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ABSTRAKT 

P�edm�tem této práce je analýza a následná optimalizace zdan�ní podnikajícího 

studenta v �eské republice. Teoretická �ást je v�nována informacím o podnikání 

formou osoby samostatn� výd�le�n� �inné, sociálnímu a zdravotnímu pojišt�ní a 

samoz�ejm� dani z p�íjm� fyzických osob. 

Praktická �ást se zabývá analýzou da�ových odvod� podnikatele Petra Krej�ího a 

návrh� možností, jak tyto odvody minimalizovat. 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is the analysis and subsequent optimization of taxation of student 

entrepreneurs in the Czech Republic. The theoretical part is devoted to information on 

business as a self-employed, the social and health insurance and of course taxes on 

personal income.  

The practical part deals with the analysis of tax deductions of an entrepreneur Petr 

Krejci and proposes options to minimize these contributions. 
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ÚVOD 

Bakalá�ská práce se zabývá tématikou zdan�ní a povinných m�sí�ních odvod� student�

podnikatel�. Toto téma je v posledních letech stále více aktuální, jelikož po�et student�, 

kte�í se rozhodnout podnikat již p�i studiu, se stále zvyšuje.  

Studenti nemusí zakládat obchodní spole�nosti �i vstupovat do družstev, aby mohli 

podnikat. Drtivá v�tšina z podnikajících student� realizuje svou �innost na živnostenský 

list jako osoba samostatn� výd�le�n� �inná. V dob�, kdy sv�tem ot�ásá ekonomická 

krize a ubývá volných pracovních míst, je stále složit�jší najít si p�i studiu dob�e 

placenou práci. Práv� z tohoto d�vodu se podíl podnikajících student� postupn�

zvyšuje. Cht�l bych proto vytvo�it ucelený p�ehled o tom, co vše musí podnikatel na 

konci každého zú�tovacího období ud�lat, jak postupovat p�i výpo�tu dan� z p�íjm� a 

odvodech sociálního a zdravotního pojišt�ní.  

Studenti mají oproti podnikatel�m, pro které je podnikání hlavní výd�le�nou �inností, 

výraznou výhodu práv� v platb� pojišt�ní a dan� z p�íjm�, jelikož jsou to osoby, za 

které p�i nep�ekro�ení ur�ité hranice dosaženého zisku platí zdravotní a sociální 

pojišt�ní stát. P�i ur�ité výši dosaženého výd�lku neplatí ani da� z p�íjm�. Mnoho 

poplatník� však neví, že da� z p�íjm� a platby sociálního a zdravotního pojišt�ní mohou 

za podmínek ur�ených zákonem optimalizovat a tím tak odvody minimalizovat. Práv�

z tohoto d�vodu se praktická �ást bakalá�ské práce zabývá nejen analýzou zdan�ní, ale 

také optimalizací da�ové povinnosti v�etn� pojišt�ní a vytvo�ením uceleného p�ehledu o 

možnostech, jak da�ové odvody snížit na minimum. 

Bakalá�ská práce vychází ze skute�ných údaj� z dvouletého podnikání analyzovaného 

podnikatele. Na výsledcích z tohoto podnikání bude srovnána výše da�ového zatížení 

p�i uplat�ování skute�ných výdaj� a výdaj� uplat�ovaných procentem. Následn� budou 

tyto výsledky porovnány s variantou, p�i které by se nejednalo o podnikání fyzické 

osoby, ale o podnikání formou právnické osoby, konkrétn� spole�nosti s ru�ením 

omezeným. Záv�rem praktické �ásti bude provedena zákonnými prost�edky da�ová 

optimalizace jedné z vypo�tených variant v�etn� zhodnocení da�ových i ekonomických 

dopad� na podnikatele.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Vymezení problému práce 

Jedním z hlavních cíl� každého podnikání je dosahování stabilního zisku. Je-li 

podnikatel úsp�šný a vykazuje zisk, souvisí s tím odvád�ní daní, sociálního a 

zdravotního pojišt�ní. Bohužel pokud úsp�šný není a zisk nevykazuje, sociální a 

zdravotní pojišt�ní musí odvád�t také, a to alespo� v minimální výši stanovené 

zákonem. Toto však neplatí, jste-li podnikatel zárove� studentem a není mu více, než 26 

let. Hlavní výhodou studentského podnikání je to, že za studenty platí sociální pojišt�ní 

stát, a proto pokud nevyd�lávají více, než 59 373 K� za rok, sociální pojišt�ní neplatí 

v�bec. I zdravotní pojišt�ní za studenty platí stát, a proto pro n� neplatí povinné 

minimální hranice, a tudíž odvádí zálohy na zdravotní pojišt�ní ze skute�né výše 

základu dan�, i když je tato platba pod hranicí minimálních záloh. 

T�etí položkou, kterou musí podnikatel odvád�t, je da� z p�íjm� a s ní spojené zálohy. 

Zde mají studenti výhodu nejen slevy na dani na poplatníka ve výši 23 640 K�, ale také 

slevy na studenta v ro�ní výši 4 020 K�. Práv� kv�li t�mto slevám mnohdy studenti 

žádnou da� neodvádí a nemusí platit ani povinné zálohy na da� z p�íjm�. Mnohdy se ale 

stane, že ani tyto slevy nesta�í a podnikatel platí da� z p�íjm� a p�i ur�ité výši této dan�

i zálohy na da� v následujícím zda�ovacím období. Ne každý však ví, že z titulu 

spolupracující osoby žijící s poplatníkem ve spole�né domácnosti se dá p�íjem na tyto 

osoby rozd�lit a tím snížit da�ové odvody na minimum, nebo se jim úpln� vyhnout. 

1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je vytvo�ení uceleného p�ehledu o da�ových odvodech, pojišt�ní a 

povinnostech s nimi spojenými pro studenty, kte�í p�i studiu podnikají. Dalším cílem je 

vytvo�ení p�ehledného souhrnu možností, jak lze snížit da� z p�íjm� a platby sociálního 

a zdravotního pojišt�ní.  

Optimalizace a analýza odvod� da�ového a neda�ového typu bude provedena na 

reálných výsledcích podnikatele Petra Krej�ího. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Živnostenské podnikání  

Podnikáním je podle ŽZ soustavná �innost provozovaná samostatn�, vlastním jménem, 

na vlastní odpov�dnost, za ú�elem dosažení zisku a za podmínek stanovených 

živnostenským zákonem. 1

2.1.1 Všeobecné podmínky provozování živnosti 

K tomu, aby mohla fyzická osoba za�ít podnikat, musí mít p�íslušné oprávn�ní. 

K živnostenskému podnikání je to výpis ze živnostenského rejst�íku, který od 

1. �ervence 2008 nahradil do té doby vydávaný „živnostenský list“. Fyzická osoba musí 

spl�ovat minimáln� všeobecné podmínky pro provozování živnosti stanovené 

živnostenským zákonem. Jedná se o dosažení v�ku 18 let, zp�sobilost k právním 

úkon�m a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejst�íku trest�. 

