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ABSTRAKT 

Bakalá�ská práce se zam��uje na vymezení základní problematiky týkající se zdan�ní 

p�íjm� student�. První kapitola popisuje teoretická východiska, vymezuje da�ovou 

teorii, vysv�tluje základní informace ke zda�ování p�íjm�. V druhé kapitole jsou 

specifikovány obecné informace k dani z p�íjm� fyzických osob a systém sociálního 

pojišt�ní. V empirické �ásti jsou uvedeny praktické p�íklady výpo�tu da�ové 

povinnosti. Cílem práce je nalezení optimálního zdan�ní p�íjm� studenta. 

ABSTRACT 

Bachleor´s thesis focuses on the definition of the fundamental issues relating to the 

taxation of income students. The first chapter describes the theoretical background, 

defines tax theory explains the basic information on the taxation of income. In the 

second chapter we specify general information on a tax on personal income tax and 

social insurance systém. In the empirical section provides practical examples of 

calculating the tax liability. The aim is to find the optimal income taxation student. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Student, da� z p�íjm� fyzických osob, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní 

�innosti, osoba samostatn� výd�le�n� �inná, pracovní smlouva, zdan�ní mezd, sociální 

pojišt�ní, zdravotní pojišt�ní.  

KEY WORDS 

Student, personal income tax, an agreement on work activity, contract on work 

activities, self employed person, contract of employment, payroll taxes, social 

insurance, health care insurance. 
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ÚVOD 

Zvoleným tématem bakalá�ské práce je problematika zdan�ní p�íjm� fyzických 

osob v �eské republice se zam��ením na zdan�ní p�íjm� u student�.  

A. Einstein �ekl Na sv�t� nejt�žší v�c k pochopení je da� z p�íjmu 

(www.euroekonom.cz/citaty). 

Znalost zákona je pro všechny ob�any d�ležitá. Velká d�ležitost je p�ikládána 

p�edevším znalosti aktuálního zn�ní zákona o daních z p�íjm�.  

Da�ové systémy existovaly již ve starov�ku a st�edov�ku. Tvo�ily nejprve jen 

dopl�kovou �ást rozpo�tu panovníka a byly vybírány nepravideln�. V období nástupu 

liberalizmu se m�ní pohled na dan�, je uznávána zásada všeobecnosti, stávají se 

pravidelnými a povinnými. V sou�asnosti jsou dan� jedním z nejd�ležit�jších p�íjm�

státního rozpo�tu a mají stejnou historii jako stát, mohou nabývat r�zných forem 

(KUBÁTOVÁ, 2009). 

K volb� tématu bakalá�ské práce autora p�ivedla �astá nev�domost student�

o da�ových zvýhodn�ních, tím i jejich následné omezení ve volb� pracovních 

p�íležitostí. Protože studium bývá pro studenty �asto nákladné, mnoho z nich si b�hem 

studia snaží zajistit další možnost p�íjmu. Ne vždy jsou však studenti dostate�n�

informováni o da�ové optimalizaci a tato neznalost pak vede k tomu, že odvád�jí 

zbyte�né dan� ze svých p�íjm�. Bakalá�ská práce vymezuje práva a povinnosti, které 

vyplývají z jednotlivých pracovních smluv a podnikání, podává konkrétní modelové 

p�íklady, jak snížit da�ovou povinnost.   

Cíle a metodika práce 

Cílem bakalá�ské práce je optimalizace da�ového zatížení p�íjm� student�

a nalezení optimální varianty zdan�ní p�i zadaných kritériích. K dosažení cíle budou 

použity modelové p�íklady, které budou vymezovat a popisovat jednotlivé základní typy 

pracovních pom�r�, tj. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní �innosti, pracovní 

smlouva a forma živnostenského podnikání. Výstupem bakalá�ské práce pak budou 

návrhy nejvhodn�jšího zdan�ní p�íjmu student�. Tyto návrhy rozkryjí student�m situaci 
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v jejich sou�asném pracovním prost�edí, seznámí je s nejlepšími možnými variantami. 

Problematika zdan�ní je popsána v odborných publikacích. Vzhledem k její náro�nosti 

jí studenti však nev�nují tolik pozornosti.  

Práce je rozd�lena do n�kolika kapitol. V první kapitole je v�nována pozornost 

obecným teoretickým východisk�m práce, definujeme základní pojmy vycházející 

z tématu práce. Druhá kapitola se zam��uje na specifiku jednotlivých pracovních 

pom�r� uskute��ovaných v rámci �eské republiky. Zahrnuje specifikaci pojmu dohoda 

o provedení práce, dohoda o pracovní �innosti, pracovní smlouva a osoba samostatn�

výd�le�n� �inná. Ve t�etí kapitole je rozvedena da� z p�íjmu fyzických osob. �tvrtá �ást 

bakalá�ské práce popisuje systém sociálního zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního 

pojišt�ní. Pátá, empirická �ást bakalá�ské práce, se zam��uje na optimalizaci da�ového 

zatížení student�. Cílem šet�ení bude na základ� ankety zmapovat situaci 

o zam�stnanosti student� a následné pov�domí o zdan�ní jejich p�íjm�. Sou�ástí šet�ení 

bude uvedení modelových p�íklad�, které se týkají jednotlivých pracovních pom�r�

využívaných studenty. V bakalá�ské práci budou zanalyzovány jednotlivé p�íklady 

a navrhnuty nejvýhodn�jší varianty. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Cílem první kapitoly je vymezení a objasn�ní základních pojm�, které vycházejí 

z dané problematiky,  

uvedení definice dan� a nastín�ní da�ového systému a da�ové soustavy v �R. 

1.1 Da�ový systém v �eské republice 

�eskoslovensko po roce 1989 p�ešlo z centrální plánované ekonomiky na tržní 

ekonomiku. Sou�ástí reforem byla i da�ová reforma, jejíž vrchol nastoupil v roce 1993 

p�ijetím nových da�ových zákon� p�edevším z. �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, 

z. �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, z. �. 16/1993 Sb., o dani silni�ní 

a z. �. 357/1992 Sb., o dani d�dické darovací a dani z p�evodu nemovitostí.  Pro správu 

daní byl st�žejní z. �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, který byl nahrazen 

da�ovým �ádem z. �. 280/2009 Sb., který vešel v platnost 1. 1. 2011 a další. 

„Da�ový systém (da�ová soustava) chápán jako souhrn všech daní, které v daném stát�

existují“ (BON�K, 2001, s. 88). Chápe jej jako kombinaci více daní, p�i�emž se tento 

systém podílí na pln�ní jednotlivých funkcí daní. Poprvé požadavky na tento da�ový 

systém vymezil A. Smith a jeho definice je platná do dneška (BON�K, 2001).  

Da�ovou soustavu �eské republiku m�žeme rozd�lit do dvou kategorií, dan�

p�ímé a dan� nep�ímé. 

P�ímé dan� m�žeme definovat jako dan�, které vznikají zdan�ním p�íjmu nebo 

majetku poplatníka. Specifickým rysem je, že da� platí poplatník sám a odvádí ji do 

p�íslušného ve�ejného rozpo�tu. M�žeme je d�lit na dan� d�chodové a majetkové.  

Nep�ímé dan� jsou placeny a vybírány v cenách zboží. Jedná se o da�, kterou 

státu platí jiná osoba, než ta, která je této dani podrobena. Bývá ozna�ována také jako 

da� ze spot�eby (POLÁK, KOP
IVA, BARANYKOVÁ, 2009). 
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Da�ový systém v �eské republice se skládá ze t�inácti daní.  

Obr. �. 1: Soustava daní v �R (POLÁK, KOP
IVA, BARANYKOVÁ, 2009, s. 8) 

1.2 Vymezení základních pojm�

Dan�

„Da� je definována jako povinná zákonem uložená platba do ve�ejného 

rozpo�tu, je neú�elová, neekvivalentní, nenávratná a opakuje se“ (BON�K, 2001, s. 

30).  

VAN�UROVÁ, LÁCHOVÁ (2010, s. 9) hovo�í o tom, že da� m�že nabývat 

mnoho forem. Jako základní vlastnosti dan� uvád�jí da�ovou povinnost, což je zákonem 
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uložená platba, která plyne do ve�ejného rozpo�tu, pravideln� se opakuje, a to v ur�itých 

�asových intervalech, nebo se m�že platit nepravideln� za ur�itých okolností (nap�. 

p�evod nemovitosti). Svou povinnou platbou se odlišuje od p�ísp�vku, který je založen 

na dobrovolnosti.  Dan� také plní mnoho funkcí nap�. fiskální, aloka�ní, redistribu�ní, 

stimula�ní a stabiliza�ní.  

Plátce 

Plátce dan� je da�ový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do ve�ejného 

rozpo�tu da� vybranou od jiných subjekt� nebo sraženou jiným poplatník�m pod svou 

majetkovou odpov�dností. Plátci daní jsou vymezeni jednotlivými da�ovými zákony 

(VAN�UROVÁ, LÁCHOVÁ, 2012). 

Poplatník 

ZDP vymezuje poplatníky dan� v § 2 odst. 1 jako fyzické osoby, jejichž dosažené 

p�íjmy jsou p�ímo podrobeny dani z p�íjm� fyzických osob (PELC, 2010) 

Da�ový subjekt 

Da�ový �ád definuje da�ový subjekt v § 20 jako osobu, kterou za da�ový subjekt 

ozna�uje zákon, jakožto i osobu, kterou zákon ozna�uje jako poplatníka nebo jako 

plátce dan�. Da�ový subjekt má práva a povinnosti týkající se správného zjišt�ní 

a stanovení dan� po dobu b�hu lh�ty pro stanovení dan� a p�i placení dan� po dobu, ve 

které lze požadovat placení nedoplatku, a to i v p�ípadech, kdy p�estal být da�ovým 

subjektem. Osoby plnící povinnosti da�ovým subjekt�m, p�edevším správce d�dictví 

a insolven�ní správce, mají stejná práva a povinnosti jako da�ový subjekt 

(z. �. 280/2009 Sb.). 

Podnikání 

OZ definuje podnikání v § 2 odst. 1 jako soustavnou �innost provád�nou 

samostatn� podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpov�dnost za ú�elem 

dosažení zisku (z. �. 513/1991 Sb.). 
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Živnost

Dle § 2 ŽZ je živnost definována jako soustavná �innost provozovaná 

samostatn�, vlastním jménem, na vlastní odpov�dnost, za ú�elem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem (z. �. 455/1991 Sb.). 

Podnikatel  

OZ definuje podnikatele v § 2 odst. 2 jako: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejst�íku; 

b) osoba, která podniká na základ� živnostenského oprávn�ní; 

c) osoba, která podniká na základ� jiného než živnostenského oprávn�ní podle 

    zvláštních p�edpis�; 

d) fyzická osoba, která provozuje zem�d�lskou výrobu a je zapsána do evidence 

    podle zvláštního p�edpisu (z. �. 513/1991 Sb.). 

Zda�ovací období 

Je �asové období, za n�ž se stanoví základ dan� a výše dan� (nap�. kalendá�ní 

rok, hospodá�ský rok). Zda�ovací období je pro každou da� stanoveno p�íslušným 

da�ovým zákonem. U daní, které jsou vybírány nepravideln�, nelze zda�ovací období 

stanovit (BON�K, 2001). 

Student 

Za studenta se považuje osoba, která se soustavn� p�ipravuje na budoucí 

povolání až do dovršení v�ku do 26 let, do 28 let v p�ípad� prezen�ní formy studia 

v doktorském studijním programu. 

  V ZDP není definován poplatník soustavn� se p�ipravující na budoucí povolání. 

Soustavná p�íprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona �. 117/1995 Sb.,  

o státní sociální podpo�e v § 12, 13, 14. Studentem se rozumí osoba studující na st�ední 

škole s výjimkou studia (dálkového, distan�ního, ve�erního p�i zam�stnání nebo 

kombinovaného).  Dále m�žeme považovat za studenta osobu studující na vysoké škole, 

s výjimkou studia celoživotního vzd�lávání. 



16 

2 ZÁKLADNÍ TYPY PRACOVNÍCH POM�R�

U STUDENT�

V této kapitole budou podrobn� rozebrány jednotlivé typy pracovních pom�r�, 

které m�že student využít. Zákoník práce nabízí student�m základní dva typy dohod,  

a to jednak dohodu o provedení práce, �i dohodu o pracovní �innosti. Ob� tyto dohody 

se vztahují na práci konanou mimo pracovní pom�r.  Dále student m�že využít pracovní 

smlouvu a v neposlední �ad� se m�že rozhodnout, že bude pracovat sám na sebe na 

základ� živnostenského podnikání. 

2.1  Dohoda o provedení práce 

Dohodu o provedení práce neboli zkrácen� DPP, lze považovat jako nejvíce 

využívaný vztah mezi zam�stnancem (studentem) a zam�stnavatelem, pro oba dva má 

bezesporu nejvíce výhod. V roce 2013 student na DPP m�že odpracovat pouze 300 

hodin za jeden kalendá�ní rok, toto omezení by se dalo považovat za jednu z nejv�tších 

nevýhod. Nicmén� p�ed dv�ma roky, tedy v roce 2011, sm�l student odpracovat pouze 

150 hodin. Tento limit se ovšem vztahuje pouze k jednomu zam�stnavateli, tedy student 

nesmí odpracovat více jak 300 hodin u jednoho zam�stnavatele za kalendá�ní rok. Po�et 

smluv, které je možno uzav�ít, není omezen, tudíž student má možnost podepsat dohodu 

u více zam�stnavatel� a u každého z nich má právo odpracovat 300 hodin. 

Dohoda o provedení práce musí být uzav�ena písemn�, jinak je považována za 

neplatnou. ZP v § 75 stanovuje, že v dohod� o provedení práce musí být také uvedena 

doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Dále by m�la obsahovat (www.penize.cz/ 

zamestnani/242823-jak-od-letoska-s-praci-na-dohodu): 

• Jednozna�né uvedení toho, že se jedná o dohodu o provedení práce 

• Sjednaný pracovní úkol 

• Rozsah práce 

• Místo, kde bude práce vykonávána 

• Dobu, na kterou se dohoda uzavírá 

• Výši odm�ny a stanovení podmínek, jakým zp�sobem bude poskytována 
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Pojišt�ní 

Co se tý�e sociálního a zdravotního pojišt�ní, platí zde pom�rn� jednoduchá 

pravidla, jestliže student dosahuje m�sí�ního p�íjmu do 10 000 K�, tak nedochází 

k žádnému odvodu ani zdravotního, ani sociálního pojišt�ní. Za p�edpokladu, že dojde 

k p�ekro�ení p�íjmu 10 000 K� za m�síc tak dojde k takzvanému zpojistn�ní dohody, 

kdy zam�stnavatel p�ihlašuje zam�stnance k placení zdravotního a sociálního pojišt�ní.

Sociální pojišt�ní vzniká první den platnosti dohody a trvá až do ukon�ení 

dohody, pokud je p�íjem nad 10 000 K� nebo pop�ípad� vzniká až v tom m�síci, kdy byl 

p�íjem vyšší jak 10 000 K�. Tento limit 10 000 K� je považován jako sou�et u všech 

DPP, které jsou uzav�eny v jednom m�síci u jednoho zam�stnavatele. 

Zdravotní pojišt�ní se obdobn� sjednává p�i vzniku dohody a je odvád�no pouze 

za m�síce, kdy došlo k p�ekro�ení limitu 10 000 K�. Na rozdíl od sociálního pojišt�ní se 

bere limit pro každou dohodu zvláš� (www.flek.cz/clanky/zakonik-prace/dohoda-o-

provedeni-prace-2013). 

Dan�

Každý zam�stnanec (student), by si m�l ohlídat vystavení prohlášení k dani.

Pokud toto prohlášení není podepsáno a p�íjem je do �ástky 5 000 K�, tak tento p�íjem 

bude zdan�n srážkovou daní ve výši 15 %. Jestli dojde k podepsání nebo p�íjem bude 

vyšší než 5 000 K�, ze mzdy bude odvedena tzv. zálohová da�. Pokud dojde 

k p�ekro�ení �ástky 10 000 K�, tak se da� bude po�ítat ze superhrubé mzdy, která je 

navýšena o sociální a zdravotní pojišt�ní. 

