítat s tím, že podnikání je složitější, že musí splnit zákonem dané povinnosti a že 

bude potřebovat i nějaké finanční prostředky. V případě příjmů dle § 7 ZDP je důležité 

se rozhodnout, zda bude OSVČ uplatňovat skutečné výdaje nebo paušální výdaje.  

Je zde také možnost rozdělit příjmy na spolupracující osobu dle § 13 ZDP. Při podání 

daňového přiznaní za uplynulé zdaňovací období může i OSVČ uplatnit nezdanitelné 

části základu daně dle § 15 ZDP, dále položky odčitatelé od základu daně dle § 34 ZDP 

a v neposlední řadě slevy na dani dle § 35 ZDP a daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP. 

 

Cílem bakalářské práce bylo určení optimální varianty zdanění příjmů. Pokud se nechá 

student zaměstnat, tak mu doporučuji uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, 

aby se mu alespoň doba pracovního poměru započítávala do doby pojištění nároku na 

důchod, neboť se studium od 1.1.2010 nezapočítává do doby pojištění nároku na 

důchod.  

Nemá-li student možnost uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, pak bych mu 

doporučila uzavřít dohodu o provedení práce, protože z této dohody neodvádí sociální 

ani zdravotní pojištění. Jedinou nevýhodou DPP je omezený počet odpracovaných 

hodin (150 hodin za rok) u jednoho zaměstnavatele. V každém případě doporučuji 

studentovi podepsat Prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti  
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a funkčních požitků, aby měl možnost uplatnit všechny slevy na dani a případně daňové 

zvýhodnění.  

Má-li student více souběžných zaměstnavatelů, je vhodné podepsat dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr na částky, které přesahují 5.000,- Kč, protože z těchto 

příjmů je odváděna zálohová daň, kterou je možné zúčtovat po ukončení zdaňovacího 

období v ročním zúčtování nebo při podání daňového přiznání. Tím může student získat 

odvedenou zálohu na daň zpět, což nelze provést u příjmů, které byly sraženy srážkovou 

daní dle § 36 ZDP. 
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