Živnostenský ú�ad je oprávn�n si vyžádat výpis z evidence Rejst�íku trest� podle 

zvláštního právního p�edpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence a samotný výpis 

z evidence rejst�íku trest� se p�evádí v elektronické podob�. 2  

Všeobecné podmínky provozování živnosti sta�í fyzické osob� k získání 

živnostenského oprávn�ní u živností ohlašovacích volných. K získání oprávn�ní 

k živnostem ohlašovacím vázaným a �emeslným nebo koncesovaným musí uchaze�

splnit ješt� zvláštní podmínky provozování živnosti. 

2.1.2 Zvláštní podmínky provozování živnosti 3

Jedná se o odbornou a jinou zp�sobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní 

p�edpisy vyžadují. Podrobn� uvádí živnostenský zákon odbornou zp�sobilost u 

�emeslných živností v p�íloze �. 1, u vázaných živností v p�íloze �. 2 a u koncesovaných 

živností v p�íloze �. 3 ŽZ. 

                                                
1 § 2 zákona �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
2 § 6 zákona �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
3 § 7 zákona �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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2.1.3 Rozd�lení živností a jejich založení 4

Z pohledu rozdíl� v p�ístupovém režimu k oprávn�ní živnostensky podnikat d�líme dv�

základní druhy živností: 

- živnosti ohlašovací, 

- živnosti koncesované. 

Základní rozdíl mezi živnostmi ohlašovacími a koncesovanými spo�ívá v tom, že 

k provozování ohlašovací živnosti je rozhodující v�le subjektu touto formou podnikat. 

Tento druh živností se týká p�edevším podnikatelských �inností, u kterých se 

nevyžaduje spln�ní náro�ných a p�ísných podmínek provozování živností. V p�ípad�, že 

subjekt spl�uje zákonem p�edepsané všeobecné i p�ípadné zvláštní podmínky 

provozování živnosti, k založení živnostenského oprávn�ní sta�í, aby provozování 

živnosti p�edepsaným zp�sobem ohlásil. 

Živnosti ohlašovací se dále ješt� d�lí na: 

- živnosti volné, 

- živnosti vázané, 

- živnosti �emeslné. 

Zvláštní podmínky pro provozování živností ohlašovaných �emeslných a ohlašovaných 

vázaných jsou striktn� vymezeny v p�ílohách �íslo 1 a 2 ŽZ. 

Podmínky pro vznik živnostenského oprávn�ní u koncesovaných živností jsou p�ísn�jší. 

Rozhodující je povolení živnostenského ú�adu ve form� tzv. koncese. Živnostenský 

ú�ad v tomto p�ípad� posuzuje v zákonem p�edepsaném postupu spln�ní jak 

všeobecných, tak také všech v úvahu p�icházejících zvláštních podmínek provozování 

živnosti, uvedených v p�íloze �íslo 3 ŽZ. Oprávn�ní k provozování koncesované 

živnosti zakládá až pravomocné rozhodnutí živnostenského orgánu. 

2.1.4 Registra�ní povinnost 

Na za�átku podnikatelské �innosti je každý podnikatel povinen zaregistrovat se na 

místn� p�íslušném finan�ním ú�adu k platb� dan� z p�íjmu, u �eské správy sociálního 

                                                
4 MINA�ÍKOVÁ, V., KOP�IVA, J. Nauka o podnikání. 2004. s. 17. 
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zabezpe�ení k platb� sociálního pojišt�ní a ke zdravotní pojiš	ovn� k platb� zdravotního 

pojišt�ní.  

2.1.4.1 Jednotný registra�ní formulá� 5

Podnikatel se m�že u t�chto institucí zaregistrovat najednou pomocí jednotného 

registra�ního formulá�e na centrálních registra�ních místech, jimiž jsou živnostenské 

ú�ady. Vypln�ním a podáním tohoto formulá�e podnikatel oznamuje zahájení 

podnikatelské �innosti v�etn� zm�n a údaj� pro všechny instituce. Tím je registrace pro 

da�ové ú�ely, pln�ní oznamovací povinnosti a dalších povinností v��i �eské správ�

sociálního zabezpe�ení a zdravotním pojiš	ovnám. 

2.1.4.2 Samostatná registrace 6

V p�ípad�, že se podnikatel kompletn� nezaregistruje v rámci systému centrálního 

registra�ního místa, je nutno zajistit registraci samostatn�. 

P�íslušné zdravotní pojiš	ovn� je povinen oznámit zahájení a ukon�ení samostatné 

výd�le�né �innosti nejpozd�ji do osmi dn� ode dne, kdy tuto �innost zahájil nebo 

ukon�il. Stejná lh�ta osmi dn� pro oznamovací povinnost platí i pro okresní správu 

sociálního zabezpe�ení. P�ihlášku k registraci u místn� p�íslušného správce dan�

(finan�ního ú�adu) je podnikatel povinen podat do t�iceti dn� od doby, kdy obdrží 

povolení nebo oprávn�ní k podnikatelské �innosti, nebo za�ne provozovat jinou 

samostatnou výd�le�nou �innost. 

Za zahájení výd�le�né �innosti pro tyto ú�ely se považuje okamžik, kdy se �innost 

za�ne provozovat s cílem mít p�íjem. Za zahájení výd�le�né �innosti se nepovažuje 

pouhé získání živnostenského nebo jiného oprávn�ní k provozování samostatné 

�innosti, ale i p�ijatí objednávky, fakturace, uzav�ení smlouvy a podobn�. 

                                                
5

Zahájení a registrace podnikání – Centrální registra�ní místa (CRM) a Jednotný registra�ní formulá�. 

[online] 2011. [cit. 2012-17-01]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/centralni-
registracni-mista-crm-a-jednotny-registracni-formular-jrf.html. 
6

Registra�ní povinnosti podnikatele (OSV�). [online] 2011. [cit. 2012-17-01]. Dostupné z: 
http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-zivnosti/registracni-povinnosti-podnikatele-osvc.html. 
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2.1.5 Zánik živnostenského oprávn�ní 7

Živnostenské oprávn�ní zaniká smrtí podnikatele, pokud v živnosti nepokra�ují 

d�dicové nebo správce d�dictví. Pokud však tito osoby v podnikání dále pokra�ují, 

zanikne živnostenské oprávn�ní nejpozd�ji 6 m�síc� po skon�ení d�dického �ízení. 

Další možností, jak zaniká živnostenské oprávn�ní, je uplynutím doby, na kterou byl 

živnostenský list vydán, pokud je taková doba stanovena. Mezi další d�vod zániku je 

výmaz zahrani�ní osoby nebo jejího p�edm�tu podnikání z obchodního rejst�íku. 

K zániku živnostenského oprávn�ní dále dochází, stanoví-li tak zvláštní právní p�edpis 

nebo na základ� rozhodnutí živnostenského ú�adu o zrušení živnostenského oprávn�ní. 

Toto rozhodnutí je vydáno bu
to na základ� žádosti podnikatele anebo na základ�

sank�ního rozhodnutí živnostenského ú�adu o zrušení živnostenského oprávn�ní. 

D�vody pro zrušení živnostenského oprávn�ní jsou stanoveny v ŽZ. 

2.1.6 Evidence p�íjm� a výdaj�

Jednou z povinností každého podnikatele je evidence p�íjm� a výdaj� pro ú�ely zjišt�ní 

základu dan�, ze kterého následn� odvádí algoritmem vypo�tené da�ové odvody. Ke 

zjišt�ní správného da�ového základu m�že podnikatel využít tyto t�i možnosti: 

1) uplatn�ní výdajových paušál�, 

2) da�ová evidence, 

3) ú�etnictví. 