Podpisem tohoto prohlášení lze následn� uplatnit slevy na dani nebo da�ové 

zvýhodn�ní. Pokud nejsou v jednom m�síci 2 p�íjmy, a� už se jedná o dv� dohody, nebo 

HPP + DPP, tak na konci roku není pot�eba podávat da�ové p�iznání. Zam�stnavatel na 

koci roku ud�lá ro�ní zú�tování záloh dan�, na základ� kterého budou p�ípadné 

p�eplatky zam�stnanci vráceny. Ve stejné dob� m�že být prohlášení k dani podepsáno 

pouze u jednoho zam�stnavatele (www.flek.cz/clanky/zakonik-prace/dohoda-o-

provedeni-prace-2013). 
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2.2 Dohoda o pracovní �innosti 

Dohoda o pracovní �innosti (zkrácen� DP�), m�že být uzav�ena mezi 

zam�stnavatelem a zam�stnancem (studentem), dle ZP § 76 odst. 1, i když sjednaná 

doba v témže kalendá�ním roce nep�esáhne 300 hodin. Samoz�ejm� m�že být sjednána  

i na dobu delší. DP� musí být taktéž uzav�ena písemn�, jinak je považována za 

neplatnou. Náležitosti DP� jsou podle ZP § 77 stejné jako u DPP, které jsou již popsány 

výše.  

DP� je v praxi použitelná hlavn� tehdy, když rozsah práce p�esahuje 300 hodin 

za kalendá�ní rok a sjednání pracovního pom�ru se jeví pro zam�stnavatele jako 

zbyte�né. V ostatních p�ípadech není moc d�vod po využívání DP�. Také m�že být 

využita v situaci, kdy uzav�ení pracovního pom�ru není možné. U Dohody o provedení 

práce není p�ípustné vykonávat práci p�ekra�ující v pr�m�ru polovinu stanovené 

pracovní doby. Z toho plyne, že pracovní úvazek m�že být jen polovi�ní. Dle ZP § 76 

odst. 3 je dodržování sjednaného a nejvýše p�ípustného rozsahu poloviny stanovené 

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

�innosti uzav�ena, nejdéle však za období 52 týdn�.  

Dohodu je možno uzav�ít jak na dobu ur�itou, tak na dobu neur�itou. Jestliže je 

p�íjem vyšší než 2 500 K� za m�síc, tak tento p�íjem podlého sociálnímu a zdravotnímu 

pojišt�ní. P�íjem do 5 000 K� je zdan�n (15 %) srážkovou daní dle § 36 ZDP. P�íjem 

nad 5 000 K� je sražen (15 %) zálohovou daní podle § 38 h ZDP (www.contrust.cz/ 

dohoda-o-pracovni-cinnosti-vime-vse).

2.3 Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva je jedním ze základních pracovn�právních vztah�, na jejímž 

základ� vzniká pracovní pom�r. Každá pracovní smlouva musí být uzav�ená písemn�

a musí obsahovat druh práce, místo výkonu práce a datum nástupu do práce. Pracovní 

smlouva m�že být podepsána na dobu ur�itou maximáln� na 3 roky, �i na dobu 

neur�itou. Po nástupu do práce �eká zam�stnance zkušební doba, která m�že nabývat 

délky maximáln� 3 m�síc� a 6 m�síc� u vedoucího zam�stnance ode dne vzniku 

pracovního pom�ru (www.podnikatelskyweb.cz/pracovni-smlouva/). Jakmile dojde 

k uzav�ení pracovního pom�ru, musí zam�stnavatel p�ihlásit zam�stnance k sociálnímu 
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a zdravotnímu pojišt�ní. Dále zam�stnavatel odvádí za zam�stnance sociální pojistné ve 

výši 6,5 % a zdravotní pojistné ve výši 4,5 %, a to z p�íslušné hrubé mzdy zam�stnance. 

Zam�stnavatel pak tedy odvádí za každého svého zam�stnance sociální pojišt�ní 25 % a 

zdravotní pojišt�ní 9 %. Zam�stnanci je také sražena záloha na da� ve výši 15 % ze 

superhrubé mzdy, která se vypo�ítá jako 1,34 násobek hrubé mzdy. 

2.4 Osoba samostatn� výd�le�n� �inná 

Student má také možnost pracovat sám na sebe, a to jako osoba samostatn�

výd�le�n� �inná na základ� živnostenského oprávn�ní. V § 6 ŽZ jsou uvedeny základní 

podmínky, které musí být spln�ny pro zahájení živnostenského podnikání. Tyto 

podmínky jsou následující: 

• dosažení v�ku 18 let, 

• zp�sobilost k právním úkon�m, 

• bezúhonnost. 

Dále se student musí rozhodnout, v jaké oblasti by cht�l podnikat a do jakého druhu 

živnosti toto podnikání pat�í, jestliže se jedná o živnost volnou, vázanou �i 

koncesovanou. V úvahu p�ichází i možnost podnikat jako OSV� bez živnostenského 

oprávn�ní, nap�. auto�i, spisovatelé, tlumo�níci, da�oví poradci. Pro živnostenské 

oprávn�ní nám nyní slouží pouze výpis ze živnostenského rejst�íku. Pro získání výpisu 

ze živnostenského rejst�íku platí pro studenta stejné podmínky jako pro OSV�. Jednou 

z hlavních výhod u student� je to, že jejich podnikání je považováno jako vedlejší 

výd�le�ná �innost. Nemusejí tedy platit zálohy na zdravotním a sociálním pojišt�ní. 

Student si také v da�ovém p�iznání m�že ode�íst ze základu dan� krom� slevy na 

poplatníka také slevu za studenta (www.ipodnikatel.cz/Podnikani-pri-studiu-a-

praci/podnikani-pri-studiu-jak-na-pojisteni-a-dane.html). 
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3 DA	 Z P
ÍJM� FYZICKÝCH OSOB 

V kapitole budou vyjasn�ny a popsány st�žejní pojmy související s daní z p�íjm�

fyzických osob. Legislativn� vycházejí ze zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm� ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. Sou�ástí této kapitoly bude i popsání postupu p�i výpo�tu 

da�ové povinnosti. 

3.1 Poplatníci dan� z p�íjm� fyzických osob 

Zákon �. 586/1992 Sb. v § 2 d�lí poplatníky do dvou skupin: da�oví rezidenti

a da�oví nerezidenti.

Da�ový rezident má celosv�tovou da�ovou povinnost, dani podléhají jeho p�íjmy 

dosahované na území �R, tak i v zahrani�í. V p�ípad�, že má na území �R bydlišt�

nebo se tu zdržuje, je rozhodující bydlišt� i délka pobytu, p�i�emž bydlišt�m chápeme 

místo, kde má poplatník stálý pobyt. Osobou obvykle se zdržující na území �R se 

rozumí osoba pobývající zde po dobu 183 dní. 

Da�ový nerezident má omezenou da�ovou povinnost, zdan�ní podléhají jen 

p�íjmy, které mají zdroj pouze na našem území. V zákon� je vymezen negativn�, jako 

osoba, která nespl�uje ani jednu ze dvou výše uvedených podmínek.  Za da�ového 

nerezidenta se ozna�uje i osoba, která se na území �R zdržuje déle než 183 dny v roce, 

ale výlu�n� za ú�elem studia nebo lé�ení (KUBÁTOVÁ, 2009). 

3.2 P�edm�t dan� z p�íjm� fyzických osob

Do dan� z p�íjmu fyzických osob se �adí veškeré p�íjmy fyzických osob mimo 

p�íjmy, které nejsou jejím p�edm�tem. 
adíme sem p�íjmy pen�žní a p�íjmy nepen�žní. 

P�íjem m�žeme definovat jako vše, co vede ke zvýšení majetku poplatníka 

(VAN�UROVÁ, LÁCHOVÁ, 2012).

P�edm�tem dan� z p�íjmu fyzických osob podle § 3 ZDP jsou: 

• p�íjmy závislé na �innosti a funk�ní požitky (§ 6 ZDP); 

• p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7 ZDP); 
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• p�íjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP); 

• p�íjmy z pronájmu (§ 9 ZDP); 

• ostatní p�íjmy (§ 10 ZDP). 

U každého poplatníka je velmi d�ležité správné za�azení jednotlivých p�íjm� do 

jedné z 5 uvedených skupin druh� p�íjm�. Nesprávné za�azení m�že mít za následek 

chybné stanovení základu dan� a výsledné da�ové povinnosti poplatníka se sank�ními 

d�sledky. P�edm�tem dan� jsou p�íjmy pen�žní, nepen�žní, ale také p�íjmy dosažené 

sm�nou. (VYBÍHAL, 2010). 

P�edm�tem dan� z p�íjmu fyzických osob podle § 3 ZDP nejsou: 

• p�íjmy získané nabytím akcií nebo podílových list� podle zvláštního právního 

p�edpisu, který upravuje podmínky p�evodu majetku státu na jiné osoby podle 

zákona �. 92/1991 Sb.  

• p�íjmy získané z d�dictví, vydáním nebo darováním nemovité i nemovité v�ci 

anebo majetkového práva, s výjimkou p�íjm� z nich plynoucích a s výjimkou 

dar� p�ijatých v souvislosti s výkonem �innosti podle § 6 nebo s podnikáním 

anebo s jinou samostatnou výd�le�nou �inností. 

• úv�ry a p�j�ky s výjimkou: 

a) p�íjmu, který v��itel nabyl z vrácené p�j�ky nebo úv�ru úplatným 

podstoupením pohledávky vzniklé na základ� této p�j�ky �i úv�ru, 

b) p�íjmu plynoucího poplatníkovi, který vede da�ovou evidenci z eskontního 

úv�ru ze sm�nky. 

• p�íjmy z rozší�ení nebo zúžení spole�ného jm�ní manžel� a další. 

3.3 P�íjmy osvobozené od dan�

Tyto p�íjmy vycházejí z § 4 ZDP. Osvobození od dan� definuje �ást p�edm�tu dan�, 

ze kterých se da� nevybírá, resp. které da�ový subjekt není povinen, ale zpravidla ani 

oprávn�n, zahrnout do základu dan�. P�i osvobození dan� se �asto musejí splnit ur�ité 

podmínky, pop�. má ur�ité horní limity, jejichž p�evis se už zdanit musí. 

• p�íjmy z prodeje nemovitosti a prodeje movitých v�cí, 

• p�ijaté náhrady škody a pojistná pln�ní, 
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• cena z ve�ejné sout�že, z reklamní sout�že, z reklamního slosování,

• p�íjmy sociálního charakteru, 

• stipendia, 

• výpomoci od zam�stnavatele, 

• p�íjmy z prodeje cenných papír�, 

• dotace, granty, 

• další druhy p�íjm� (nap�. p�íjmy získané ve form� dávek a služeb apod.).

3.4 Základ dan� z p�íjmu fyzických osob 

Základem dan� se rozumí podle § 5 odst. 1 ZDP �ástka, o kterou p�íjmy plynoucí 

poplatníkovi ve zda�ovacím období, za které se pro ú�ely dan� považuje kalendá�ní rok, 

p�esahují výdaje prokazateln� vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení. Bližší 

vymezení základu dan� nalezneme v § 23 zákona o daních z p�íjmu (MACHÁ�EK, 

2012) U poplatníka, kterému plynou ve zda�ovacím období soub�žn� dva nebo více 

druh� p�íjm� uvedených v § 6 – § 10 ZDP, je základem dan� sou�et díl�ích základ�

dan� (zákon �. 586/1992 Sb.). 

3.5  P�íjmy ze závislé �innosti 

Základ dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních požitk� se týká nejširšího 

po�tu poplatník�, protože její sou�ástí je zdan�ní mezd a plat�. Sou�asn� tvo�í i sou�ást 

celoživotního d�chodu. Odpov�dnost za v�asné a �ádné pln�ní da�ové povinnosti je 

v rukou zam�stnavatele. Zam�stnanec obdrží mzdu již po zdan�ní. Definice pojmu 

p�íjem ze závislé �innosti vymezuje práci za odm�nu, p�i�emž minimalizuje prostor pro 

simulování podnikání. P�íjem ze závislé �innosti je podle VAN�UROVÉ, LÁCHOVÉ 

(2012. s. 161) „p�íjmem ze sou�asného nebo d�ív�jšího pracovn�právního, služebního 

nebo �lenského a obdobného pom�ru, v n�mž poplatník p�i výkonu práce pro plátce 

p�íjmu je povinen dbát p�íkaz� plátce“. 
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Dále se za p�íjmy ze závislé �innosti považují nap�.: 

• P�íjmy za práci �len� družstva pro družstvo, spole�ník� spole�ností s ru�ením 

omezeným, komanditist� komanditních spole�ností pro spole�nost a za práci 

jednatel�. 

• Tantiémy, tj. odm�ny �len�m kolektivních statutárních orgán� a jiných orgán�

právnických osob. 

• Náhrady za p�íjmy ze závislé �innosti související s nyn�jším, d�ív�jším nebo 

budoucím pracovn�právním vztahem. Jedná se nap�. o náhrady mzdy, refundace 

mezd i jinou osobou než zam�stnavatelem. 

Funk�ní požitky jsou rovny p�íjm�m ze závislé �innosti, rozumíme jimi odm�ny za 

výkon funkce, a to od poslanc� a �len� vlád, jednatele nebo pokladníka ob�anského 

sdružení (VAN�UROVÁ, LÁCHOVÁ, 2012). Poplatníka, který pobírá p�íjmy ze 

závislé �innosti a z funk�ních požitk�, ozna�ujeme jako „ zam�stnance“ a plátce t�chto 

p�íjm� jako „zam�stnavatele“. 

Dle § 6 ZDP p�íjmy ze závislé �innosti jsou p�íjmy pravidelné nebo jednorázové 

bez ohledu na to, zda je na n� právní nárok �i nikoli, zda je od zam�stnavatele dostává 

zam�stnanec nebo osoba, na kterou p�ešlo p�íslušné právo podle zvláštních p�edpis�.  

Poskytuje–li zam�stnavatel zam�stnanci bezplatn� motorové vozidlo k používání 

pro služební i soukromé ú�ely, považuje se za p�íjem zam�stnance �ástka 1 % vstupní 

ceny vozidla za každý zapo�atý kalendá�ní m�síc poskytnutí vozidla. Do základu 

z p�íjm� fyzických osob se nezahrnuje �ást p�íjm� ze závislé �innosti z d�vodu vyn�tí 

ze zdan�ní nebo osvobození. 

Za p�íjmy ze závislé �innosti se nepovažují a p�edm�tem dan�, krom� p�íjm�, které 

nejsou p�edm�tem dan� podle § 3 odst. 4 ZDP dále nejsou: 

• náhrady cestovních výdaj� do výše zákonných limit�,  

• zam�stnavatelem poskytnuté pracovní ochranné pom�cky, pracovní od�vy,  

• náhrady za opot�ebení vlastního ná�adí, za�ízení a p�edm�t� pro výkon práce 

poskytované zam�stnanci podle zákoníku práce. 

Dále v § 6 odst. 9 ZDP se uvád�jí p�íjmy osvobozené. Za osvobozené p�íjmy m�žeme 

považovat p�edevším nepen�žitá pln�ní od zam�stnavatele, v této souvislosti �asto 

ozna�ované jako zam�stnanecký benefit. 
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P�íjmy osvobozené: 

• nepen�žní pln�ní na odborný rozvoj zam�stnanc� nebo rekvalifikaci, 

• hodnota stravování, 

• poskytování nealkoholických nápoj�, 

• nepen�žní pln�ní na sportovní �i kulturní �innost, 

• zvýhodn�ní ve form� bezplatných nebo zlevn�ných jízdenek pro zam�stnance 

a jejich rodinné p�íslušníky poskytované zam�stnavatelem provozujícím 

ve�ejnou dopravu osob, 

• mzdové vyrovnání vyplacené podle zvláštních p�edpis� ve výši rozdílu mezi 

dávkami nemocenského pojišt�ní a další. 

K dalším zam�stnaneckým benefit�m se �adí osvobození p�ísp�vk� zam�stnavatele 

na penzijní p�ipojišt�ní zam�stnance a zam�stnavatelem zaplacené pojistné na 

soukromé životní pojišt�ní zam�stnance. Pro každého zam�stnavatele v sou�tu za 

zda�ovací období je výše osvobození litována, a to tak, že osvobozeno od dan� je 

prvních 30 000 K�. Mezi p�íjmy ze závislé �innosti se �adí také nepen�žní p�íjmy 

a požitky. Do základu dan� zam�stnance se bere v úvahu rozdíl mezi zvýhodn�nou 

cenou pro zam�stnance a b�žnou cenou za služby, zboží nebo pronájem (z. �. 586/1992 

Sb.). 

3.6 P�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti 

Za p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti považujeme 

zpravidla takové p�íjmy z �inností, které jsou podnikatelem provád�ny vlastním jménem 

a na vlastní ú�et, toto tvrzení se avšak nevztahuje pro spolupracující osoby, spole�níky 

ve�ejných obchodních spole�ností a komplementá�e. Zpravidla se jedná o nezávislé 

p�íjmy plynoucí z �innosti poplatníka (VAN�UROVÁ, LÁCHOVÁ, 2012). Za p�íjmy 

z podnikání podle § 7 ZDP považujeme: 

• p�íjmy ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství, 

• p�íjmy ze živnosti, 

• p�íjmy z jiného podnikání podle zvláštních p�edpis�, 

• podíly spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�� komanditní 

spole�nosti na zisku. 
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P�íjmy z jiné samostatn� výd�le�né �innosti nepat�ící do p�íjm� v § 6 ZDP jsou: 

• p�íjmy z užití nebo poskytnutí práv z pr�myslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, autorských práv v�etn� práv p�íbuzných právu autorskému, 

• p�íjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních právních p�edpis�, nap�. architekti, profesionální sportovci, 

• p�íjmy znalce, tlumo�níka zprost�edkovatele kolektivních spor� a hromadných 

smluv podle autorského zákona, 

• p�íjmy z �innosti insolven�ního správce, 

• p�íjmy z pronájmu majetku za�azeného v obchodním majetku. 

Základ dan� je tvo�en p�íjmy, které je možno snížit o výdaje vynaložené na jejich 

dosažení, zajišt�ní a udržení. Ovšem vykazování a prokazování t�chto výdaj� musí být 

pat�i�n� regulováno. K tomuto prokázání m�že poplatník využít výsledek hospoda�ení 

z ú�etnictví anebo prost�ednictvím da�ové evidence. 

ZDP �. 586/1992 Sb. v § 7b definuje da�ovou povinnost jako zajišt�ní základu dan�

z p�íjm� a také obsahuje údaje o: 

• p�íjmech a výdajích, v �len�ní pot�ebném pro zjišt�ní základu dan�, 

• majetku a závazcích. 

K da�ové evidenci krom� výše uvedeného pat�í i evidence hmotného majetku, 

pohledávek, závazk� nebo také rezervy na opravu hmotného majetku (VAN�UROVÁ, 

LÁCHOVÁ, 2012). 

U fyzických osob je možné od sebe odd�lit majetek, který se používá k podnikání  

a jiné obdobné �innosti, od majetku, který používá podnikatel pro svoji osobní pot�ebu. 

Z tohoto d�vodu byl zaveden speciální pojem obchodní majetek. 

„Obchodní majetek je úhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka, 

a o kterých se sou�asn� ú�tuje nebo ú�tovalo anebo byly uvedeny v da�ové 

evidenci“(Van�urová, Váchova, 2012, s. 149). 

P�í dodržení ur�itých stanovených pravidel m�že podnikatel snížit zdanitelné 

p�íjmy o výdaje, které souvisejí s majetkem zahrnutým do obchodního majetku. Ovšem 

p�íjmy plynoucí z tohoto majetku by m�ly být považovány za p�íjmy z podnikání a jiné 

samostatné výd�le�né �innosti. Poplatník však samoz�ejm� m�že majetek vložený do 

obchodního majetku používat i pro svoji osobní spot�ebu. 
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Jestliže se pro fyzickou osobu jeví prokazování výdaj� na zajišt�ní, prokazování 

a udržení p�íjm� p�íliš nákladné, existuje tu i jiná možnost a to, že fyzická osoba m�že 

výdaje uplatnit zjednodušen� paušálem. Této možnosti však mohou využít pouze 

fyzické osoby. Uplatn�ní výdaj� paušálem m�žeme považovat jako jeden z nástroj�

da�ové podpory podnikatel�m. 

Tab. �. 1: P�ehled paušálních výdaj�  

� Rok

druh p�íjmu 2004 2005 2009 2010 2012 2013

p�íjmy ze zem�d�lské výroby 50% 80% 80% 80% 80% 80% 
p�íjmy z �emeslných živností 25% 60% 80% 80% 80% 80% 
p�íjmy z ostatních živností 25% 50% 60% 60% 60% 60% 
p�íjmy z podnikání 
a z nezávislého povolání

25% 40% 60% 40% 40% 40% 

p�íjmy z p�evodu 
a využití práv

30% 40% 60% 40% 40% 40% 

p�íjmy z pronájmu 20% 30% 30% 30% 30% 30% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zm�ny výdajových paušál� a omezení od roku 2013 

V roce 2013 byly schváleny jisté zm�ny p�i uplatn�ní paušálních výdaj�, a to 

v rámci úsporného da�ového balí�ku. První zm�nou oproti lo�skému roku je to, fyzická 

osoba, která uplatní svoje výdaje paušálem, už nebude moci sou�asn� využít da�ových 

slev na dít� a na manželku, pop�ípad� na manžela. Avšak stále z�stává zachována 

možnost využívat dalších slev, jako základní slevu na poplatníka, možnost ode�ítat 

úroky z úv�ru na bydlení od da�ového základu nebo slevy pro t�lesn� postižené. 

Další zm�nou je stanovení maximální výše výdaj�, které lze uplatnit. Toto omezení se 

týká p�edevším p�íjm�: 

• se sazbou 40 % výdaj�, kde maximální výše stanovených výdaj� je 800 000 K�

(tato �ástka odpovídá p�íjm�m ve výši 2 000 000 K�), 

• se sazbou 30 % výdaj�, kde maximální výše stanovených výdaj� je 600 000 K�

(tato �ástka odpovídá p�íjm�m ve výši 2 000 000 K�). 

Jestliže dojde k soub�hu p�íjm� z n�kolika druh� �inností, v takovém p�ípad� bude 

nárok na da�ové úlevy zachován, pokud sou�et základ� dan� s využitím p�íslušného 

paušálu bude nižší než 50 % celkového základu dan� (webtrh.cz/206415-pausalni-

vydaje-2013). 
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M�že také nastat situace, že i když se jedná o p�íjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) až 

c) a odst. 2 ZDP, tak uplatn�ní paušálních výdaj� není možné, a to  

v následujících p�ípadech: 

• fyzická osoba je ú�astníkem sdružení osob bez právní subjektivity a ú�astníci 

si nerozd�lují p�íjmy a výdaje rovným dílem, 

• fyzická osoba má p�íjmy ze spoluvlastnictví k v�ci nebo ze spole�ných práv, 

p�i�emž jednotliví spoluvlastníci si nerozd�lují p�íjmy a výdaje podle 

spoluvlastnických podíl� (MACHÁ�EK, 2012). 

V § 7 ZDP se také vyskytuje jeden p�íjem, který tvo�í samostatný základ dan�. 

Jedná se o honorá�e plynoucí autor�m za p�ísp�vky do novin, �asopis�, rozhlasu nebo 

televize na území �eské republiky, za p�edpokladu že úhrn p�íjm� vyplacených od 

jednoho subjektu nep�evýší �ástku 7 000 K� za jeden kalendá�ní m�síc 

(VAN�UROVÁ, LÁCHOVÁ, 2012). 

3.7 P�íjmy z kapitálového majetku 

Za p�íjmy z kapitálového majetku považujeme p�edevším takové p�íjmy, které 

plynou z držby finan�ních prost�edk�, pokud se nejedná o p�íjmy podle § 6 odst. 1 nebo 

§ 7 odst. 1 písm. d) ZDP. 

Podle § 8 ZDP jsou kapitálovými p�íjmy tyto: 

• podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové spole�nosti, na 

spole�nosti s ru�ením omezeným a komanditní spole�nosti, podíly na zisku 

z �lenství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papír�

s výjimkou státních dluhopis�, 

• podíly na zisku tichého spole�níka z ú�asti na podnikání, pokud se nepoužijí 

k dopln�ní vklad� sníženého o podíly na ztrátách do p�vodní výše, 

• úroky výhry a jiné výnosy z vklad� na vkladních knížkách, 

• výnosy z vkladových list� a z vklad� jim na rove� postavených, 

• dávky penzijního p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem a z penzijního pojišt�ní po 

snížení podle odst. 6, 
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• pln�ní ze soukromého životního pojišt�ní nebo jiný p�íjem z pojišt�ní osob, který 

není pojistným pln�ním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odst. 

7,  

• úroky a jiné výnosy z poskytnutých p�j�ek, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, 

úroky z práva na dorovnání, úroky z vklad� na b�žných ú�tech, s výjimkou podle 

§ 7a, 

• úrokové a jiné výnosy z držby sm�nek. 

Za p�íjmy z kapitálového majetku se dále považují: 

• rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu v�etn�

vkladního listu nebo vkladu jemu na rove� postaveného s výjimkou státních 

dluhopis�, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradn� fyzické 

osoby, a emisním kurzem p�i jejich vydání; v p�ípad� p�ed�asného zp�tného 

odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zp�tného odkupu, 

• p�íjmy z prodeje p�edkupního práva na cenné papíry, 

• p�ísp�vek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spo�ení  

a státní podporu stavebního spo�ení, na který vznikl nárok v roce 2010 a který 

nebyl poukázán stavební spo�iteln� po 31. 12. 2010. 

V rámci p�íjm� plynoucích z kapitálového majetku není možnost uplatnit žádné výdaje. 

3.8 P�íjmy z pronájmu 

Dle § 9 odst. 1 ZDP za p�íjmy z pronájmu považujeme následující: 

• p�íjmy z pronájmu nemovitostí (jejich �ástí) nebo byt� (jejich �ást), 

• p�íjmy z pronájmu movitých v�cí, krom� p�íležitostného pronájmu podle § 10 

odst. 1 písm. a) ZDP. 

Základ dan� tvo�í p�íjmy, které jsou snížené o výdaje na dosažení, zajišt�ní  

a udržení p�íjm�. Jestliže poplatník tyto výdaje takto neuplatní, m�že tyto výdaje rovn�ž 

uplatnit paušálem ve výši 30 % z p�íjmu podle odst. 1, nejvýše však do �ástky 600 000 

K�. 
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3.9 Ostatní p�íjmy 

Do ostatních p�íjm� �adíme všechny zdanitelné p�íjmy, které dosud nebyly 

uvedeny v p�edchozích díl�ích základech dan�. Poplatník má možnost tyto p�íjmy snížit 

o prokázané výdaje nutné na dosažení p�íjm�. U ostatních p�íjm� není možno použít 

paušální výdaje, až na jedinou výjimku. Tuto výjimku tvo�í pouze p�íležitostné p�íjmy 

ze zem�d�lské výroby (VAN�UROVÁ, LÁCHOVÁ, 2012). 

Mezi ostatní p�íjmy uvedené v § 10 ZDP pat�í nap�.: 

• p�íjmy z p�íležitostných �inností nebo z p�íležitostného pronájmu movitých v�cí 

(nap�. p�íjem z p�íležitostného pronájmu osobního vozidla), v�etn� p�íjm� ze 

zem�d�lské výroby, která není provozována podnikatelem, 

• p�íjmy z p�evodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo 

spoluvlastnického podílu na nich, movité v�ci, cenného papíru s výjimkou 

státních dluhopis�, 

• p�íjmy z p�evodu ú�asti na spole�nosti s ru�ením omezeným, komanditisty na 

komanditní spole�nosti nebo z p�evodu �lenských práv, 

• p�íjmy ze zd�d�ných autorských práv z pr�myslového a jiného duševního 

vlastnictví, v�etn� práv autorských a práv p�íbuzných práv�m autorským, 

• výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních 

sout�ží a slosování s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4 a další. 

Za p�edpokladu, že všechny p�íležitostné p�íjmy v úhrnu nep�esáhnou ve 

zda�ovacím období �ástku 20 000 K�, jsou potom od dan� osvobozeny. Osvobozeny od 

dan� mohou být i výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základ�

povolení podle zvláštních právních p�edpis�. Za základ dan� je považován p�íjem 

snížený o výdaje, které jsou prokazateln� vynaložené na jeho dosažení. 

3.10 Odpo�ty od základu dan�

Na základ� zákona o daních z p�íjmu m�že poplatník uplatnit �adu odpo�t� od 

základu dan�, nejd�íve budou vymezeny ty odpo�ty, které jsou obsaženy v § 15 ZDP  

a následn� pak ty odpo�ty, které obsahuje § 34 ZDP.  
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Odpo�et dar�  

Za dary, jejichž hodnotu je možno ode�íst od p�íslušného základu dan�, pat�í jak 

pen�žní tak i nepen�žní dary v�etn� poskytnutých služeb. Nepen�žní dary je nutno 

ocenit podle zákona o oce�ování majetku. 

Od základu dan� lze ode�íst dle § 15 odst. 1 ZDP: 

a) hodnotu dar� poskytnutých kraj�m, obcím, organiza�ním složkám, složkám 

státu, právnickým osobám se sídlem na území �R a to na: 

• financování v�dy a vzd�lání, výzkumných a vývojových ú�el�, kultury, 

školství, 

• na požární ochranu, 

• na podporu a ochranu mládeže, 

• na ochranu zví�at a jejich zdraví, 

• na ú�ely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, 

t�lovýchovné a sportovní, 

• politickým stranám a politickým hnutím na jejich �innost, 

b) hodnotu dar� poskytnutým fyzickým osobám s bydlišt�m na území �R na 

financování následujících za�ízení: 

• školská za�ízení, 

• zdravotnická za�ízení, 

• za�ízení na ochranu opušt�ných zví�at nebo ohrožených druh� zví�at, 

c) hodnotu dar� poskytnutých fyzickým osobám s bydlišt�m na území �R, které 

pobírají �áste�ný nebo plný invalidní d�chod anebo jsou nezletilými d�tmi 

závislými na pé�i jiné osoby, 

d) hodnotu dar� na financování odstra�ování následk� živelní pohromy, ke které 

došlo na území �R nebo �lenského státu EU, Norska nebo Islandu. 

Ve zda�ovacím období musí celková hodnota všech dar� p�esáhnout 2 % ze 

základu dan� anebo �init alespo� 1 000 K�. Ze základu dan� lze v úhrnu ode�íst nejvýše 

10 %. Jako dar se považuje i hodnota jednoho odb�ru krve bezp�ísp�vkového dárce na 

zdravotnické ú�ely v hodnot� 2 000 K�. Jestliže obdarovaný poskytuje dárci n�jaké 

protipln�ní, tak v tom p�ípad� se o darování nejedná, musí dojít ke skute�nému 

fyzickému p�edání daru (MACHÁ�EK, 2010). 
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Odpo�et úrok� z úv�ru na bytové pot�eby 

Poplatník má nárok si ode�íst od základu dan� dle § 15 odst. 3 ZDP úroky zaplacené 

ve zda�ovacím období: 

• z úv�ru ze stavebního spo�ení, 

• z hypote�ního úv�ru poskytnutého bankou, pobo�kou zahrani�ní banky anebo 

zahrani�ní bankou, sníženým o státní p�ísp�vek, 

• z úv�ru poskytnutého stavební spo�itelnou, bankou nebo pobo�kou zahrani�ní 

banky anebo zahrani�ní bankou v souvislosti s úv�rem ze stavebního spo�ení 

nebo hypote�ním úv�rem. 

Bytovými pot�ebami pro ú�ely tohoto zákona se rozumí nap�íklad: 

• výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo zm�na takové výstavby, 

• koup� bytového domu, rodinného domu v�. rozestav�né stavby t�chto dom�

nebo bytu nebo bytu do vlastnictví, 

• splácení �lenského vkladu nebo vkladu právnické jejím �lenem nebo 

spole�níkem za ú�elem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo 

rodinného domu a další. 

Celková �ástka úrok�, o kterou se snižuje základ dan� ze všech úv�r�  

u poplatník� v téže domácnosti, nesmí p�ekro�it 300 000 K� (MACHÁ�EK, 2010). 

Odpo�et p�ísp�vk� na penzijní pojišt�ní  

Podle § 15 odst. 5 ZDP od základu dan� ve zda�ovacím období lze ode�íst 

p�ísp�vek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 K� zaplacený poplatníkem. 

Odpo�et p�ísp�vk� na soukromé životní pojišt�ní  

Podle § 15 odst. 6 ZDP má poplatník nárok ode�íst od základu dan� zaplacené 

životní pojistné ve zda�ovacím období na jeho soukromé životní pojišt�ní podle 

smlouvy uzav�ené mezi poplatníkem a pojiš�ovnou. 
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3.11 Slevy na dani z p�íjmu 

K dalším možnostem, jak si poplatník m�že snížit svoji da�ovou povinnost, se 

nabízí uplatn�ní slev na dani. Slevy na dani lze kategorizovat do t�í skupin. V první 

skupin� je sleva z d�vod� zam�stnání zam�stnanc� se zdravotním postižením podle  

§ 35 ZDP, ve druhé skupin� se nachází základní sleva na poplatníka podle § 35 ba ZDP 

a do poslední t�etí skupiny se �adí sleva na vyživované dít� podle § 35 c a § 35 d ZDP. 