Zp�sob, jakým bude podnikatel evidovat své p�íjmy a výdaje je výhradn� na jeho 

rozhodnutí. Existují však podmínky, kdy je zp�sob evidence dán povinn� ze zákona. 

2.1.6.1 Výdajové paušály 8

Nejjednodušší a administrativn� nejmén� náro�ná varianta evidence p�íjm� a výdaj� je 

využití výdajových paušál�. Podnikateli, který využívá tyto paušály, odpadá evidence 

výdaj� a s nimi spojená administrativa. Paušální výdaje totiž zahrnují veškeré výdaje, 

                                                
7 MINA�ÍKOVÁ, V., KOP�IVA, J. Nauka o podnikání. 2006. s. 31-33. 
8
Vše, co pot�ebujete v�d�t o výdajových paušálech. [online] 2009. [cit. 2012-18-01]. Dostupné z: 

http://www.podnikatel.cz/clanky/vse-co-potrebujete-vedet-o-vydajovych-pausalech/. 
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jako jsou nap�íklad výdaje na nákup, provozní výdaje, cestovné, mzdy a také odpisy 

dlouhodobého majetku. Podnikatel tak eviduje pouze p�íjmy a vzniklé pohledávky.  

Práv� kv�li nízké administrativní náro�nosti odpadají podnikatel�m dodate�né náklady 

s vedením složit�jší da�ové evidence �i ú�etnictví a i z tohoto d�vodu se stávají 

výdajové paušály stále používan�jšími. Tuto formu výdaj� však využívají i živnostníci, 

jejichž skute�né výdaje nedosahují takové výše, jako výdaje paušální a tudíž jim ve 

finále vyjde nižší základ dan�, než kdyby uplatnili výdaje skute�né. 

Výše paušálních výdaj� je uvedena v § 7 ZDP. Jejich výše je pro rok 2011 stanovena 

takto: 

1) „80 % pro p�íjmy ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství a 

p�íjmy z �emeslné živnosti, 

2) 60 % pro p�íjmy ze všech živností krom� �emeslných, ostatní p�íjmy podle § 10 

zákona o daních z p�íjm�, ze zem�d�lské výroby, která není provozována 

zem�d�lským podnikatelem, 

3) 40 % pro p�íjmy z jiného podnikání dle zvláštních právních p�edpis�, z užití 

nebo poskytnutí práv z pr�myslového �i jiného duševního vlastnictví, autorských 

práv v�etn� práv p�íbuzných právu autorskému, a to v�etn� p�íjm� z vydávání, 

rozmnožování a rozši�ování literárních a jiných d�l vlastním nákladem, z jiné 

samostatné výd�le�né �innosti, 

4) 30 % pro p�íjmy z pronájmu majetku za�azeného do podnikání a samostatné 

výd�le�né �innosti.“ 
9

Paušální výdaje m�že uplatnit i podnikatel, který je plátcem DPH. Na rozdíl od neplátce 

je však povinen vést evidenci p�íjm� a výdaj� pro ú�ely DPH a archivovat da�ové 

doklady. 10

2.1.6.2 Vývoj da�ových paušál� a výhled do budoucna 

Podnikatelé mohou využívat výdajové paušály od roku 1993. Od tohoto roku se 12 let 

sazby výdajových paušál� nezm�nily. V roce 2005 p�išla rozsáhlá novela ministerstva 

                                                
9

Paušální výdaje procentem 2011. [online] 2011. [cit. 2012-18-01]. Dostupné z: 
http://www.jakpodnikat.cz/pausalni-vydaje-procentem.php. 
10 Tamtéž. 
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financí, která zvýšila procentuální výše výdajových paušál� a tím tento druh 

uplat�ování výdaj� zatraktivnila pro širší spektrum poplatník�. Zvýšením hranice 

paušál� si mimo jiné ministerstvo financí slibovalo snížení administrativní zát�že 

finan�ních ú�ad� a snížení náklad� na rozsáhlé da�ové kontroly, jelikož odpadá 

dokazování oprávn�nosti výdaj� ze strany podnikatel�. V sou�asné dob� jsou výdajové 

paušály hojn� využívány a staly se jedním z nástroj� da�ové optimalizace. 

Tab. 1: P�ehled výše da�ových paušál� v jednotlivých letech 

Typ �innosti 
Výše da�ového paušálu za zda�ovací období [v %] 

1993 - 2004 2005 - 2008 2009 2010 - 2012

Zem�d�lství, lesní a vodní 
hospodá�ství 

50 80 80 80 

�emesla 25 60 80 80 

Ostatní živnosti 25 50 60 60 

Autorská tvorba, svobodná 
povolání 

30 40 60 40 

P�íjmy z pronájmu 20 30 30 30 

Zdroj: internetový zdroj 11

Od roku 2013 ministerstvo financí v �ele s ministrem Miroslavem Kalouskem plánují 

z d�vodu nízkých vybíraných daní výdajové paušály snížit. Ve h�e jsou zatím t�i 

varianty nové výše výdajových paušál�. První variantou jsou sazby 50 % pro p�íjmy ze 

zem�d�lství, 40 % pro �emeslné živnosti a 20 % pro ostatní živnosti. Další možností je 

vytvo�ení pouze dvou sazeb paušál� a to ve výši 30 a 50 procent, nebo 25 a 50 procent. 

Tato politická diskuse má však velmi negativní vliv na ekonomickou a podnikatelskou 

stabilitu. Snižují se investi�ní pobídky podnikatel�, jelikož pokud v následujícím roce 

p�ejdou z paušálních na skute�né výdaje, nebudou si moci dát nakoupený dlouhodobý 

majetek již do náklad�, a proto s nákupem dlouhodobých investic vy�kávají na to, jak 

                                                
11

P�íjmy a výdaje z podnikání. [online] [cit. 2012-28-01]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/dane/dan-z-
prijmu/pruvodce/prijmy-a-vydaje-z-podnikani-a-jine-svc/.
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jednání o snížení sazeb dopadne. Pokud se procentní sazby skute�n� sníží, m�že to být 

podle serveru Podnikatel.cz likvida�ní až pro 27 % podnikatel�. 12

2.1.6.3 P�evod z da�ové evidence na výdajové paušály 

Poplatník, který dosud uplat�oval skute�né výdaje, podává dodate�né da�ové p�iznání 

za p�edchozí zda�ovací období, kde musí dodanit p�ípadné neuhrazené pohledávky, 

závazky a zásoby vykázané k 31. 12. p�edchozího kalendá�ního období. Pohledávky a 

zásoby základ dan� zvyšují, naopak závazky ho snižují. Jestliže dojde k následné úhrad�

pohledávek, nebudou již tyto p�íjmy zahnuty do p�íjm� zdanitelných v dalším 

zda�ovacím období. 

Stejný postup musí poplatník uplatnit i p�i podání dodate�ného p�ehledu p�íjm� a 

výdaj� pro okresní správu sociálního zabezpe�ení, který musí podnikatel podat 

nejpozd�ji do osmi dn� ode dne, kdy ke zm�n� došlo. U zdravotního pojišt�ní tato 

povinnost nenastává a podnikatel p�i p�echodu z da�ové evidence na procentní výdaje 

dodate�ný p�ehled nepodává. 