Zákon nabízí velice pestrou škálu slev, následn� budou uvedeny pouze ty, se kterými se 

je možno setkat v b�žné praxi. 

Zam�stnání osob se zdravotním pojišt�ním § 35 ZDP 

Poplatníci, kte�í zam�stnávají zam�stnance, mohou uplatnit slevu na dani ve výši: 

• 18 000 K� za každého zam�stnance se zdravotním pojišt�ním a pom�rnou �ást 

z této �ástky, je-li výsledkem pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu t�chto 

zam�stnanc� desetinné �íslo, 

• 60 000 K� za každého zam�stnance s t�žším zdravotním postižením a pom�rnou 

�ást této �ástky, je-li výsledkem pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu t�chto 

zam�stnanc� desetinné �íslo. 

Kone�ná výše slev se posuzuje podle pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu 

zam�stnanc� se zdravotním pojišt�ním (MACHÁ�EK, 2012). 

Základní slevy na dani u poplatníka § 35ba ZDP 

Nárok na uplatn�ní t�chto slev má každá fyzická osoba, tedy jak zam�stnanec, 

tak i poplatník mající p�íjmy z podnikání nebo jiné samostatn� výd�le�né �innosti, 

z kapitálového majetku, z pronájmu nebo z p�íjm� z kategorie ostatních p�íjm�

(MACHÁ�EK, 2010). „Nejsou-li podmínky pro uplatn�ní standardní slevy spln�ny po 

celé zda�ovací období, pak se zapo�ítává jedna dvanáctina slevy za každý m�síc, ve 

kterém podmínky pro uplatn�ní byly spln�ny k jeho po�átku (VAN�UROVÁ, 

LÁCHOVÁ, 2012, s. 166).

Poplatník má možnost uplatnit následující slevy na dani o �ástku: 

• 24 840 K� na poplatníka da� se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu 

zda�ovacího období pobírá starobní d�chod z d�chodového pojišt�ní nebo ze 

zahrani�ního povinného pojišt�ní stejného druhu.
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• 24 840 K� na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve spole�né domácnosti, 

pokud nemá vlastní p�íjem p�esahující za zda�ovací období 68 000K�, jestliže je 

držitelkou (držitelem) pr�kazu ZTP/P, zvyšuje se �ástka 24 840 K� na 

dvojnásobek. 

• 2 520 K�, jestliže poplatník pobírá invalidní d�chod pro invalidu prvního nebo 

druhého stupn� z d�chodového pojišt�ní podle zákona o d�chodovém pojišt�ní, 

nebo zanikl-li nárok na zmín�ní invalidní d�chod z d�vodu soub�hu nároku na 

výplatu tohoto d�chodu a starobního d�chodu. 

• 5 040 K� u poplatníka pobírajícího invalidní d�chod pro invalidu t�etího stupn�

nebo jiný d�chod z d�chodového pojišt�ní podle zákona o d�chodovém 

pojišt�ní, u n�hož jednou z podmínek p�iznání je, že je invalidní ve t�etím 

stupni. 

• 16 040 K�, je-li poplatník držitelem ZTP/P. 

• 4 020 K�, u poplatníka, který se soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání 

studiem nebo p�edepsaným výcvikem, a to až do dovršení v�ku 26 let nebo po 

dobu prezen�ní formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení 

v�ku 28 let. Dobou soustavné p�ípravy na budoucí povolání studiem nebo 

p�edepsaným výcvikem se rozumí doba podle zvláštních právních p�edpis� pro 

ú�ely státní sociální podpory (z. �. 586/1992 Sb.) 

Sleva na vyživované dít� § 35 c ZDP 

Slevu na vyživované dít� žijící s poplatníkem v jedné domácnosti je možno si 

uplatnit v základní výši 13 404 K�. Tato �ástka se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže je 

dít� držitelem pr�kazu ZTP/P. Po�et d�tí není omezen. 

Da�ové zvýhodn�ní lze uplatnit formou: 

• slevy na dani, 

• da�ového bonusu, 

• slevy na dani a da�ového bonusu (MACHÁ�EK, 2012). 

Je-li da�ové zvýhodn�ní vyšší než da�ová povinnost vypo�tená podle ZDP, vzniklý 

rozdíl považujeme za da�ový bonus. Da�ový bonus je uplatnitelný, �iní-li jeho spodní 

hranice alespo� 100 K� a horní hranice maximáln� 60 300 K� ro�n�.  

Pro možnost uplatn�ní da�ového bonusu musí být dodrženy následující podmínky: 
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• Poplatník, musí mít p�íjem podle §6, §7, §8 nebo §9 ZDP alespo� ve výši 

šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zam�stnance, který je odm��ován 

m�sí�ní mzdou k po�átku p�íslušného zda�ovacího období. Pro rok 2013 

minimální mzda �iní 8 000 K�, tj. 48 000 K�. 

• Poplatníkovi, jemuž plynou p�íjmy z pronájmu podle § 9 ZDP, nesmí výdaje 

p�evýšit tyto p�íjmy (Machá�ek, 2012). 

Za vyživované dít� se podle § 35c odst. 6 ZDP považuje dít� vlastní, osvojené, dít�

v pé�i, která nahrazuje pé�i rodi��, dít� druhého z manžel� a vnuk (vnu�ka), pokud jeho 

(její) rodi�e nemají p�íjmy, z nichž by mohli da�ové zvýhodn�ní uplatnit, pokud jde o: 

• nezletilé dít�, 

• zletilé dít� až do dovršení v�ku 26 let, jestliže nepobírá invalidní d�chod pro 

invaliditu t�etího stupn� a soustavn� se p�ipravuje na budoucí povolání nebo 

kv�li nemoci nebo úrazu se nem�že soustavn� p�ipravovat na budoucí povolání 

anebo vykonávat výd�le�nou �innost, �i z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého 

stavu není schopno vykonávat soustavnou výd�le�nou �innost. 

VAN�UROVÁ, LÁCHOVÁ (2012, s. 208): „ Slevu (da�ové zvýhodn�ní) na dít�, které 

se v pr�b�hu zda�ovacího období narodí, je osvojeno nebo za�ne studovat, lze uplatnit 

pom�rn� až za ten kalendá�ní m�síc, ve kterém daná událost nastala“. 

Tab. �. 2: P�ehled slev na dani z p�íjmu (hodnoty jsou uvedeny v K�)

Zdroj: vlastní zpracování 

� Rok

Druh slevy
2006 - 
2007

2008 - 
2009 2010 2011 2012 2013

Sleva na poplatníka 7 200 24 840 24 840 23 640 24 480 24 480

Sleva na poplatníka – 
starobního d�chodce

7 200 24 840 24 840 23 640 24 480 0

Sleva na manželku/(-la) 4 200 24 840 24 840 24 840 24 480 24 480

Sleva na invaliditu 
(1. a 2. stupn�)

1 500 2 520 2 520 2 520 2 520 2 520

Sleva na plnou invaliditu 
(3. stupn�)

3 000 5 040 5 040 5 040 5 040 5 040

Sleva pro držitele pr�kazu 
ZTP/P

9 600 16 140 16 140 16 140 16 140 16 140

Sleva pro studenty ������ ������ ������ ������ ������ ������

Da�ové zvýhodn�ní na dít� ������ ������� ������� ������� ������� �������
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3.12 Algoritmus na výpo�et da�ové povinnosti 

Na za�átku této kapitoly byly popsány jednotlivé díl�í základy dan� z p�íjm�

fyzických osob, položky od�itatelné od základu dan� a možné slevy na dani. Pomocí 

následujícího algoritmu bude popsán výpo�et da�ové povinnosti. 

Tab. �. 3: Algoritmus výpo�tu dan�

1. Úprava základu dan�

 + základ dan�

 - úhrn nezdanitelných �ástí základu dan� podle § 15

 - od�itatelné položky od základu dan� podle § 34

 = základ dan� snížený o nezdanitelné �ásti a od�itatelné položky

2. Výpo�et dan�

Snížený základ dan� zaokrouhlíme na celé sto koruny dol� a vynásobíme dle § 16 ZDP 

ro�ní sazbou v našem p�ípad� pro rok 2013 to je 15 %

3. Uplatn�ní slevy

Od dan� ode�teme slevy na dani podle § 35 a dle § 35ba ZDP

4. Uplatn�ní da�ového zvýhodn�ní

Od dan� po slevách ode�ítáme da�ové zvýhodn�ní dle §35c a § 35d ZDP

5. Zú�tování dan�

Od dan� ode�ítáme úhrn sražených záloh na da�, m�že vzniknout: 

a) P�eplatek 

b) Nedoplatek 

c) Da�ový bonus 

Zdroj: (POLÁK, KOP
IVA, BARANYKOVÁ, 2009, s. 45) 
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4 KONCEPCE SOCIÁLNÍHO POJISTNÉHO 

V této kapitole bude v�nována pozornost systému sociálního pojistného v �eské 

republice. Z ekonomického hlediska m�žeme �íci, že sociální pojistné má da�ový 

charakter, protože ú�ast na n�m je povinná. Sociální pojišt�ní rozd�lujeme do �ty�

subsystém�: 

• ve�ejné zdravotní pojišt�ní, 

• nemocenské pojišt�ní, 

• d�chodové pojišt�ní, 

• státní politika zam�stnanosti. 

Obr. �. 2: �ásti systému sociálního pojišt�ní v �eské republice (Váchová, Van�urová, 2012, s. 186)

4.1 Sociální zabezpe�ení 

     Podle zákona o pojistném na sociální zabezpe�ení �. 589/1992 Sb. jsou pojistné 

povinni platit zam�stnavatelé, zam�stnanci a zahrani�ní zam�stnanci, osoby samostatn�

výd�le�n� �inné a osoby dobrovoln� ú�astné d�chodového pojišt�ní. 

Vym��ovací základ – zam�stnanci 

     Za zam�stnance odvádí sociální pojišt�ní jejich zam�stnavatel a �ást si odvád�jí sami 

ze své mzdy. Jako vym��ovací základ je považován úhrn p�íjm�, které jsou p�edm�tem 

dan� z p�íjm� fyzických osob a nejsou od této dan� osvobozeny, a které mu 
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zam�stnavatel zú�toval v souvislosti se zam�stnáním. Pojistné se platí za jednotlivé celé 

kalendá�ní m�síce a je splatné v den, který je zam�stnavatelem ur�en pro výplatu mezd 

a plat� za p�íslušný m�síc. 

Do vym��ovacího základu se nezahrnují p�íjmy:  

• náhrady škod, 

• odstupné, odchodné a odbytné dle zvláštních p�edpis� a odm�ny po skon�ení 

funk�ního období dle zvláštních p�edpis�, 

• v�rnostní p�ídavek horník�m, 

• odm�ny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, 

pokud vytvo�ení a uplatn�ní nem�lo souvislost s výkonem zam�stnání, 

• jednorázová sociální výpomoc, 

• pln�ní, které bylo poskytnuto poživateli starobního d�chodu nebo invaliditu 

t�etího stupn� po uplynutí jednoho roku ode dne skon�ení zam�stnání.  

Maximální vym��ovací základ ovliv�uje výši pojistného shora i zdola. Pro rok 2013 je 

maximální hranice stanovena jako 48 násobek pr�m�rné mzdy, která je v roce 2013 

stanovena �ástkou ve výši 25 844 K�. Maximální vym��ovací základ pro rok 2013 je 

1 242 343 K� (www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-

pojisteni/zamestanec-socialni-pojisteni/). 

Tab. �. 4: Sazby pojistného u zam�stnance a u zam�stnavatele pro rok 2013

Pojistné Zam�stnanec Zam�stnavatel

Nemocenské pojišt�ní 0% 2,3%

D�chodové pojišt�ní 6,5% 21,5%

P�ísp�vek na státní politiku 

zam�stnanosti 0% 1,2%

Celkem 6,5% 25%

Zdroj: (www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/zamestanec-
socialni-pojisteni/)
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Pojišt�nci jako OSV�

Od 1. ledna 2004 OSV� rozd�lujeme do dvou skupin, a to na OSV� vykonávající 

hlavní samostatnou výd�le�nou �innost ,,OSV� hlavní“ a na OSV� vykonávající 

vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost ,,OSV� vedlejší“. Za OSV� vedlejší jsou 

považovány takové OSV�, která nejsou ú�astny na nemocenském pojišt�ní. Jsou to 

nap�íklad: 

• osoby, které byly zam�stnány v kalendá�ním roce, ale pouze v t�ch kalendá�ních 

m�sících, ve kterých vykonávaly zam�stnání, 

• osoby, kterým byl p�iznán starobní nebo p�ed�asný d�chod, a také osoby, které 

mají nárok na výplatu invalidního d�chodu, 

• nezaopat�ené, za nezaopat�ené dít� považujeme dít� do v�ku 26 let, které se 

soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání studiem na st�ední �i vysoké škole, 

• osoby, které vykonávaly vojenskou službu v �R, pokud se nejedná o vojáky 

z povolání a další. 

Vym��ovací základ a výše pojistného 

      Vym��ovacího základ nám slouží k výpo�tu pojistného na d�chodové pojišt�ní 

a z n�ho je následn� vypo�ítán d�chod.  Z m�sí�ního vym��ovacího základu se 

vypo�ítávají zálohy na d�chodové pojišt�ní. Vym��ovací základ je stanoven z da�ového 

základu, ode�tením výdaj� od p�íjm�. 

Minimální výše m�sí�ního vym��ovacího základu 

      Minimální vym��ovací základ pro hlavní výd�le�nou �innost �iní 25 % a pro 

vedlejší výd�le�nou �innost 10 % pr�m�rné mzdy.  Pro rok 2013 �iní pr�m�rná mzda 

25 884 K�. Pro rok 2013 je to tedy 6 471 K� pro hlavní �innost a 2 589 K� pro vedlejší 

�innost. 

Výše ro�ního vym��ovacího základu 

Vym��ovací základ je zjiš�ován z p�ehledu, který rozd�lujeme na vypo�tený, 

minimální a ur�ený. 

• vypo�tený �iní 50 % da�ového základu, 

• ur�ený je �ástka, kterou si OSV� ur�í mezi minimálním a maximálním 

vym��ovacím základem pro ni platným, 
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• Vym��ovací základ minimální odpovídá skute�né výši vypo�teného 

vym��ovacího základu. Jestliže by tato �ástky byla nižší než minimální výše 

vym��ovacího základu, musí �init tuto minimální �ástku. Minimální vym��ovací 

základ p�i hlavní �innosti pro rok 2013 je 77 652 K� a  p�i vedlejší �innosti je to 

�ástka 31.068 K�. P�i podnikání jen po ur�itou �ást roku se tyto �ástky snižují 

úm�rn� k po�tu m�síc�, v nichž byla �innost vykonávána. Maximální 

vym��ovací základ nesmí p�esáhnout 1 242 432 K�, platí i za p�edpokladu, že 

OSV� by pracovala pouze v jen v jednom m�síci (PILÁTOVÁ, 2012). 

Tab. �. 5: Sazby pojistného u OSV� v letech 2010 – 2013

Pojistné 2010 2011 2012 2013

D�chodové pojišt�ní 28% 28% 28% 28%

P�ísp�vek na státní 

politiku zam�stnanosti
1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Nemocenské pojišt�ní 1,4% 2,3% 2,3% 2,3%

Zdroj: (www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-z-prijmu/socialni-pojisteni-osvc/zaklad-a-sazby/) 

Zálohy na sociální pojišt�ní 

M�sí�n� OSV� musí platit zálohu alespo� ve výši, která jim vyšla v posledním 

P�ehledu p�íjm�. Jestliže s podnikáním za�ínají, nebo když jim v P�ehledu p�íjm� za 

lo�ský rok vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspo� minimální zálohy, které jsou 

pro rok 2013 pro hlavní �innost 1890 K� a pro vedlejší 756 K�. Za p�edpokladu, že se 

jedná o vedlejší �innost a je dosahováno nízkého zisku, jsou z placení záloh zprošt�ni. 

Placení záloh  

Pojistné se platí ve form� záloh a doplatk�. Zálohy jsou placeny za jednotlivé 

kalendá�ní m�síce, a to od 1. do 20 dne kalendá�ního m�síce, který následuje po m�síci, 

za který se záloha platí. OSV� hlavní je povinna tyto zálohy na d�chodové pojišt�ní 

platit vždy a za OSV� vedlejší platí tyto zálohy jen p�í spln�ní ur�itých podmínek. 
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Nemocenské pojišt�ní 

Nemocenské pojišt�ní je u OSV� dobrovolné, vzniká na základ� p�ihlášky 

k nemocenskému pojišt�ní a zaplacení pojistného na nemocenském pojišt�ní 

(PILÁTOVÁ, 2012).

Tab. �. 6: Sociální pojišt�ní OSV� (hodnoty jsou uvedeny v K�)

Rok 2012 2013

Maximální vym��ovací základ 1 206 576 1 242 432 

Minimální ro�ní vym��ovací základ H� 75 420 77 652

Minimální ro�ní vym��ovací základ V� 30 168 31 068

Minimální m�sí�ní vym��ovací základ 

H�

6 285 6 471

Minimální m�sí�ní vym��ovací základ 

V�

2 514 2 589 

Minimální m�sí�ní záloha H� 1 836 1 890

Minimální m�sí�ní záloha V� 735 756

Rozhodná �ástka pro V� 60 329 62 121

Minimální vym��ovací základ pro 

nemocenské

5 000 5 000

Minimální nemocenské 115 115

Zdroj:(www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-socialniho-pojisteni-osvc-v-roce-2013/) 

4.2 Ve�ejné zdravotní pojišt�ní 

      Pro každého ob�ana �eské republiky je povinnost mít zdravotní pojišt�ní. Ob�an si 

toto pojišt�ní hradí bu� sám, nebo je za n�j hrazeno státem (d�ti, studenti, d�chodci, 

a podob.). Každý kdo má zaplacené zdravotní pojišt�ní, má nárok na bezplatnou 

základní zdravotní pé�i.  

V roce 2013 p�sobí v �eské republice 7 zdravotních pojiš�oven. U všech t�chto 

pojiš�oven platí stejné podmínky pro odvod pojistného, stejná sazba pojistného, stejný 

vym��ovací základ, neliší se termíny pro placení záloh a podobn�. Zdravotní pojiš�ovnu 

je možno zm�nit, ale pouze jen jednou za 12 m�síc�, a to vždy k 1. lednu následujícího 

roku (PILÁTOVÁ, 2012). 
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Vym��ovací základ – zam�stnanci 

 Zam�stnavatel odvádí zdravotní pojišt�ní za své zam�stnance a �ást ze své mzdy 

odvádí i sám zam�stnanec. Vym��ovací základ je stanoven jako úhrn p�íjm� ze závislé 

�innosti a funk�ních požitk�, které jsou p�edm�tem dan� z p�íjm� fyzických osob a od 

této dan� nejsou ode�teny a které zam�stnavatel naú�toval zam�stnanci v souvislosti se 

zam�stnáním. Do vym��ovacího základu se nezahrnují stejné p�íjmy jako u sociálního 

pojišt�ní, které již byly zmín�ny výše.  Z vym��ovacího základu se tedy odvádí 13,5 %. 

Jednu t�etinu (tedy 4,5 %) hradí zam�stnanec, zbývající dv� t�etiny (tedy 9 %) hradí 

zam�stnavatel ze svých prost�edk�. Minimální vym��ovací základ musí být odvád�n 

alespo� z minimální mzdy. Jestliže nastane situace, kdy vym��ovací základ je nižší než 

minimální mzda zam�stnance, potom musí zam�stnanec doplatit prost�ednictvím svého 

zam�stnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdíl� t�chto základ�. 

 Maximální vym��ovací základ byl pro rok 2013 zrušen, toto zrušení má za 

následek i vyšší mzdové náklady pro zam�stnavatele. Jelikož se da� z p�íjmu 

vypo�ítává ze superhrubé mzdy, zrušení se podepíše i na výši dan� z p�íjmu fyzických 

osob. 

Pojistné je placeno za jednotlivé kalendá�ní m�síce a je splatné v den, který je 

zam�stnavatelem ur�en pro výplatu mezd a plat� za p�íslušný m�síc. 

Pojistné musí být zaplaceno nejpozd�ji do 20. dne kalendá�ního m�síce, ve kterém 

vznikla povinnost srazit zálohy (www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-

socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/zamestnanci-zdravotni-pojisteni/). 

OSV� plátce pojistného 

Pojišt�nec je považován za OSV�, jestliže mu plynou p�íjmy ze samostatn�

výd�le�né �innosti podle § 7 odst. 1 nebo odst. 2 ZDP. OSV� platí pojistné formou 

záloh na pojistné a doplatku pojistného. Pojistné je stanoveno jako 13,5 % 

z vym��ovacího základu za kalendá�ní rok. Vym��ovací základ �iní 50 % p�íjm�

z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti po odpo�tu výdaj�. Z pr�m�rné 

mzdy, která pro rok 2013 �iní 25 844 K�, je tak možno odvodit minimální vym��ovací 

základ a zálohy. Minimální vym��ovací základ pro rok 2013 je 12 942 K�, minimální 

záloha na pojistné �iní 1 748 K�. Stropy pro maximální vym��ovací základ se pro roky 
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2013 až 2015 zcela ruší, v rámci schválení da�ového balí�ku Poslaneckou sn�movnou. 

Pro n�které pojišt�nce tento minimální vym��ovací základ neplatí, v našem p�ípad� se 

jedná o takové pojišt�nce, za které je plátcem pojistného stát nap�. poživatelé d�chod�, 

nezaopat�ené d�ti a další (PILÁTOVÁ, 2012). 

Tab. �. 7 Zdravotní pojišt�ní OSV� v letech 2012 – 2013 (hodnoty jsou uvedeny v K�)

Rok 2012 2013

Splatnost záloh
1. – 8. násl. 

m�síce

1. – 8. násl. 

m�síce

Splatnost doplatku
do 8 dn� po 

podání p�ehledu

do 8 dn� po 

podání p�ehledu

Maximální vym��ovací 

základ
1 809 864 bez maxima

Maximální m�sí�ní záloha 20 361 bez maxima

Minimální m�sí�ní 

vym��ovací základ
12 569 12 942

Minimální m�sí�ní záloha 1697 1748

Zdroj:  (www.podnikatel.cz/clanky/jak-se-zmeni-zdravotni-pojisteni-osvc-v-roce-2013/) 

OSV�, za které platí pojistné stát 

Mezi pojišt�nce, za které stát hradí pojistné za�azujeme nap�.: 

• nezaopat�ené, za nezaopat�ené dít� považujeme dít� do v�ku 26 let, které se 

soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání studiem na st�ední �i vysoké škole, 

• poživatelé d�chod�, 

• p�íjemci rodi�ovského p�ísp�vku, 

• uchaze�i o zam�stnání a další. 

Zálohy na pojistné 

Zálohy na pojistné jsou po�ítány z m�sí�ního vym��ovacího základu. OSV� jsou 

povinny hradit zálohy na pojistné od m�síce, kdy zahájily samostatn� výd�le�nou 

�innost. V roce zahájení OSV� mohou platit minimální zálohu, anebo zálohu, kterou si 

samy zvolí. Osoby, které nemají stanoven minimální vym��ovací základ, nemusí 

v prvním roce podnikání zálohy platit (PILÁTOVÁ, 2012). 
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5 PRAKTICKÁ �ÁST 

Cílem empirické �ásti bakalá�ské práce bude zmapovat situaci o zam�stnanosti 

student� a následn� pov�domí o zdan�ní jejich p�íjm�. Na základ� modelových 

p�íklad�, které se týkají jednotlivých pracovních pom�r� u student�, provést co nejlepší 

da�ovou optimalizaci tak, aby výsledná da�ová zát�ž student� byla co nejmenší. 

V  empirické �ásti bakalá�ské práce bude interpretován dotazník pro studenty, dále 

bude provedena analýza nej�ast�ji využívaných pracovních dohod u student�. Poslední 

�ást se bude týkat modelových p�íklad� na jednotlivé pracovní pom�ry. Tyto p�íklady 

budou zam��eny na studenty, kte�í pracují na r�zné pracovní smlouvy, a to na dohodu 

o provedení práce, dohodu o pracovní �innosti, pracovní smlouvu a jako OSV�. Jako 

poslední bude uveden souhrnný p�íklad, který bude obsahovat nejr�zn�jší p�íjmy. 

5.1 Dotazník pro studenty 

Dotazník byl sestaven autorem, otázky byly zam��ené tak, aby mapovaly situaci o 

zam�stnanosti student�. Náhodným výb�rem bylo na fakult� léka�ské, pedagogické a 

fakult� sociálních studií Masarykovy univerzity osloveno 135 respondent�. Respondenti 

odpovídali na 5 uzav�ených otázek. Získaná data byla elektronicky zaznamenána do 

sešitu MS-Excel a prezentována metodami popisné statistiky. 

1. otázka: Za p�edpokladu, že si p�i studiu p�ivyd�láváte r�znými brigádami, 

u svého zam�stnavatele pracujete na:  

Graf �. 1: P�ehled jednotlivých pracovních smluv mezi studentem a zam�stnavatelem 
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Z uvedeného grafu �. 1 je patrné, že nejv�tší zastoupení u student� má dohoda 

 o provedení práce. Na dohodu o provedení práce pracuje 50 % všech dotázaných 

respondent�. Na druhém míst� se nachází dohoda o pracovní �innosti, kterou využívá 

23 % student�. Dále pak 17 % student� pracuje bez jakékoliv smlouvy, tedy tzv. ,,na 

�erno“, 7 % má u svého zam�stnavatele podepsanou pracovní smlouvu a pouze 3 % 

z dotázaných student� pracují jako OSV�. 

2. otázka: Víte, že p�i podpisu Prohlášení poplatníka k dani, si m�žete nárokovat 

slevy na dani (poplatník, student), �ímž dosáhnete v�tší �isté mzdy?  

Graf �. 2: Uplatn�ní slev na dani  

Jak je možno vid�t, 82 % student� si je v�domo výhod, které p�ináší podepsané 

Prohlášení poplatníka k dani u svého zam�stnavatele. Studenti jsou tedy obeznámeni 

 s  možností nárokovat slevy na dani. 

3. otázka: Máte podepsané, �i podepisujete u svého zam�stnavatele Prohlášení 

poplatníka k dani? 

Graf �. 3: Podepsané Prohlášení poplatníka k dani
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P�edchozí graf �. 3 ukázal, že v�tšina dotázaných respondent�, a to 64 %, má 

podepsané Prohlášení poplatníka k dani u svého zam�stnavatele. Tito studenti si mohou 

uplatnit slevy na dani, p�edevším slevu na poplatníka a slevu na studenta dle § 35 ba 

ZDP, pop�ípad� slevu na dít� dle § 35 c ZDP. 

4. otázka: V�d�li jste, že když podepíšete Prohlášení poplatníka k dani a odevzdáte 

da�ové p�iznání, máte nárok na vrácení úhrnu sražených záloh? 

Graf �. 4: Nárok na vracení úhrnu sražených záloh 

Z grafu �. 4 je z�ejmé, že pouhá polovina dotázaných student� je obeznámena  

o tom, že když podepíší Prohlášení poplatníka k dani a odevzdají da�ové p�iznání, mají 

nárok podle § 38 h ZDP na navrácení úhrnu sražených záloh. 

5. otázka: Podáváte da�ové p�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob? 

Graf �. 5: Podání da�ového p�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob 



46 

Na základ� p�edchozí otázky bylo zjišt�no, že 50 % student� je informovaných  

o tom, že když podají da�ové p�iznání, tak mají nárok na vrácení úhrnu srážek. Z grafu 

�. 5 je patrné, že pouhých 22 % respondent� podává da�ové p�iznání a tím pádem 

využívá tuto možnost. Zbylých 78 % respondent� kv�li nepodanému da�ovému 

p�iznání tak p�ichází o svoje peníze. 

Analýza a srovnání Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní �innosti 

Na za�átku je d�ležité zjistit, zdali poplatník podepsal �i nepodepsal Prohlášení 

poplatníka k dani u svého zam�stnavatele.  Na základ� tohoto podepsaného prohlášení 

si poplatník m�že nárokovat slevy na dani. 

Tab. �. 8: Dohoda o provedení práce HM < 5 000 K� v�etn�

Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce 
Podepsané prohlášení k dani: ANO Podepsané prohlášení k dani: NE
Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) 
= Základ dan� (ZD = HM) = Základ dan� (ZD = HM) 
 ZD zaokr.na 100 nahoru  ZD zaokr.na 100 nahoru 
* 15% - záloha na dan (§ 38h ZDP) * 15% - srážková da� (§ 36 ZDP) 
- m�sí�ní slevy (§ 35ba ZDP)  = srážková da�
 = záloha na da� po uplatn�ní slev �istá mzda = (HM – srážková da�) 
- m�sí�ní sleva (§ 35c ZDP) 
 = záloha na da�

�istá mzda = (HM – záloha na da�) 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka �. 8 znázor�uje rozdíl mezi poplatníkem (studentem), který pracuje na 

DPP a má podepsané, �i nepodepsané Prohlášení k dani a jeho m�sí�ní hrubá mzda 

dosahuje 5000 K� v�etn�. V p�ípad�, že podepíše Prohlášení poplatníka k dani, bude 

tento p�íjem zdan�n zálohovou daní podle § 38 h ZDP, student platí zálohy na da�, 

m�že také uplatnit slevy na dani (na poplatníka a na studenta pop�. na dít�). Jestliže tyto 

slevy nebudou využity v m�sí�ním zda�ování p�íjm�, poplatník má možnost tyto slevy 

uplatnit v da�ovém p�iznání, které musí podat na konci roku. U studenta, který nemá 

podepsané  Prohlášení poplatníka k dani u svého zam�stnavatele, se dosažený p�íjmem 

srazí tzv. srážkovou da�í ve výši 15 % podle § 36 ZDP.  Poplatník tím pádem p�ichází 

o možnost uplatn�ní jakýchkoliv slev na dani. Tuto da� však student dále nemusí �ešit 

v da�ovém p�iznání na konci roku, ale také nem�že zažádat o vrácení dan�. 
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Tab. �. 9: Dohoda o provedení práce HM > 5 000 K�

Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce 
Podepsané prohlášení k dani: ANO Podepsané prohlášení k dani: NE
Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) 
= Základ dan� (ZD = HM) = Základ dan� (ZD = HM) 
 ZD zaokr.na 100 nahoru  ZD zaokr.na 100 nahoru 
* 15% - záloha na da� (§ 38h ZDP) * 15% - záloha na da� (§ 38h ZDP) 
- m�sí�ní slevy (§ 35ba ZDP)  = záloha na da�
 = záloha na da� po uplatn�ní slev �istá mzda = (HM – záloha na da�) 
- m�sí�ní sleva (§ 35c ZDP) 
 = záloha na da�

�istá mzda = (HM – záloha na da�) 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka �. 9 znázor�uje situaci, kdy student dosahuje hrubé mzdy nad 5 000 K�. 

Jestliže student podepsal prohlášení poplatníka k dani, p�íjem je zdan�n zálohovou daní 

podle § 38h ZDP a m�že si nárokovat slevy na dani. V p�ípad�, že prohlášení 

nepodepsal, je jeho p�íjem také zdan�n podle § 38 h ZDP a v daném m�síci nemá 

možnost na uplatn�ní slev na dani. Úhrn sražených záloh je pak možno na konci roku 

ode�íst v da�ovém p�iznání. 

Tab. �. 10: Dohoda o provedení práce HM > 10 000 K�

Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce 
Podepsané prohlášení k dani: ANO Podepsané prohlášení k dani: NE
Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) 
+ sociální poj. 6,5% (SP) + sociální poj. 6,5% (SP)
+ zdravotní poj. 4,5% (ZP) + zdravotní poj. 4,5% (ZP) 
= Základ dane (HM * 34%) = Základ dan� (HM * 34%) 
 ZD zaokr.na 100 nahoru  ZD zaokr.na 100 nahoru 
* 15% - záloha na da� (§ 38h ZDP) * 15% - záloha na da� (§ 38h ZDP) 
- m�sí�ní slevy (§ 35ba ZDP)  = záloha na da�

 = záloha na da� po uplatn�ní slev 
�istá mzda = (HM – záloha na da� - SP 
- ZP) 

- m�sí�ní sleva (§ 35c ZDP) 
 = záloha na da�
�istá mzda = (HM – záloha na da� - SP -
ZP) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka �. 10; student dosahuje p�íjmu nad 10 000 K�. U tohoto výpo�tu 

postupujeme jako u tabulky �. 2, pouze student musí z tohoto p�íjmu odvést 4,5 % na 

sociální pojišt�ní a 6,5 % na zdravotní pojišt�ní.
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Tab. �. 11: Dohoda o pracovní �innosti HM < 2 500 K�

Dohoda o pracovní �innosti Dohoda o pracovní �innosti 

Podepsané prohlášení k dani: ANO Podepsané prohlášení k dani: NE

Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) 

= Základ dan� (ZD = HM) = Základ dan� (ZD = HM) 
 ZD zaokr.na 100 nahoru  ZD zaokr.na 100 nahoru 

* 15% - záloha na da� (§ 38h ZDP) * 15% - záloha na da� (§ 36 ZDP) 

- m�sí�ní slevy (§ 35ba ZDP)  = záloha na da�

 = záloha na da� po uplatn�ní slev �istá mzda = (HM – záloha na da�) 

- m�sí�ní sleva (§ 35c ZDP) 

 = záloha na da�

�istá mzda = (HM – záloha na da�) 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka �. 11 znázor�uje rozdíl mezi studentem, který pracuje na dohodu 

o pracovní �innosti a má podepsané �i nepodepsané prohlášení a jeho m�sí�ní hrubá 

mzda je do 2 500 K�. P�i p�íjmu do 2 500 K� student nemá povinnost odvád�t z této 

�ástky 6,5 % na zdravotní pojišt�ní a 4,5 % na sociální pojišt�ní. V p�ípad�, že student 

podepíše Prohlášení poplatníka k dani, platí zálohy na da� podle § 38h ZDP a m�že si 

uplatnit slevy na dani. Na konci roku je povinen podat da�ové p�iznání. Za 

p�edpokladu, že student prohlášení nepodepíše, uplatní se mu tzv. srážková da� 15 % 

dle § 36 ZDP. Tuto da� student dále již nemusí �ešit v da�ovém p�iznání, studentovi 

také zaniká nárok na zažádání o vrácení dan�. 