2.1.7 Da�ová evidence 

„Da�ová evidence je evidence majetku a závazk� pro ú�ely stanovení základu dan� a 

dan� z p�íjm� fyzických osob.“ 
13

Da�ová evidence obsahuje tyto údaje: 

1) Údaje o p�íjmech a výdajích v �len�ní pot�ebném pro zjišt�ní základu dan�

vymezeném zákonem o daních z p�íjm�. 

2) Údaje o majetku a závazcích, pro jejichž obsahové vymezení se používají ú�etní 

p�edpisy. 

Zákon o daních z p�íjm� stanovuje pouze obsah da�ové evidence, nikoliv zp�sob a 

formu jejího vedení. Zp�sob a forma vedení závisí na každém podnikateli samostatn�. 

V praxi se mohou k vedení da�ové evidence využívat specializované ú�etní softwary, 

tabulkový procesor (nap�íklad MS Excel), anebo zjednodušen� jen papír a tužka. Na 

                                                
12 MLADÁ FRONTA. Paušály pro živnostníky? Jednotná sazba nebude, slibuje Kalousek. [online] 28-
07-2011. [cit. 2012-28-01]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/pausaly-pro-zivnostniky-
jednotna-sazba-nebude-slibuje-kalousek-685680.
13 CARDOVÁ, Z. Da�ová evidence a ú�etnictvím individuálního podnikatele. 2010. s. 24. 
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základ� da�ové evidence podnikatel dokazuje finan�nímu ú�adu, že v da�ovém p�iznání 

uvedl své da�ové p�íjmy a výdaje ve skute�né výši. Da�ovou evidenci mohou vést 

pouze podnikatelé, které nejsou ú�etní jednotkou a jejich ro�ní obrat je nižší, než �ástka 

15 mil. korun. 14

2.1.7.1 Karty da�ové evidence 15

V da�ové evidenci od sebe musí být odd�lená pen�žní evidence od evidence majetku a 

závazk�. V praxi se k pen�žní evidenci využívá „Pen�žní deník“. Ten slouží k zjišt�ní 

pohybu pen�žních prost�edk� na bankovních ú�tech a v hotovosti. P�íjmy a výdaje jsou 

zde odd�leny na da�ov� uznatelné a neuznatelné. 

K evidenci pohledávek a závazk� se používá „Kniha pohledávek a závazk�“, ve které 

se vedou pohledávky a závazky v��i jiným subjekt�m. Podle pot�eby a velikosti 

podnikatele se m�že vést tato kniha komplexn� jedna pro všechny odb�ratele a 

dodavatele, nebo naopak jedna pro každého obchodního partnera. 

Další možné knihy evidence: 

- kniha hmotného a nehmotného majetku, 

- kniha finan�ního majetku, 

- karty zásob, 

- mzdová agenda apod. 

2.1.8 Ú�etnictví 16

Ú�etnictví je upraveno zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Podle § 2 tohoto zákona „ú�etní jednotky ú�tují o stavu a pohybu majetku a 

jiných aktiv, závazk� a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku 

hospoda�ení.“ 17 Ú�etnictví dále upravují �eské ú�etní standardy pro podnikatele, 

vyhlášky a vnit�ní p�edpisy ú�etní jednotky. 

                                                
14

Da�ová evidence. [online] 2011. [cit. 2012-21-01]. Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/podnikani-
evidence.php. 
15 CARDOVÁ, Z. Da�ová evidence a ú�etnictvím individuálního podnikatele. 2010. s. 24-26. 
16 CARDOVÁ, Z. Da�ová evidence a ú�etnictvím individuálního podnikatele. 2010. s. 80-87. 
17 §2 zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví. 
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Ú�etnictví jako informa�ní systém posuzuje majetek ze dvou hledisek. Prvním 

hlediskem je hledisko konkrétních majetkových položek neboli aktiv. Druhým 

hlediskem je posuzování p�vodu majetku, tedy pasiva. Základem ú�etnictví je bilan�ní 

princip, kde platí, že aktiva se rovnají pasivum.  

V praxi se pro ú�tování využívají specializované ú�etní softwary. Ú�etní p�ípady jsou 

zaznamenávány podvojn� a souvztažn� podle sm�rodatné ú�etní osnovy sestavené 

ú�etní jednotkou. Základním zdrojem informací o celkové struktu�e majetku spole�nosti 

je rozvaha, kde na stran� „Má dáti“ se ú�tuje o aktivech a na stran� „Dal“ o pasivech. 

Dalším zdrojem informací je výkaz zisku a ztráty, na který jsou zaznamenávány obraty 

tzv. výsledkových ú�t� neboli ú�ty náklad� a výnos�. 

2.1.8.1 Povinnost vést ú�etnictví 18

Ú�etnictví vedou ze ZU osoby, jež se stanou ú�etní jednotkou. Za ú�etní jednotku se 

považují nap�íklad: 

- právnické osoby se sídlem na území �eské republiky, 

- fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejst�íku, 

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

dani z p�idané hodnoty v�etn� pln�ní osvobozených od této dan�, jež nejsou 

sou�ástí obratu, v rámci jejich podnikatelské �innosti p�esáhl za bezprost�edn�

p�edcházející kalendá�ní rok �ástku 15 mil. K�, a to od prvního dne 

kalendá�ního roku, 

- ostatní fyzické osoby, které vedou ú�etnictví na základ� svého rozhodnutí, 

- ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení ú�etnictví ukládá zvláštní právní 

p�edpis. 

2.1.8.2 Ú�etní období 19

Ú�etním obdobím je nep�etržit� po sob� jdoucích dvanáct m�síc�. Ú�etní období se 

bu
to shoduje s kalendá�ním rokem nebo je hospodá�ským rokem. Hospodá�ský rok je 

ú�etní období, které m�že za�ínat pouze prvním dnem jiného m�síce, krom� ledna. 

                                                
18 §1 zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
19 §3 odst. 2 zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Ú�etní období bezprost�edn� p�edcházející zm�n� ú�etního období m�že být kratší nebo 

i delší než uvedených dvanáct m�síc�. 

2.2 Da�ová teorie a základní pojmy 

2.2.1 Da� 20

Dan� lze charakterizovat jako závazné platby p�edepsané zákonem, jejichž úhrada je 

vynutitelná státní mocí. Da� lze definovat jako povinnou, zákonem ur�enou, 

nenávratnou a neú�elovou platbu do ve�ejného rozpo�tu. Neú�elovost dan� znamená, že 

z výnosu dan� není financován konkrétní p�edem ur�ený projekt. Nenávratnost pak 

znamená, že poplatník nedostává z ve�ejného sektoru ekvivalentní pln�ní. 

Dan� tvo�í hlavní zdroj p�íjm� ve�ejných rozpo�t�, odnímají prost�edky ze soukromého 

sektoru a p�esouvají tyto finan�ní prost�edky do ve�ejného sektoru. Vlád� však nevzniká 

povinnost je vracet. 

2.2.2 �len�ní daní a da�ová soustava 

Da�ová teorie rozd�luje dan� do dvou základních skupin, a to na dan� p�ímé a nep�ímé. 