Tab. �. 12: Dohoda o pracovní �innosti HM od 2500 K� do 5 000 K�

Dohoda o pracovní �innosti Dohoda o pracovní �innosti 
Podepsané prohlášení k dani: ANO Podepsané prohlášení k dani: Ne
Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) 
+ sociální poj. 6,5% (SP) + sociální poj. 6,5% (SP)
+ zdravotní poj. 4,5% (ZP) + zdravotní poj. 4,5% (ZP) 
= Základ dan� (HM * 34%) = Základ dan� (HM * 34%) 
 ZD zaokr.na 100 nahoru  ZD zaokr.na 100 nahoru 
* 15% - záloha na da� (§ 38h ZDP) * 15% - záloha na da� (§ 36 ZDP) 
- m�sí�ní slevy (§ 35ba ZDP)  = záloha na da�

 = záloha na da� po uplatn�ní slev 
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP 
- ZP) 

- m�sí�ní sleva (§ 35c ZDP) 
 = záloha na da�
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP - 
ZP)

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka �. 12 vykresluje situaci, kdy student dosahuje m�sí�ní hrubé mzdy od 

2 500 K� do 5 000 K�. Postup výpo�tu je stejný jako v p�edešlé tabulce �. 4, pouze 

v obou dvou p�ípadech jak p�i podepsaném tak nepodepsaném prohlášení poplatník 

musí odvést ze svého p�íjmu �ástku na zdravotní a sociální pojišt�ní. 

Tab. �. 13: Dohoda o pracovní �innosti HM > 5 000 K�

Dohoda o pracovní �innosti Dohoda o pracovní �innosti 
Podepsané prohlášení k dani: ANO Podepsané prohlášení k dani: NE
Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) Hrubá mzda-m�sí�ní (HM) 
+ sociální poj. 6,5% (SP) + sociální poj. 6,5% (SP)
+ zdravotní poj. 4,5% (ZP) + zdravotní poj. 4,5% (ZP) 
= Základ dan� (HM * 34%) = Základ dan� (HM * 34%) 
 ZD zaokr.na 100 nahoru  ZD zaokr.na 100 nahoru 
* 15% - záloha na da� (§ 38h ZDP) * 15% - záloha na da� (§ 38h ZDP) 
- m�sí�ní slevy (§ 35ba ZDP)  = záloha na da�

 = záloha na da� po uplatn�ní slev 
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP 
- ZP)

- m�sí�ní sleva (§ 35c ZDP) 

 = záloha na da�
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP - 
ZP)

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka �. 13; student pobírá m�sí�ní p�íjem nad 5 000 K�. Jestliže student 

podepsal prohlášení poplatníka k dani, p�íjem je zdan�n zálohovou daní podle § 38 h 

ZDP a m�že si nárokovat slevy na dani. V p�ípad�, že prohlášení nepodepsal, jeho 

p�íjem je také zdan�n podle § 38 h ZDP a v daném m�síci nemá možnost na uplatn�ní 

slev na dani. Úhrn sražených záloh je pak možno na konci roku ode�íst v da�ovém 

p�iznání. 

5.2 Modelové p�íklady  

Dohoda o provedení práce 

Modelový p�íklad - student Tomáš Dvo�ák.  

Panu Dvo�ákovi je 22 let a studuje Mendelovu univerzitu v Brn�, fakultu Provozn�

ekonomickou. Jako v�tšina student� i pan Dvo�ák si b�hem roku p�ivyd�lával na 
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nejr�zn�jších brigádách. U žádného ze zam�stnavatel� nep�ekro�il hranici 300 hodin za 

rok. Dvo�ák je svobodný a bezd�tný. 

Od února do b�ezna pracoval jako lektor ve vzd�lávacím centru, kde p�ipravoval 

studenty na p�ijímací zkoušky na vysoké školy. U svého zam�stnavatele nepodepsal 

Prohlášení k dani. Jeho hrubá mzda za m�síc únor byla 3 590 K� a za m�síc b�ezen 

4 020 K�. 

V m�síci b�eznu pracoval pan Dvo�ák také jako barman v brn�nském clubu. Zde 

také pracoval na dohodu o provedení práce a u svého zam�stnavatele podepsal 

Prohlášení poplatníka k dani. Hrubá mzda za m�síc b�ezen �inila 8 550 K�. 

Od kv�tna do �ervna pracoval pan Dvo�ák pro místní brn�nskou restauraci jako 

kurýr, který rozvážel jídlo na objednávku. Byl zam�stnán na dohodu o provedení práce, 

u svého zam�stnavatele nejd�íve v m�síci kv�tnu podepsal Prohlášení poplatníka k dani. 

Hrubá mzda za m�síc kv�ten �inila 4 350 K�. V m�síci �ervnu již toto prohlášení 

nepodepsal a hrubá mzda v tomto m�síci byla 7 280 K�. 

V �ervenci a srpnu pracoval student pro úklidovou službu v centru Brna.  

U svého zam�stnavatele podepsal Prohlášení poplatníka k dani. V �ervenci jeho hrubý 

p�íjem �inil 13 650 K� a v srpnu 15 420 K�. 

P�íjmy nezahrnované do da�ového p�iznání 

Hrubá mzda únor = ZD 3 590
ZD zaokrouhlení 3 600
15 % srážková da� 540
�istá mzda (ZD - da�) 3 050

Hrubá mzda b�ezen = ZD 4 020
ZD zaokrouhlení 4 100
15 % srážková da� 615
�istá mzda (ZD - da�) 3 405

Pan Dvo�ák v m�síci únoru a b�eznu ud�lal zásadní chybu, a to, že nepodepsal 

Prohlášení poplatníka k dani u svého zam�stnavatele. Tím pádem jeho p�íjem podléhá 

15 % zdan�ní tzv. srážkové dani podle § 36 ZDP a nemá právo si nárokovat slevy na 

dani. 
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P�íjmy zahrnované do da�ového p�iznání 

Hrubá mzda kv�ten = ZD 4 350
ZD zaokrouhlení 4 400
15 % da� (zálohová § 38 h) 660
 - m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070
 - m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335
Záloha na da� po slevách 0
�istá mzda (ZD – záloha po slevách) 4 350

V m�síci kv�tnu není co vytknout. Student podepsal Prohlášení poplatníka 

k dani. Jeho p�íjem je zdan�n 15 % zálohovou daní dle § 38 h ZDP. Za daný m�síc si 

m�že uplatnit slevy na dani, a to jak na poplatníka, tak i na studenta. Vidíme, že po 

ode�tení slev je záloha na da� rovna 0, proto se �istá mzda rovná mzd� hrubé. 

Hrubá mzda b�ezen = ZD 8 550
ZD zaokrouhlení 8 600
15 % da� (zálohová § 38 h) 1290
 - m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070
 - m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335
záloha na da� po slevách 0
�istá mzda = (HM – záloha na da� - SP - ZP) 8 550

Za p�edpokladu, že by student podepsal prohlášení v m�síci b�eznu u svého 

zam�stnavatele, kde pracoval jako lektor, už by ze zákona nebylo možné podepsat 

prohlášení u jiného zam�stnavatele. Prohlášení poplatníka dani m�že být podepsáno 

v jednom m�síci pouze u jednoho zam�stnavatele. V tomto p�ípad� ud�lal student 

dob�e, protože jako barman dosáhl v�tšího p�íjmu. 

Hrubá mzda �erven = ZD 7 280
ZD zaokrouhlení 7 300
15 % da� (zálohová §38 h) 1 095
�istá mzda (ZD - da�) 6 185

V m�síci �ervnu m�žeme studentovi vytknout, že nepodepsal Prohlášení 

poplatníka k dani. Jeho p�íjem se tak zdanil 15 % zálohovou daní dle § 38 h ZDP. P�i 

podání da�ového p�iznání má nárok na navrácení této �ástky ve výši 1 095 K�. 
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Hrubá mzda �ervenec = ZD 13 650
Sociální pojišt�ní (6,5 %) 888
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 615
Základ dan� (HM * 1,34) 18 291
ZD zaokrouhlení 18 300
15 % da� (zálohová §38 h) 2745
 - m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070
 - m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335
záloha na da� po slevách 340
�istá mzda = (HM – záloha na da� - SP - ZP) 11 807

Hrubá mzda srpen = ZD 15 420
Sociální pojišt�ní (6,5 %) 1 003
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 694
Základ dan� (HM * 1,34) 20 663
ZD zaokrouhlení 20 700
15 % da� (zálohová §38h) 3105
 - m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070
 - m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335
záloha na da� po slevách 700
�istá mzda = (HM – záloha na da� - SP - ZP) 13 023

Jak v m�síci �ervenci, tak v m�síci srpnu pan Dvo�ák podepsal prohlášení k dani 

u svého zam�stnavatele. V t�chto dvou m�sících ovšem jeho p�íjem p�esáhl �ástku 

10 000 K�, z tohoto d�vodu musí být odvedena �ástka ze základu dan� ve výši 6,5 % na 

zdravotní pojišt�ní a 4,5 % na sociální pojišt�ní. Jeho p�íjem se pak zdanil podle § 38 h 

ZDP zálohovou daní ve výši 15%.  Jelikož podepsal prohlášení, v daných m�sících si 

mohl nárokovat slevy na dani. Po ode�tení slev pak musel odvést zálohu na da� za oba 

m�síce ve výši 1 040 K�. P�i podání da�ového p�iznání má nárok na navrácení této 

�ástky. 

Výpo�et všech p�íjm� studenta v da�ovém p�iznání 

DZD § 6  59 134
Základ dan� 59 134 
ZD zaokrouhleno 59 100
Da� 15 % 8 865
 - ro�ní sleva na poplatníka (§ 35 ba ZDP) 24 840
 - ro�ní sleva na studenta (§ 35 ba ZDP) 4 020
Da� po uplatn�ní slev 0
 - úhrn sražených záloh 2 135
Výsledná da�ová povinnost                 -  2 135
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Na základ� p�edchozího modelového p�íkladu je možno vid�t, že student obdrží 

p�eplatek ve výši 2 135 K�. Také si m�žeme povšimnout, jaký je rozdíl, když student, 

který pracuje na dohodu o provedení práce, podepíše �i nepodepíše Prohlášení 

poplatníka k dani u svého zam�stnavatele. P�i hrubé mzd� do 5 000 K� se daní p�íjem 

tzv. srážkovou daní ve výši 15 % dle § 36 ZDP, poplatníkovi tak zaniká nárok na 

navrácení této �ástky. 

Dohoda o provedení pracovní �innosti 

Jako zadání p�íkladu bude zvolen stejný modelový p�iklad, který byl u dohody o 

provedení práce, aby bylo možné porovnat výhody a nevýhody dohody o pracovní 

�innosti a dohody o provedení práce. 

Modelový p�íklad - student Tomáš Dvo�ák.  

Panu Dvo�ákovi je 22 let a studuje Mendelovu univerzitu v Brn� fakultu Provozn�

ekonomickou. Jako v�tšina student� i pan Dvo�ák si b�hem roku p�ivyd�lával na 

nejr�zn�jších brigádách. U žádného ze zam�stnavatel� nep�ekro�il hranici 300 hodin za 

rok. Dvo�ák je svobodný a bezd�tný. 

Od února do b�ezna pracoval jako lektor ve vzd�lávacím centru, kde p�ipravoval 

studenty na p�ijímací zkoušky na vysoké školy. U svého zam�stnavatele nepodepsal 

Prohlášení k dani. Jeho hrubá mzda za m�síc únor byla 3 590 K� a za m�síc b�ezen 

4 020 K�. 

V m�síci b�eznu pracoval pan Dvo�ák také jako barman v brn�nském clubu. Zde 

také pracoval na dohodu o provedení práce a u svého zam�stnavatele podepsal 

Prohlášení poplatníka k dani. Hrubá mzda za m�síc b�ezen �inila 8 550 K�. 

Od kv�tna do �ervna pracoval pan Dvo�ák pro místní brn�nskou restauraci jako 

kurýr, který rozvážel jídlo na objednávku. Byl zam�stnán na dohodu o provedení práce, 

u svého zam�stnavatele nepodepsal Prohlášení poplatníka k dani. Hrubá mzda za m�síc 

kv�ten �inila 4 350 K�. V m�síci �ervnu již toto prohlášení podepsal a hrubá mzda 

v tomto m�síci byla 7 280 K�. 
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V �ervenci a srpnu pracoval student pro úklidovou službu v centru Brna. 

U svého zam�stnavatele podepsal Prohlášení poplatníka k dani. V �ervenci jeho hrubý 

p�íjem �inil 13 650 K� a v srpnu 15 420 K�. 

P�íjmy nezahrnované do da�ového p�iznání 

Hrubá mzda únor = ZD 3 590
Sociální pojišt�ní (6,5 %) 234
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 162
Základ dan� (HM * 1,34) 4 811
ZD zaokrouhlení 4 900
15 % srážková da� 735
�istá mzda = (HM – srážková da�- SP - ZP) 2 459

Hrubá mzda b�ezen = ZD 4 020
Sociální pojišt�ní (6,5 %) 262
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 181
Základ dan� (HM * 1,34) 5 387
ZD zaokrouhlení 5 400
15 % srážková da� 810
�istá mzda = (HM – srážková da�- SP - ZP) 2 767

Stejn� jako v p�edešlém modelovém p�íkladu, pan Dvo�ák nemá podepsané 

Prohlášení poplatníka k dani u svého zam�stnavatele. Jelikož v obou m�sících p�evyšuje 

hrubá mzda �ástku 2 500 K�, musí být ze základu dan� odvedena �ástka na zdravotní 

a sociální pojišt�ní. Z d�vodu nepodepsaného prohlášení jeho p�íjem podléhá 15 % 

zdan�ní tzv. srážkové dani podle § 36 ZDP a nemá právo si nárokovat slevy na dani. 

Také nemá nárok na navrácení sražených záloh v da�ovém p�iznání. 

P�íjmy zahrnované do da�ového p�iznání 

Hrubá mzda kv�ten = ZD 4 350
Sociální pojišt�ní (6,5 %) 283
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 196
Základ dan� (HM * 1,34) 5 829
ZD zaokrouhlení 5 900
15 % da� (zálohová § 38 h) 885
 - m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070
 - m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335
záloha na da� po slevách 0
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP - ZP) 3 871

V m�síci kv�tnu student podepsal Prohlášení poplatníka k dani u svého 

zam�stnavatele. Jeho p�íjem se tady zdanil 15 % zálohovou daní dle § 38h ZDP. Pan 
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Dvo�ák má také právo si v daném m�síci nárokovat slevy na dani na poplatníka a na 

studenta. 

Hrubá mzda b�ezen = ZD 8 550
Sociální pojišt�ní (6,5 %) 556
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 385
Základ dan� (HM * 1,34) 11 457
ZD zaokrouhlení 11 500
15 % da� (zálohová § 38 h) 1 725
 - m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070
 - m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335
záloha na da� po slevách 0
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP - ZP) 7 609

Kdyby student podepsal v m�síci b�eznu Prohlášení poplatníka k dani u svého 

zam�stnavatele, kde pracoval jako lektor, již by nemohl podepsat prohlášení u jiného 

zam�stnavatele. Prohlášení poplatníka k dani m�že být v jednom m�síci podepsáno 

pouze u jednoho zam�stnavatele. 