2.2.2.1 P�ímé dan�

„P�ímé dan� jsou dan�, které jsou vym��eny bezprost�edn� (p�ímo) každému 

poplatníkovi, a to podle jeho konkrétní d�chodové a majetkové situace. Specifickým 

rysem p�ímých daní je, že da� nese ten subjekt, kterému zákon ukládá da� zaplatit.“ 
21

P�ímé dan� dále d�líme na dan� osobní a dan� na v�ci. 

- Dan� osobní závisí p�ímo na aktivit� poplatník�. Jedná se o dan� z p�íjm� a to 

jak z podnikání, mezd nebo jiných obdobných p�íjm�. Pat�í sem da� z p�íjm�

fyzických osob a právnických osob. 

- Daní na v�ci jsou zda�ovány v�ci a majetek bez p�ímé souvislosti s aktivitou 

poplatníka, tyto dan� souvisí s vlastnictvím dané v�ci. Do t�chto daní se 

zahrnuje da� z nemovitostí, d�dická, darovací a z p�evodu nemovitostí 22

                                                
20 VEJVODOVÁ, H., KOP�IVA J., Právo I – Finan�ní právo. 2008. s. 21. 
21 POLÁK, M., KOP�IVA, J. BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjm� fyzických osob 2009. s. 9.

22 VEJVODOVÁ, H., KOP�IVA J., Právo I – Finan�ní právo. 2008. s. 23. 
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2.2.2.2 Nep�ímé dan�

„Nep�ímé dan� jsou dan�, které jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb atd. 

Da�ová povinnost je uvalena k tíži spot�ebitele, ale sama da� je odvedena státu 

nep�ímo prost�ednictvím výrobce nebo obchodu (plátce), který ji ze zákona platí.“ 
23

Nep�ímé dan� se dále d�lí na dan� všeobecné a selektivní. 

- Všeobecná nep�ímá da� postihuje p�edm�t dan� plošn� s výjimkou uznaných 

osvobození a vybírá se na každém stupni zpracování a ob�hu. Jedná se o da�

z p�idané hodnoty. 

- Selektivní nep�ímá da� dopadá jen na ur�ité vybrané druhy zboží. Jedná se o 

da� spot�ební a da� na ochranu životního prost�edí. Tyto dan� krom� fiskálního 

efektu mají za ú�el nap�íklad omezení spot�eby, znevýhodn�ní spot�eby ze 

zdravotních d�vod� nebo od�erpání finan�ních zdroj� subjekt�m s vysokými 

p�íjmy (uvalená da� na zlato, luxusní zboží). 24

2.2.3 Poplatník a plátce 

„Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž p�íjmy, majetek nebo úkony jsou p�ímo podrobeny 

dani. Plátcem dan� se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpov�dností odvádí 

správci dan� da� vybranou od poplatník� nebo sraženou poplatník�m.“ 
25

2.2.4 Da�ová p�iznání 26

Da�ové p�iznání, neboli �ádné da�ové tvrzení, je povinen podat každý da�ový subjekt, 

kterému to p�íslušní da�ový zákon ukládá, nebo da�ový subjekt, který je k tomu 

správcem dan� vyzván. Da�ové p�iznání �leníme na �ádné, opravné a dodate�né.  

Lh�ty pro podání da�ového p�iznání jsou stanoveny SPD a liší se p�edevším 

zda�ovacím obdobím. 

                                                                                                                                              

23 POLÁK, M., KOP�IVA, J. BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjm� fyzických osob 2009. s. 9.

24 VEJVODOVÁ, H., KOP�IVA J., Právo I – Finan�ní právo. 2008. s. 23 - 24. 
25 § 6 zákona �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
26 § 135 zákona �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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2.2.5 Student 27

Za studenta se považuje poplatníka, jenž se soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání 

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

prezen�ní formy studia. V doktorském studijním programu, který poskytuje 

vysokoškolské vzd�lání, je poplatník studentem až do dovršení v�ku 28 let. 28

Studentem tedy není ten, kdo navšt�vuje dálkové, distan�ní, ve�erní nebo kombinované 

studium na st�ední škole, je-li poplatník v dob� takového studia výd�le�n� �inný podle 

§ 10 ZSP nebo má-li v dob� takového studia nárok na podporu v nezam�stnanosti nebo 

podporu p�i rekvalifikaci.  

Studium na st�ední škole za�íná nejd�íve od po�átku školního roku prvního ro�níku 

školy. Studium na vysoké školy za�íná nejd�íve dnem, kdy se dít� stává studentem 

vysoké školy a kon�í dnem, kdy dít� ukon�ilo vysokoškolské studium. Pokud na období 

po ukon�ení studia již bezprost�edn� nenavazuje další studium, považuje se za 

soustavnou p�ípravu na budoucí povolání ješt�: 

- Doba od úsp�šného vykonání záv�re�né nebo maturitní zkoušky nebo 

absolutoria na st�ední škole v kv�tnu nebo �ervnu do konce období školního 

vyu�ování školního roku (tj. 30. 6.) bez ohledu na to, je-li absolvent výd�le�n�

�inný. Dále doba školních prázdnin navazujících na toto období, pokud 

nevykonává po celý kalendá�ní m�síc výd�le�nou �innost, ani nemá nárok na 

podporu v nezam�stnanosti nebo podporu p�i rekvalifikaci. 

- Koná-li se absolutorium na vyšší odborné škole v m�síci kv�tnu �i �ervnu, platí 

stejné, jako p�i konání maturitní zkoušky. Pokud se koná absolutorium 

v m�sících lednu nebo zá�í, je poplatník studentem pouze do dne úsp�šného 

vykonání absolutoria 

- Kalendá�ní m�síc, v n�mž ukon�í studium na vysoké škole a dále následující 

m�síc, pokud nevykonává po celý tento m�síc výd�le�nou �innost ani nemá 

nárok na podporu v nezam�stnanosti nebo podporu p�i rekvalifikaci. 29

                                                
27 § 12 odst. 1. Zákona �. 117/1995 Sb. o státní sociální podpo�e, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
28 POLÁK, M., KOP�IVA, J. BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjm� fyzických osob 2009. s. 42.

29
Podnikající absolventi škol platí minimální zálohy na pojistné. [online] 18-07-2011. [cit. 2012-21-01]. 

Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/podnikajici-absolventi-plati-minimalni-zalohy/. 
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2.3 Da� z p�íjm� fyzických osob 

2.3.1 Poplatník 30

Podle §2 odst. 1 ZDP „poplatníky dan� z p�íjm� fyzických osob jsou fyzické osoby“.  

2.3.1.1 Da�ový rezidenti  

Da�ovými rezidenty jsou poplatníci, kte�í mají na území �eské republiky bydlišt�, nebo 

se zde obvykle zdržují. Da�oví rezidenti mají da�ovou povinnost, která se vztahuje jak 

na p�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky, tak i na p�íjmy plynoucí ze 

zdroj� v zahrani�í. 

Hranicí pro obvyklé zdržování na území �eské republiky je doba 183 dn�, po které zde 

poplatník v p�íslušném kalendá�ním roce pobývá, a to souvisle nebo v n�kolika 

obdobích. Do této lh�ty se zapo�ítává každý zapo�atý den pobytu 

2.3.1.2 Da�oví nerezidenti 

Da�ovými nerezidenti jsou ti poplatníci, které se na území �eské republiky obvykle 

nezdržují, nemají zde trvalé bydlišt� anebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy o 

zamezení dvojí zdan�ní. Tyto osoby mají da�ovou povinnost vztahující pouze na p�íjmy 

plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky. 

Výjimku tvo�í poplatníci, kte�í se na území �eské republiky zdržují pouze za ú�elem 

studia nebo lé�ení. Tito poplatníci mají da�ovou povinnost, která se vztahuje pouze na 

p�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky i v p�ípad�, že se na území �eské 

republiky obvykle zdržuji. 

2.3.2 P�edm�t dan� 31

P�edm�tem dan� z p�íjm� fyzických osob jsou: 

- P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky - § 6 ZDP, jedná se nap�íklad o 

p�íjmy z pracovn�právního, služebního nebo �lenského pom�ru. Za funk�ní 

požitky se považují nap�íklad platy �len� vlády, poslanc� a senátor� Parlamentu 

�eské republiky anebo platy vedoucích úst�edních ú�ad� státní správy. 
                                                
30 § 2 odst. 1. zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
31 § 3, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 



28 

- P�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti - § 7 ZDP, jedná 

se o 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�, dále jde o podíly 

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

spole�nosti na zisku. 

- P�íjmy z kapitálového majetku - § 8 ZDP, jedná se o podíly na zisku 

z majetkového podílu na akciové spole�nosti, spole�nosti s ru�ením omezeným, 

komanditní spole�nosti a podíly na zisku z �lenství v družstvu. Dále sem pat�í 

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

prost�edk� na vkladovém ú�tu. 

- P�íjmy z pronájmu - § 9 ZDP, pat�í sem p�íjmy z pronájmu nemovitosti nebo 

byt�, movitých v�cí krom� p�íležitostného pronájmu (pat�ícího do § 10 ZDP – 

ostatní p�íjmy). 

- Ostatní p�íjmy - § 10 ZDP, jedná se o p�íjem z p�íležitostných �inností nebo 

z p�íležitostného pronájmu movitých v�cí, v�etn� p�íjm� ze zem�d�lské výroby, 

která není provozována podnikatelem. Do této skupiny pat�í mimo jiné i výhry 

v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních sout�ží. 

2.3.3 Osvobození od dan� 32

P�íjem, který je p�edm�tem dan� z p�íjm� fyzických osob ješt� nemusí pro poplatníka 

znamenat zdan�ní. N�které p�íjmy, které podléhají dani, mohou být od dan� zákonem 

osvobozeny. Všeobecné p�íjmy, které jsou osvobozeny od dan�, jsou uvedené v § 4 

ZDP a dále v § 6 a § 10 ZDP pro ur�itý vymezený okruh p�íjm�. 

Osvobození lze rozd�lit na: 

- Osvobození bez podmínek – pro osvobození t�chto p�íjm� nejsou stanoveny 

žádné zvláštní podmínky. Jedná se nap�íklad o odm�ny vyplácené zdravotní 

správou dárc�m za odb�r krve a jiných biologických materiál� z lidského t�la 

(§ 4 odst. 1 písm. j). 

- Osvobození s �asovým testem – podmínka je stanovena tak, že p�íjem je 

osvobozen pouze v p�ípad�, že od okamžiku nabytí do okamžiku prodeje ub�hne 

                                                
32 POLÁK, M., KOP�IVA, J. BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjm� fyzických osob 2009. s. 25.
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stanovená doba. Používá se zejména v p�ípad� p�íjm� z prodeje majetku. 

Nap�íklad p�íjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu v�etn� souvisejícího 

pozemku je osvobozen od dan�, pokud v n�m prodávající m�l bydlišt� nejmén�

po dobu 2 let bezprost�edn� p�ed prodejem (§ 4 odst. 1 písm. a ZDP). 

- Osvobození s jinou podmínkou – podmín�né spln�ním zákonem dané 

podmínky. Nap�íklad p�íjem plynoucí ve form� daru p�ijatého v souvislosti 

s podnikáním jako reklamní p�edm�t opat�eným obchodním jménem 

poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nep�esahuje 500 K� (§ 4 odst. 1 písm. 

z ZDP). 

2.3.4 Základ dan� a da�ová ztráta 

„Základem dan� je �ástka, o kterou p�íjmy plynoucí poplatníkovi ve zda�ovacím období, 

za které se pro ú�ely dan� z p�íjm� fyzických osob považuje kalendá�ní rok, p�esahují 

výdaje prokazateln� vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení, pokud dále u 

jednotlivých p�íjm� podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.“ 33 V opa�ném p�ípad�, tedy 

když výdaje na dosažení a udržení p�íjm� p�esahují tyto p�íjmy, se jedná o da�ovou 

ztrátu. 

Celkový základ dan� z p�íjm� se zjistí se�tením díl�ích základ� dan� podle § 7 až 10 

ZDP. 

2.3.4.1 Díl�í základ dan� 34

1) Díl�í základ dan� u skupiny p�íjm� pat�ících do § 6 ZDP je tzv. superhrubá 

mzda. Jedná se o hrubou mzdu vynásobenou koeficientem 1,34 (hrubá mzda 

je navýšena o �ástku, která odpovídá pojistnému na sociální a zdravotní 

pojišt�ní, které platí zam�stnavatel za své zam�stnance). Tento díl�í základ dan�

má vždy nezápornou hodnotu. 

2) Díl�í základ dan� u skupiny p�íjm� pat�ících do § 7 ZDP se vypo�ítá jako 

p�íjmy – výdaje na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� (pop�ípad� výdajový 

paušál). Tento základ dan� m�že mít i zápornou hodnotu, pak se jedná o díl�í 

ztrátu. 

                                                
33 § 5 odst. 1 zákona �. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
34 POLÁK, M., KOP�IVA, J. BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjm� fyzických osob 2009. s. 29.
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3) Díl�ím základem dan� u skupiny p�íjm� pat�ících do § 8 ZDP je pouze p�íjem. 

Výdaje si poplatník u tohoto typu p�íjm� uplatnit nem�že. 

4) Díl�í základ dan� u skupiny p�íjm� pat�ících do § 9 ZDP jsou p�íjmy – výdaje

na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� (pop�ípad� výdaje paušální výši 30 %). 

Pokud je díl�í základ dan� záporný, jedná se o da�ovou ztrátu. 

5) Díl�í základ dan� u skupiny p�íjm� pat�ících do § 10 ZDP jsou p�íjmy – výdaje

na dosažení. Tento díl�í základ dan� nem�že být záporný, pokud vyjde po 

ode�tení výdaj� od p�íjm� záporné �íslo, pak je základ dan� nulový. 

2.3.5 Sazba dan�

Aktuální sazba dan� za rok 2011 je ve výši 15 % z da�ového základu sníženého o 

nezdanitelnou �ást základu dan� (§ 15 ZDP) a o od�itatelné položky od základu dan�

(§ 34 ZDP) zaokrouhleného na celá sta K� dol�. 35

2.3.5.1 Vývoj sazby dan� 36

Do roku 2007 se p�íjmy v �eské republice zda�ovaly progresivní sazbou dan�. Sazba 

dan� se tak odvíjela od výd�lku poplatníka, a �ím vyšší výd�lek byl, tím vyšší sazba 

byla uplat�ována. V roce 1999 se uplat�ovalo 5 hranic procentuálních sazeb s tím, že 

nejnižší sazba byla 15 %, ta nejvyšší pak 40 %. Od roku 2000 do roku 2005 se hranice 

sazeb zužily pouze na 4 výše. Nejnižší stále z�stala 15 %, nejvyšší se snížila na 32 %. 