Hrubá mzda �erven = ZD 7 280
Sociální pojišt�ní (6,5 %) 474
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 328
Základ dan� (HM * 1,34) 9 756
ZD zaokrouhlení 9 800
15 % da� (zálohová § 38 h) 1 470
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP - ZP) 5 008

V m�síci �ervnu student op�t nepodepsal prohlášení poplatníka k dani. Jeho 

p�íjem se daní zálohovou daní ve výši 15 % dle § 38 h ZDP. V tomto m�síci student 

nemá nárok na uplatn�ní jakýkoliv slev na dani. P�i podání da�ového p�iznání má nárok 

na navrácení sražené zálohové dan� ve výši 1 470 K�. 

Hrubá mzda �ervenec = ZD 13 650
Sociální pojišt�ní (6,5 %) 888
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 615
Základ dan� (HM * 1,34) 18 291
ZD zaokrouhlení 18 300
15 % da� (zálohová § 38 h) 2745
 - m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070
 - m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335
záloha na da� po slevách 340
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP - ZP) 11 807
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Hrubá mzda srpen = ZD 15 420

Sociální pojišt�ní (6,5 %) 1 003
Zdravotní pojišt�ní (4,5 %) 694
Základ dan� (HM * 1,34) 20 663
ZD zaokrouhlení 20 700
15 % da� (zálohová § 38 h) 3105
 - m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070
 - m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335
záloha na da� po slevách 700
�istá mzda = (HM - záloha na da� - SP - ZP) 13 023

Za m�síc �ervenec a srpen nem�žeme panu Dvo�ákovi nic vytknout. Správn�  

u svého zam�stnavatele podepsal Prohlášení poplatníka k dani, za dané m�síce si tedy 

mohl nárokovat slevy na dani. Jeho p�íjem byl op�t zdan�n 15 % zálohovou daní dle  

§ 38 h ZDP. P�i podání da�ového p�iznání má nárok na navrácení sražené zálohové 

dan� ve výši 1 040 K�. 

Výpo�et všech p�íjm� studenta p�i podání da�ového p�iznání 

DZD § 6  65 995
Základ dan� 65 995
ZD zaokrouhleno 65 900
Da� 15 % 9 885
 - ro�ní sleva na poplatníka (§ 35 ba ZDP) 24 840
 - ro�ní sleva na studenta (§ 35 ba ZDP) 4 020
Da� po uplatn�ní slev 0
 - úhrn sražených záloh 2 510
Výsledná da�ová povinnost         - 2510

Na základ� p�edchozího modelového p�íkladu je možno vid�t, že student obdrží 

p�eplatek ve výši 2 510 K�. Také si m�žeme povšimnout, jaký je rozdíl, když student, 

který pracuje na dohodu o pracovní �innosti, podepíše �i nepodepíše Prohlášení 

poplatníka k dani u svého zam�stnavatele. P�i hrubé mzd� do 5 000 K� se daní p�íjem 

tzv. srážkovou daní ve výši 15 % dle § 36 ZDP, poplatníkovi tak zaniká nárok na 

navrácení této �ástky. 

¨ 
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Srovnání dohody o provedení práce a dohody o pracovní �innosti 

Dle zadání modelového p�íkladu na výpo�et da�ové povinnosti u pracovních 

smluv DPP a DP� byly zjišt�ny následující �ástky: 

        DPP 
                                                

DP�
Úhrn �isté mzdy nezahrnutý do p�iznání   6 455 5 226
Úhrn �isté mzdy zahrnutý do p�iznání   43 915 41 318
P�eplatek na dani     2 135 2 510
�istá mzda + p�eplatek   52 505 49 054

Na tomto p�ehledu je zachyceno celkové srovnání mezd, které plynou 

z jednotlivých pracovních smluv za uplynulý rok. Z výše uvedeného vyplývá, že 

student, který za uplynulý rok pracoval na DPP, si vyd�lal o 3 451 K� více, než kdyby 

pracoval na DP�, za p�edpokladu, že dosahoval stejných p�íjm�. 

Student, který by m�l tu možnost a mohl se v zam�stnání sám rozhodnout, zda 

pracovat na DPP nebo DP�, by si m�l ur�it� zvolit práci na dohodu o provedení práce. 

DPP je výhodná nejen pro n�j, ale i pro zam�stnavatele. 

Pracovní smlouva 

Modelový p�íklad - sle�na Lucie Zední�ková 

Sle�na Lucie má 24 let, studuje Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. 

Je svobodná matka ro�ního dít�te jménem František, který s ní žije ve spole�né 

domácnosti. Od otce dít�te dostává každý m�síc �ástku 3 000 K� jako výživné.  

V lednu 2012 za�ala pracovat jako asistentka v advokátní kancelá�i v Praze. Se 

svým zam�stnavatelem má podepsanou pracovní smlouva i Prohlášení poplatníka 

k dani, též doložila rodný list dít�te a potvrzení o studiu. Její hrubá mzda za každý 

m�síc od ledna do �ervna v�etn� �inila 18 600 K�. V �ervenci vyhrála ocen�ní 

zam�stnanec m�síce, zam�stnavatel si všimnul jejích kvalit a následn� od �ervence 

dostala p�idáno, její hrubá mzda nyní �inila 22 680 K�. Od m�síce listopadu dostala 

sle�na Zední�ková k dispozici i osobní automobil. Jednalo se o automobil zna�ky Škoda 

Octavia 1,4 TDI se vstupní cenou 750 000 K�, tento automobil mohla používat  

i k soukromým ú�el�m. V prosinci navíc získala odm�nu ve výši 6 200 K�, ovšem 

výplata mzdy za m�síc prosinec prob�hla až k datu 5. 2. 2013. 
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V b�eznu 2012 rodi�e sle�ny Zední�kové na ni a na jejího bratra Ji�ího p�epsali 

pole. Toto pole vlastní oba dva sourozenci stejným dílem, každý má 50 %. Od dubna 

toto pole za�ali pronajímat. Celkové p�íjmy spojené s pronájmem za rok 2012 �inily 

136 000 K� a výdaje byly ve výši 30 000 K�. 

Sle�na Zední�ková se také v �ervnu rozhodla, že prodá starožitný nábytek, který 

zd�dila po své prababi�ce. Tento nábytek prodala za �ástku 280 000 K�. 

15. 7. 2012 byl vyplacen podíl na zisku spole�nosti ABC a.s. v hotovosti, a to ve výši 

450 000 K�. 

P�íjmy zahrnované do da�ového p�iznání 

Pracovní smlouva § 6 ZDP:  
 leden - 
�erven  

�ervenec - 
�íjen 

listopad 

Hrubá m�sí�ní mzda 111 600 90 720 22 680

1 % auto 7 500

Sociální pojistné zam�stnanec (6,5 %) 7 254 5 897 1 962
Zdravotní pojišt�ní zam�stnanec (4,5 %) 5 022 4 083 1 359   
ZD pro výpo�et zálohy 149 544 121 565 40 442
ZD zaokrouhlený 149 600 121 600 40 500
15% da� (zálohová § 38 h ZDP) 22 440 18 240 6 075
- m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 12 420 8 280 2 070
- m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 2 010 1 340 335
 Záloha na da� po slevách 8 010 8 620 3 670
- da�ové zvýhodn�ní na dít� (§ 35 c ZDP) 6 702 4 468 1 117
 Výsledná záloha na da� 1 308 4 152 2 553
�istá mzda (HM-SP-ZP-záloha na dan) 98 016 76 588 16 806

Z následující tabulky je možno vid�t, že �istá mzda od m�síce ledna do �ervna 

�iní 98 016 K�, z toho plyne, že m�sí�ní mzda je 16 336 K�. �isté mzdy za m�síc 

�ervenec až �íjen jsou v sou�tu 76 588 K�, m�sí�ní �istá mzda v tomto období �iní 

19 147 K�. Za m�síc listopad sle�na Zední�ková obdržela �ástku 16 806 K�. Mzda za 

m�síc prosinec byla obdržena až 5. 2. 2013, z tohoto d�vodu nespadá již do roku 2012. 

Aby bylo možno zapo�ítat mzdu ješt� do roku 2012, tak by tato mzda musela sle�n�

Zední�kové p�ijít nejpozd�ji do 31. 1. 2013. 

DZD § 9 ZDP 

   Uplatn�ní skute�ných výdaj� Uplatn�ní výdaj� paušálem (30%) 
P�íjmy Výdaje DZD P�íjmy Výdaje DZD 
68 000 15 000 53 000 68 000 20 400 47 600 
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Pole, které dostali od rodi��, vlastní oba sourozenci stejným dílem, tak sle�na 

Zední�ková si uplatní pouze p�lku z celkových p�íjm� a výdaj�. P�i porovnání, jestli 

uplatnit skute�né výdaje, �i výdaje paušálem, je jasné, že uplatn�ní výdaj� 30 % 

paušálem je pro sle�nu Zední�kovou výhodn�jší. Díl�í základ § 9 je tedy 47 600 K�. 

P�íjmy nezahrnované do da�ového p�iznání 

Do da�ového p�iznání se nebude zahrnovat �ástka 280 000 K� z prodeje 

starožitného nábytku. Tento p�íjem je podle § 4 odst. 1 písm. c)  ZDP osvobozen. 

Výživné v celkové výši 36 000 K�, které obdržela sle�na Zední�ková je dle § 4 odst. 1 

písm. Ch) od dan� osvobozeno. 

Podíl na zisku, který byl vyplacen v hotovosti v �ástce 450 000 K�, rovn�ž 

nespadá do da�ového p�iznání. Tento p�íjem § 8 odst. 1 písm. a) ZDP je sražen rovnou 

srážkovou daní. 

Výpo�et všech p�íjm� studenta p�i podání da�ového p�iznání 

DZD § 6  311 550
DZD § 9 47 600
Základ dan� 359 150
ZD zaokrouhleno 359 100
Da� 15 % 53 865
 - ro�ní sleva na poplatníka (§ 35 ba ZDP) 24 840
 - ro�ní sleva na studenta (§ 35 ba ZDP) 4 020
Da� po uplatn�ní slev 25 005
 - da�ové zvýhodn�ní na dít� (§ 35 c ZDP) 13 404
 - úhrn sražených záloh 8 013
Výsledná da�ová povinnost 3 588

V  modelovém p�íkladu sle�n� Zední�kové vyšel doplatek za rok 2012 ve výši 

3 588 K�. Jestliže student uzav�e se svým zam�stnancem pracovní smlouvu, nevznikají 

mu žádné výhody oproti ostatním zam�stnanc�m, kte�í p�i zam�stnání nestudují. 

Student má pouze jedinou výhodu a tou je, že si v da�ovém p�iznání m�že ode�íst slevu 

na studenta, která �iní 4 020 K�. Dále pro studenta m�že být velmi nevhodná pevná 

pracovní doba. Pokud studuje prezen�ní formu studia, tak jeho rozvrh je pevn� daný 

a musí se mu p�izp�sobit.  

P�íjmy z pracovní smlouvy podléhají ze zákona sociálnímu a zdravotnímu 

pojišt�ní, které musí zam�stnanec každý m�síc odvést. V tomhle je velký rozdíl oproti 



60 

dohod� o provedení práce, která p�i hrubé mzd� do 10 000 K�, která t�mto odvod�m 

nepodléhá. 

P�íjmy OSV�

Modelový p�íklad - student Michal Svoboda  

Student Provozn� ekonomické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se 

o prezen�ní formu studia. Pan Michal Svoboda má 24 let, je svobodný a bezd�tný. 

V kv�tnu 2012 se pan Svoboda rozhodl, že si ud�lá živnostenský list a za�ne 

pracovat jako OSV� v oboru finan�ní poradce. Finan�ní poradce se �adí mezi živnosti 

volné obor poradenská a konzulta�ní �innost, zpracování odborných studií a posudk�. 

Pan Svoboda vede da�ovou evidenci jako neplátce DPH, úhrn jeho p�íjm� za rok 2012 

�iní 145 000 K� a výdaje ve výši 40 000 K�. 

K dalším jeho p�íjm�m pat�í p�íjmy z kapitálového majetku, které za rok 2012 

jsou ve výši 965 K�. 

Krom� t�chto p�íjm� pan Svoboda pronajímá po celý rok i 1. patro svého domu 

(za �ástku 6 000 K�), který je situován v centru m�sta Brna. S tímto pronájmem nejsou 

spojeny žádné náklady. 

DZD z § 7 ZDP 

Uplatn�ní skute�ných výdaj�  Uplatn�ní výdaj� paušálem (60 %) 
P�íjmy Výdaje Díl�í základ dan� P�íjmy Výdaje Díl�í základ dan�

145 000 40 000 105 000 145 000 87 000 58000 

Pan Svoboda bude uplat�ovat výdaje paušálem, je to pro n�j výhodn�jší, než 

kdyby uplatnil skute�né výdaje. Díl�í základ dan� z § 7 je 58 000 K�.  

DZD z § 8 ZDP 

Díl�í základ § 8 budou jen p�íjmy z kapitálového majetku ve výši 965 K�. 

DZD z § 9 ZDP 

P�íjmy Výdaje Díl�í základ dan�

72 000 21 600 50 400 
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Jelikož pan Svoboda nemá s pronájmem svého domu spojené žádné výdaje, 

uplatní si výdaje paušálem ve výši 30 %. Díl�í základ dan� § 9 je 50 400 K�. 

Výpo�et všech p�íjm� studenta p�i podání da�ového p�iznání

DZD § 7 58 000
DZD § 8 965
DZD § 9 50 400
Základ dan� 109 365
ZD zaokrouhleno 109 300
Da� 15 % 16 395
 - ro�ní sleva na poplatníka (§ 35 ba ZDP) 24 840
 - ro�ní sleva na studenta (§ 35 ba ZDP) 4 020
Da� po uplatn�ní slev 0
Výsledná da�ová povinnost 0

Tento p�íklad názorn� ukazuje, jak je výhodné uplatnit výdaje pomocí paušál�. 

Student si uplatnil 60 % výší výdaj� v § 7 DZP a také 30 % výší v § 9 z pronájmu. 

Výdaje stanovené paušálem byly nižší, než skute�né výdaje. 

Zdravotní pojišt�ní OSV�

Pana Svobodu, živnostníka do 26 let zákon považuje za OSV� vykonávající 

vedlejší �innost, což má �adu výhod. V prvním roce podnikání nemusí platit žádné 

zálohy na zdravotní pojišt�ní, to za n�j bude platit stát. Do osmi dn�

od zahájení samostatné výd�le�né �innosti se musí registrovat u vybrané zdravotní 

pojiš�ovny. OSV� navíc nemusí p�i placení zdravotního pojišt�ní dodržet minimální 

vym��ovací základ a zdravotní pojišt�ní doplatí dle skute�n� dosaženého zisku.  

Výpo�et Zdravotního pojišt�ní 

P�íjmy § 7 ZDP 145 000
Výdaje 87 000
Vym��ovací základ 58 000
Pojistné za rok 2012 (58 000 * 50 % * 13,5 %) 3 915
Výpo�et zálohy pro rok 2013 (3915 / 12) 327

Pan Svoboda zahájil svoji podnikatelskou �innost v kv�tnu 2012, b�hem celého 

tohoto období nebude platit žádné zálohy na zdravotní pojišt�ní. Za rok 2012 zaplatí 

zdravotní pojišt�ní na základ� skute�n� dosaženého zisku p�i odevzdání P�ehledu  

o p�íjmech a výdajích za rok 2012. Za zdravotní pojišt�ní student Svoboda zaplatí za 
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rok 2012 jednorázov� 3 915 K�. V následujícím roce již však pan Svoboda bude 

zdravotní pojišt�ní platit. Poprvé zaplatí zálohu v roce 2013 po odevzdání P�ehledu  

o p�íjmech a výdajích. M�sí�ní záloha bude ve výši 327 K�. 

Sociální pojišt�ní OSV�

Podobná situace nastává i u sociálního pojišt�ní. Pan Svoboda v prvním roce 

podnikání nemusí platit žádné zálohy na sociální pojišt�ní. Do osmi dn� od zahájení 

samostatné výd�le�né �innosti musí pouze zaregistrovat u �eské správy sociálního 

zabezpe�ení (�SSZ���Po roce podnikání podáme �eské správ� sociálního zabezpe�ení 

"P�ehled p�íjm� a výdaj�". 

Výpo�et 

P�íjmy § 7 ZDP 145 000
Výdaje 87 000
Vym��ovací základ 58 000
Pojistné za rok 2012  0
Výpo�et zálohy pro rok 2013  0

Výkon vedlejší výd�le�né �innosti je pro placení sociálního pojišt�ní výhodný. P�i 

výd�lku na samostatnou výd�le�nou �innost neplatí sociální pojišt�ní až do zisku 60 

329 K� za rok 2012, pro rok 2013 se limit zvyšuje na 62 121 K�. Protože je zisk pana 

Svobody v limitu, tak nebude platit na sociálním pojišt�ní nic. Ani v roce 2013 nebude 

platit zálohy na sociálním pojišt�ní. 