V tomto období se již procentní výše sazeb nem�nily, m�nily se pouze hranice základu 

dan�, p�i kterých se daná procentní da�ová sazba uplat�ovala. V letech 2006 a 2007 se 

snížila nejnižší sazba dan� z 15 % dokonce na 12 %. 

Reforma v roce 2008 p�inesla zrušení progresivního zdan�ní, které se zm�nilo na 

jednotnou fixní da� ve výši 15 %. Pro výpo�et dan� z p�íjm� zam�stnance se zavádí 

nový pojem pro základ dan� – superhrubá mzda. Nezm�n�ný stav v sazbách dan� platí 

až do roku 2012.  

Ministerstvo financí pro rok 2013 (jedná se i o posunu ú�innosti až na 1. ledna 2014) 

p�ipravuje da�ovou reformu, která zvyšuje sazbu dan� z p�íjm� fyzických osob z 15 na 

                                                
35 § 16 odst. 1 zákona �. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
36

Vývoj sazby dan� z p�íjm� fyzických osob. [online] 2012. [cit. 2012-06-02]. Dostupné z: 
http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-fyzickych-osob/. 



31 

19 procent a tím její výši sjednocuje s daní z p�íjm� právnických osob. Dále se ruší 

pojem superhrubé mzdy u zam�stnanc�. 

2.3.6 Slevy na dani a da�ové zvýhodn�ní 37

Slevy na dani aplikované u fyzických osob snižují vypo�tenou vlastní da�. Poplatník si 

m�že uplatnit jednak klasické slevy na dani (uvedené v § 35 ZDP), které jsou 

poskytovány fyzickým osobám z titulu zam�stnávání osob se zm�nou pracovní 

schopností, tak slevy na dani, které mají spíše povahu úlev na dani pro p�íjemce 

investi�ních pobídek (uvedené v § 35a a § 35b ZDP). Dalším typem slev, které 

poplatník m�že uplatnit, a tím si snížit výslednou da�ovou povinnost jsou slevy na 

dani nahrazující tzv. nezdanitelné �ásti základu dan�, jež jsou uvedeny v § 35ba ZDP. 

V neposlední �ad� m�že poplatník uplatnit tzv. da�ové zvýhodn�ní, které lze uplatnit 

formou slevy na dani, da�ového bonusu nebo kombinací obou p�edchozích. 

2.3.6.1 Slevy na dani podle § 35 ZDP 

Sleva na dani se ode�ítá až od vypo�tené da�ové povinnosti, kterou tím snižuje. 

V p�evážné mí�e tyto slevy slouží jako nástroj k podpo�e podnikatel� vytvá�ejících 

pracovní podmínky pro ur�itým zp�sobem handicapované zam�stnance. Pokud je po 

ode�tení této slevy na dani od vypo�ítané da�ové povinnosti výsledkem záporné �íslo, 

pak je výsledná da�ová povinnost rovna nule. 

Výše slevy na dani podle § 35 ZDP je stanovena takto: 

- �ástka 18 000 K� za každého zam�stnance se zdravotním postižením 

s výjimkou zam�stnance s t�žším zdravotním postižením. 

- �ástka 60 000 K� za každého zam�stnance s t�žším zdravotním postižením. 

Pro výpo�et této slevy je rozhodující pr�m�rný ro�ní p�epo�tený po�et zam�stnanc� se 

zdravotním postižením, který se zaokrouhluje na 2 desetinná místa. Pr�m�rný 

p�epo�tený po�et zam�stnanc� se vypo�ítá samostatn� za každou skupinu zam�stnanc�

tak, že celkové hodiny odpracované vybranými pracovníky se vyd�lí fondem pracovní 

doby p�ipadající na jednoho zam�stnance. Výsledná �ástka zaokrouhlená na 2 desetinná 

                                                
37 POLÁK, M., KOP�IVA, J. BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjm� fyzických osob 2009. s. 38 – 44.
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místa se vynásobí p�íslušnou výší slevy a poté vyjde výsledná sleva, kterou si m�že 

poplatník uplatnit. 

2.3.6.2 Sleva na dani podle § 35ba ZDP 

Na základ� novely, která vstoupila v ú�innost od 1. 1. 2006, došlo k nahrazení 

nezdanitelných �ástí základu dan� slevami na dani. V sou�asné dob� jsou slevy na dani 

v této výši (�ástky jsou uvád�ny v souhrnné ro�ní výši): 

- Sleva na poplatníka ve výši 23 640 K� pro rok 2011 (od roku 2012 ve výši 

23 840 K�). M�sí�ní výše slevy roku 2011 tak �iní 1 970 K�. 

- Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 K� za podmínky, že žije 

s poplatníkem v jedné domácnosti a pokud nemá vlastní p�íjem p�esahující 

�ástku 68 000 K� za zda�ovací období. Ro�ní výše slevy se zdvojnásobuje, je-li 

manžel �i manželka, na kterou je sleva uplat�ována, držitelem pr�kazu ZTP/P �i 

pr�kazu mimo�ádných výhod III. stupn�. 

- �ástka 2 520 K�, pobírá-li poplatník invalidní d�chod pro invaliditu prvního 

nebo druhého stupn�. 

- �ástka 5 040 K�, pobírá-li poplatník invalidní d�chod pro invaliditu t�etího 

stupn� nebo jiný d�chod z d�chodového pojišt�ní. 

- �ástka 16 140 K�, je-li poplatník držitelem pr�kazu ZTP/P. 

- �ástka 4 020 K�, p�ipravuje-li se soustavn� na budoucí povolání studiem nebo 

p�edepsaným výcvikem (viz. kapitola Student). 38

Pokud po uplatn�ní výše zmín�ných slev poplatníkovi vznikne záporná da�ová 

povinnost, pak da�ová povinnost je rovna nule. 

2.3.6.3 Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít�

Toto da�ové zvýhodn�ní upravuje § 35c a § 35d ZDP a pro rok 2011 �iní ro�ní da�ové 

zvýhodn�ní na jedno vyživované dít� 10 680 K�. Poplatník si da�ové zvýhodn�ní m�že 

uplatnit již v kalendá�ním m�síci, kdy se dít� narodilo, �i za�íná jeho soustavná p�íprava 

na budoucí povolání. Pokud tuto podmínku v n�kterém z m�síc� v kalendá�ním roce 

nespl�uje, uplatní si poplatník pouze pom�rnou �ást za m�síce, ve kterých dané 

                                                
38 § 35ba zákona �. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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podmínky splnil. Rozdíl oproti p�edchozím slevám na dani je takový, že pokud po 

uplatn�ní da�ového zvýhodn�ní vyjde výsledná da�ová povinnost záporná, jedná se o 

da�ový bonus. Výsledná da�ová povinnost tedy bude nulová a oproti tomu poplatník 

dostane vyplacenou absolutní hodnotu z výsledného da�ového bonusu, jeli jeho výše 

alespo� 100 K�, maximáln� však 52 200 K� ro�n�. 