Souhrnný p�íklad 

Modelový p�íklad – student Pavel Novotný 

Student kombinované formy magisterského studia, 25 let, žije s manželkou Lucií 

v jedné domácnosti. Spole�n� spolu vychovávají ro�ní dít� jménem Markéta, která 

pobírá p�íjem pouze z rodi�ovské dovolené.  

Pan Novotný pracoval od ledna do b�ezna jako programátor v po�íta�ové 

spole�nosti XYZ s.r.o. Jeho hrubá mzda u daného zam�stnavatele �inila v lednu 17 500 

K�, v únoru 18 200 K� a v b�eznu 19 400 K�. Po celou dobu pracovního pom�ru m�l 

pan Novák k dispozici osobní automobil jak pro služební, tak pro soukromé ú�ely. 

Jednalo se o automobil Škoda Fabia 1,6 TDI se vstupní cenou 600 000 K�. U svého 
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zam�stnavatele podepsal prohlášení, dodal potvrzení o studiu a také rodný list své dcery 

Markéty. 

Po neshodách s vedením ve spole�nosti XYZ s.r.o. pan Novák k 31. 3. 2012 

odchází a následn� za�íná pracovat jako OSV�. Jedná se o živnost volnou obor: 

poradenství v oblasti informa�ních technologií, zpracování dat, hostingové a související 

�innosti a webové portály. Pan Novák vede da�ovou evidenci, jako neplátce DPH. Úhrn  

p�íjm� je 720 000 K�, ve kterých není zahrnutý úrok z podnikatelského ú�tu ve výší 829 

K� a úhrn výdaj� �iní 150 000 K�. 

Pan Novotný také v m�síci kv�tnu a �ervnu poskytl dva p�ísp�vky do �asopis�. 

V kv�tnu to byl p�ísp�vek do �asopisu Jak na po�íta�, za který obdržel �ástku 6 500 K�

a v �ervnu publikoval �lánek pro �asopis Sv�t po�íta��, za který inkasoval 4 800 K�. 

V únoru 2012 pan Novotný zd�dil po svém strýci byt v centru Brna. V b�eznu tento byt 

za�al pronajímat, celkový p�íjem z pronájmu �iní 120 000 K�. S tímto pronájmem 

nejsou spojené žádné výdaje. 

Dne 15.5 2012 nakoupil pan Novotný akcie spole�nosti Intel, a to 100 ks za 

�ástku 600 K� za akcii. V m�síci �íjnu se rozhodl tyto akcie prodat a to za 900 K� za 1 

akcii. Dále pan Novák poskytl dar �eskému �ervenému k�íži a to v hodnot� 30 000 K�. 

B�hem roku byl dvakrát darovat krev. Sjednal si také penzijní p�ipojišt�ní se státním 

p�ísp�vkem, b�hem roku tam nast�ádal �ástku 24 000 K�. 

Výpo�et p�íjmu p�i podání da�ového p�iznání 

Pracovní smlouva (leden - b�ezen) §6 ZDP:           leden        únor         b�ezen
Hrubá m�sí�ní mzda 
1 % auto 

       17 500
6 000

18 200
6 000

19 400
         6 000

Sociální pojistné zam�stnanec (6,5 %) 1 528 1 573 1 651
Zdravotní pojišt�ní zam�stnanec (4,5 %) 1 058 1 089 1 143
 ZD pro výpo�et zálohy 31 490 32 428 34 036
ZD zaokrouhlený 31 500 32 500 34 100
15% da� (zálohová § 38 h ZDP) 4 725 4 875 5 115
- m�sí�ní sleva poplatník (§ 35 ba ZDP) 2 070 2070 2 070
- m�sí�ní sleva student (§ 35 ba ZDP) 335 335 335
 Záloha na da� po slevách 2 320 2 470 2 710
- da�ové zvýhodn�ní na dít� (§ 35 c ZDP) 1 117 1 117 1 117
 Výsledná záloha na da� 1 203 1 353 1 593
�istá mzda (HM-SP-ZP-záloha na da�) 13 711 14 185 15 013
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Jelikož student podepsal prohlášení, tím pádem má nárok aby si ode�etl uvedené 

slevy; na poplatníka, na studenta a také na dceru Markétu. Nesmí být ovšem 

zapomenuto navýšit úhrn hrubé mzdy o 1 % ze vstupní ceny automobilu. 

DZD z § 7 ZDP 

Uplatn�ní skute�ných výdaj�   Uplatn�ní výdaj� paušálem (60%)
P�íjmy  Výdaje DZD   P�íjmy  Výdaje DZD 
720 000 150 000 570 000   720 000 432 000 288 000 

Pan Novotný bude uplat�ovat výdaje paušálem, je to pro n�j výhodn�jší. Díl�í základ 

dan� je 288 000 K�. P�íjmy za p�ísp�vky do obou �asopis� jsou zdan�ny srážkovou daní 

podle § 36 ZDP, protože nep�esahují �ástku 7 000 K�. 

DZD z § 8 ZDP 

Díl�í základ zde bude jen úrok z podnikatelského ú�tu ve výši 829 K�. 

DZD z § 9 ZDP 

P�íjmy Výdaje DZD 
120 000 36 000 84 000 

Jelikož s pronájmem nejsou spojeny žádné výdaje, uplatníme tedy výdaje 

stanovené paušálem ve výši 30 %. Díl�í základ je tedy 84 000 K�. 

DZD z § 10 ZDP 

P�íjmy Výdaje DZD 

90 000 60 000 30 000 

Díl�í základ dan� je 30 000 K�. P�íjem za prodej akcií. 

Nezdanitelná �ást základu dan� § 15 ZDP 

Od základu dan� si pan Novotný m�že ode�íst dar, který poskytl �ervenému 

k�íži v hodnot� 30 000 K�, dar musí spl�ovat podmínku do 10 % ze základu dan�. 

Darování krve je také považováno za dar na zdravotnické ú�ely, oce�uje se �ástkou 

2 000 K� za jeden odb�r. V poslední �ad� si m�že pan Novotný ode�íst �ástku 12 000 

K� z penzijního p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem. 
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Nezdanitelné �ástky základu dan�

Dar �ervenému k�íži 30 000

Darování krve 4 000
Penzijní pojišt�ní 12 000

Pan Novotný má také nárok na slevy na dani a da�ové zvýhodn�ní. Jsou to sleva 

na poplatníka ve výši 24 840 K� a sleva na studenta 4 020 K�. Musí ovšem p�edložit 

platné potvrzení o studiu. Jelikož manželka Lucie nemá vlastní p�íjem za zda�ovací 

období v�tší než 68 000 K� je po, pan Novotný si m�že uplatnit slevu na manželku 

v p�ípad�, že doloží prohlášení. Dále si také m�že uplatnit da�ový bonus na dceru 

Markétu ve výši 13 404 K�, k tomuto bonusu by m�l doložit prohlášení, že si na dceru 

neuplat�uje slevu manželka. 

Výpo�et všech p�íjm� studenta p�i podání da�ového p�iznání

DZD § 6 97 954
DZD § 7 288 000
DZD § 8 829
DZD § 9 84 000
DZD § 10 30 000
Základ dan� 500 783  
 - dary 34 000
 - pojišt�ní 12 000
ZD po od�it. položkách 454 783
ZD zaokrouhleno 454 700
Da� 15 % 68 205
 - ro�ní sleva na poplatníka (§ 35 ba ZDP) 24 840
 - ro�ní sleva na studenta (§ 35 ba ZDP) 4 020
 - ro�ní sleva na manželku (§ 35 ba ZDP) 24 840
Da� po uplatn�ní slev 14 505
 - da�ové zvýhodn�ní na dít� (§ 35 c ZDP) 13 404
Da� po uplatn�ní slev 1 101
 - úhrn sražených záloh na da�  4 149 
Výsledná da�ová povinnost -3 048

Pan Novotný dosáhl celoro�ních p�íjm� ve výši 500 783 K�. Na základ� da�ové 

optimalizace po uplatn�ní dar� a veškerých slev, na které m�l za uplynulý rok právo, 

vyšel pro rok 2012 panu Novotnému p�eplatek, a to ve výši 3 048 K�, který mu budu 

vrácen. 
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6 ZÁV�R 

Cílem bakalá�ské práce bylo podat z�etelný a stru�ný p�ehled o jednotlivých 

zákonech, které ovliv�ují da�ové zatížení student�. Tato práce by mohla posloužit jako 

ur�itý návod p�i výpo�tu da�ové povinnosti student�. Jejím zám�rem bylo p�iblížit 

student�m výhody a nevýhody, které jsou spojeny s jednotlivými pracovními pom�ry. 

Po p�e�tení práce by m�li studenti získat všeobecný p�ehled v oblasti jejich da�ového 

zatížení a m�li by být schopni se samostatn� rozhodnout a zvážit, co je pro n�

nejvýhodn�jší. Tato práce bude umíst�na v informa�ním systému fakulty a na základ�

odkazu na sociální dostupná pro všechny zájemce on-line. 

V první kapitole byl nastín�n da�ový systém �eské republiky a seznámení se 

základními pojmy týkající se da�ové optimalizace student�. Ve druhé kapitole byly 

rozvedeny jednotlivé typy pracovních pom�r�, a to: dohoda o provedení práce, dohoda 

o pracovní �innosti, Pracovní smlouva a OSV�. U t�chto pracovních pom�r� byly 

popsány základní charakteristiky, spole�né a rozdílné znaky, výhody a nevýhody, které 

jsou s nimi spjaty. T�etí kapitola se v�novala dani z p�íjmu fyzických osob. V této 

kapitole bylo specifikováno, co je to p�edm�t dan�, jaké p�íjmy jsou od zdan�ní 

osvobozeny. Dále zde byly popsány jednotlivé díl�í základy dan�, odpo�ty od základu 

dan�, slevy na dani a algoritmus pro výpo�et da�ové povinnosti. Ve �tvrté kapitole byla 

popsána koncepce sociálního a zdravotního pojišt�ní. 

Empirická �ást práce se v�novala optimalizaci da�ového zatížení student�. 

Sou�ástí kapitoly byl dotazník, jehož úkolem bylo zmapovat situaci o zam�stnanosti 

student� a zjistit, jaká je informovanost student� na dané téma. Na základ� analýzy 

dotazníkového šet�ení m�žeme konstatovat, že nejvíce student� pracuje na dohodu  

o provedení práce, v�tšina z nich má podepsané Prohlášení poplatníka k dani u svého 

zam�stnavatele. Velké procento respondent� má podv�domí o tom, že na základ�

podepsaného Prohlášení si mohou nárokovat slevy na dani podle § 35 ba ZDP. Za 

nedostate�né m�žeme považovat informovanost student� o tom, že p�i podepsaném 

Prohlášení poplatníka k dani a odevzdaném Da�ovém p�iznání mají nárok na vracení 

úhrnu sražených záloh, z d�vodu nepodaného Da�ového p�iznání se studenti p�ipravují 

o peníze.  Další �ást se zabývala analýzou a srovnáním dohody o provedení práce  
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a dohody o pracovní �innosti. Empirickou �ást uzavírají modelové p�íklady na 

jednotlivé typy pracovních pom�r�. Na základ� t�chto p�íklad� je možné posoudit 

výhody a nevýhody pracovních pom�r�. Jako poslední byl uveden souhrnný p�íklad, 

který v sob� zahrnuje poznatky z teoretické �ásti práce. Sou�ástí tohoto p�íkladu je  

i vypln�ní Da�ového p�iznání fyzických osob, Prohlášení poplatníka dan� z p�íjm�

fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�, Potvrzení o zdanitelných 

p�íjmech ze závislé �innosti a funk�ních požitk�, sražených zálohách na da� a da�ovém 

zvýhodn�ní za rok 2012 a p�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� pro OSSZ a VZP za rok 

2012. 

Zdan�ní p�íjm� student� ze závislé �innosti § 6 ZDP se prakticky moc neliší 

oproti zdan�ní p�íjm� ostatních zam�stnanc�. Velmi d�ležitou roli hraje podepsané 

Prohlášení poplatníka k dani. P�i podepsaném prohlášení zam�stnanci mají možnost 

nárokovat slevy na dani dle § 35 ba a § 35 c ZDP, studenti navíc mohou nárokovat 

slevu na studenta podle § 35 ba odst. 1 písm. f ZDP. Z p�íjm� zam�stnanc� (student�) je 

pak odvád�na záloha na da� podle § 38 h ZDP. Zam�stnavatel vystaví zam�stnanci 

potvrzení o zdanitelných p�íjmech a p�í podaném Da�ovém p�iznání mají zam�stnanci 

(studenti) nárok na navrácení úhrnu sražených záloh na dani. 

Další možnost, která se studentovi naskýtá je pracovat jako OSV�. Student však 

musí brát v úvahu vyšší po�áte�ní výdaje a splnit ur�ité povinnosti. Student pracující 

jako OSV� pak má stejná práva a povinnosti jako ostatní živnostníci. P�i podávání 

Da�ového p�iznání se m�že rozhodnout, jestli bude uplat�ovat reálné �i paušální 

výdaje. Od základu dan� m�že ode�íst úhrn nezdanitelných �ástí základu dan� podle  

§ 15 ZDP a od�itatelné položky od základu dan� podle § 34 ZDP. Dále si také m�že 

ode�íst slevy na dani podle § 35 ba ZDP a pop�ípad� da�ové zvýhodn�ní dle § 35 c 

ZDP. Student má právo si navíc nárokovat i slevu na studenta podle § 35 ba odst. 1 

písm. f) ZDP. V úvahu musí brát i výdaje na sociální a zdravotní pojišt�ní. 

Zám�rem bakalá�ské práce byla optimalizace da�ového zatížení student� a také 

popsání a následné zhodnocení pracovních pom�r�, se kterými studenti mají možnost 

p�ijít do styku. Jakkoliv jsou jednotlivé pom�ry a dohody od sebe rozdílné, jedno je 

spojuje: u všech se vyplatí mít u svého zam�stnavatele podepsané Prohlášení poplatníka 
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k dani. P�i nepodepsaném Prohlášení je p�íjem studenta do 5 000 K� zdan�n tzv. 

srážkovou daní podle § 36 ZDP a tím pádem student ztrácí možnost navrácení pen�z. 

Pro studenta, který pobírá p�íjmy do 10 000 K�, se jeví jako nejvýhodn�jší 

uzav�ít se svým zam�stnavatelem Dohodu o provedení práce. A to z toho d�vodu, že 

p�íjmy do 10 000 K� nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojišt�ní. U p�íjm�, které 

p�ekra�ují tuto hranici, již není rozdíl mezi dohodou o provedení práce �i dohodou  

o pracovní �innosti. Na dohodu o provedení práce m�že student pracovat v úhrnu max. 

300 hodin za rok, na dohodu o pracovní �innosti to m�že být i více. Velmi d�ležité je 

také to, že Prohlášení poplatníka k dani m�že student podepsat za jeden m�síc pouze  

u jednoho zam�stnavatele. 
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P�íloha �. 1: Dotazník pro studenty 

Milí studenti, 

Prosím Vás o vypln�ní následujícího dotazníku, který mapuje situaci o zam�stnanosti 

student�. Tento dotazník je anonymní, jeho vypln�ní Vám zabere 5 minut vašeho �asu. 

Následující dotazník je ur�en pouze student�m, kte�í se mimo svého studia podílejí i na 

pracovní �innosti. V úvahu jsou bráni i studenti, kte�í vykonávají brigády v období 

prázdnin. 

1. Za p�edpokladu, že si p�i studiu p�ivyd�láváte r�znými brigádami, u svého 

zam�stnavatele pracujete na:  

a) Dohodu o provedení práce 

b) Dohodu o pracovní �innosti 

c) Pracovní smlouvu 

d) Pracuji jako OSV�

e)  Bez jakékoliv smlouvy tzv. „ na �erno ´´ 

2. Víte, že p�í podpisu Prohlášení poplatníka k dani, si m�žete nárokovat slevy na 

dani (poplatník, student), �ímž dosáhnete v�tší �isté mzdy? 

a) Ano     

b) Ne 

3. Máte podepsané, �i podepisujete u svého zam�stnavatele Prohlášení poplatníka 

k dani? 

a) Ano      

b) Ne 

4. Podáváte da�ové p�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob? 

a) Ano  

b) Ne 

5. V�d�li jste, že když podepíšete Prohlášení poplatníka k dani a odevzdáte da�ové 

p�iznání, máte nárok na vrácení úhrnu sražených záloh. 

a) Ano  

b) Ne 
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