Za vyživované dít� se pro ú�ely zákona považuje: 

- nezletilé dít� (do v�ku 18 let), 

- student (definice viz. kapitola Student), 

- dít�, které se nem�že soustavn� p�ipravovat na budoucí povolání �i vykonávat 

výd�le�nou �innost pro nemoc nebo úraz, 

- dít�, které je z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého zdravotního stavu neschopno 

vykonávat soustavnou výd�le�nou �innost. 

2.3.7 Nezdanitelné �ásti základu dan� 39

Nezdanitelné �ásti základu dan� zna�í položky, o které si fyzická osoba m�že každý 

kalendá�ní rok snížit sv�j da�ový základ. Nárok na nezdanitelné �ástky je nutno doložit, 

p�edevším u zam�stnanc�, kte�í je musí prokázat svým zam�stnavatel�m jakožto 

plátc�m dan�. Ostatní fyzické osoby mají také d�kazní povinnost, v tomto p�ípad� se 

však zpovídají p�ímo správci dan�. Snížení základu dan� t�mito položkami se uplat�uje 

v p�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob nebo p�i ro�ním zú�tování k dani. Podrobn�

jsou uvedené tyto položky v § 15 ZDP. 

Obecn� jsou nezdanitelnými �ástmi základu dan� nap�íklad tyto položky: 

- Hodnota dar� - min. hodnota daru 1 000 K� nebo p�esáhne 2 % ze základu 

dan�, maximální hodnota lze ode�íst 10 % ze základu dan�. 

- �ástka úrok� zaplacených z úv�r� ze stavebního spo�ení a z hypote�ního 

úv�ru – v maximální �ástce 300 000 K� za rok. 

- P�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem – snížený o �ástku 

6 000 K�, maximáln� si lze ode�íst �ástku 12 000 K� ro�n�. 

- Zaplacené pojistné na soukromé životní pojišt�ní – v maximální výši 

12 000 K�. 
                                                
39 POLÁK, M., KOP�IVA, J. BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjm� fyzických osob 2009. s. 34 – 36.



34 

2.3.8 Od�itatelné položky od základu dan� 40

Položky od�itatelné od základu dan� snižují základ dan� z p�íjm� fyzických osob. Jsou 

uvedeny v § 34 ZDP ve spole�ných ustanoveních, platí tedy jak pro fyzické, tak pro 

právnické osoby. Od�itatelné položky jsou jedním z významných nástroj� p�i da�ové 

optimalizaci. 

Mezi od�itatelné položky pat�í nap�íklad: 

- Da�ová ztráta, která vznikla za p�edchozí zda�ovací období nebo jeho �ást 

uvedenou v da�ovém p�iznání, a to nejdéle v 5 zda�ovacích obdobích

následujících po období, ve kterém byla v da�ovém p�iznání uvedena. V p�ípad�

ztráty do roku 2003 si ji poplatník m�že uplatnit nejpozd�ji až v 7 následujících 

zda�ovacích období. 

- 100 % výdaj� (náklad�), které poplatník vynaložil v období, za které se 

podává da�ové p�iznání, p�i realizaci projekt� výzkumu a vývoje. Souvisejí-li 

vynaložené výdaje s realizací projekt� výzkumu a vývoje jen z �ásti, je možné 

od základu dan� ode�íst pouze tuto jejich pom�rnou �ást.

U výdaj� p�i realizaci projektu výzkumu a vývoje, u nichž si není poplatník jistý, zda si 

je m�že ode�íst od základu dan�, m�že požádat p�íslušného správce dan� o závazné 

posouzení. V p�ípad�, že vyjád�ení od správce dan� o závazném posouzení bude 

poplatníkovi doru�eno až po uplynutí lh�ty pro podání da�ového p�iznání, m�že 

poplatník tuto položku uplatnit v dodate�ném da�ovém p�iznání. 

2.3.9 Algoritmus výpo�tu dan� 41

Algoritmus výpo�tu dan� se týká všech, kte�í podávají da�ové p�iznání k dani z p�íjm�

fyzických osob. P�i výpo�tu dan� se vychází ze základu dan�, který se vypo�ítá jako 

sou�et díl�ích základ� dan� uvedených v § 6 – 10 ZDP. Výpo�et dan� z p�íjm�

fyzických osob se m�že rozd�lit na t�chto 6 �ástí: 

                                                
40 VYBÍHAL V., Zda�ování p�íjm� fyzických osob 2010, praktický pr�vodce. 2010. s. 41 – 44. 
41 POLÁK, M., KOP�IVA, J. BARANYKOVÁ, M. Da� z p�íjm� fyzických osob 2009. s. 44 – 46.
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1) Výpo�et základu dan� – základ dan� tvo�í sou�et všech díl�ích základ� dan�, 

nebo díl�ích da�ových ztrát, zjišt�ných poplatníkem za p�íslušné zda�ovací 

období. 

2) Úprava základu dan� – od vypo�teného celkového základu dan� se ode�te úhrn 

nezdanitelných �ástí základu dan� podle § 15 ZDP na jejichž uplatn�ní má 

poplatník nárok a dále od�itatelné položky od základu dan� podle § 34 ZDP. 

Výsledkem upraveného základu dan� o tyto položky je základ dan� snížený o 

nezdanitelné �ásti a od�itatelné položky. 

3) Výpo�et dan� – ze základu dan� sníženého o položky z p�edchozího kroku 

zaokrouhleného na celé stokoruny dol� se vypo�te da� ve výši 15 %.

4) Uplatn�ní slevy – od vypo�tené dan� se ode�te sleva na dani podle § 35 a 

§ 35a ZDP. Pokud vyjde da� po ode�tení t�chto slev jako záporné �íslo, dále se 

po�ítá s nulovou hodnotou dan�.

5) Uplatn�ní da�ového zvýhodn�ní – od vypo�tené dan� po uplatn�ní slev podle 

p�edchozího kroku se ode�te da�ové zvýhodn�ní podle § 35 a § 35d ZDP. Pokud 

po uplatn�ní t�chto slev vyjde výsledná da� záporné �íslo, je jeho absolutní 

hodnota vyplacena jako da�ový bonus (v hodnot� vyšší, než 100 K�).

6) Zú�tování dan� – od vypo�tené dan� z p�edchozího kroku se ode�te úhrn 

sražených záloh na da� za p�íslušné zda�ovací období.

Výsledkem výpo�tu dan� je p�eplatek, nedoplatek nebo da�ový bonus: 

- P�eplatek dan� vznikne v p�ípad�, jsou-li zaplacené zálohy poplatníkem za 

zda�ovací období vyšší, než samotná vym��ená da�. V tomto p�ípad� je 

poplatníkovi tento p�eplatek vrácen. 

- Nedoplatek dan� vznikne v p�ípad�, je-li vym��ená da� vyšší, než zálohy 

zaplacené v pr�b�hu zda�ovacího období poplatníkem. V tomto p�ípad�

poplatník musí tento nedoplatek finan�nímu ú�adu uhradit. 

- Da�ový bonus vzniká, pokud po uplatn�ní da�ové zvýhodn�ní podle § 35c a 

35d ZDP vyjde záporné �íslo. V tomto p�ípad� je da� nula a da�ový bonus je ve 

výši absolutní hodnoty výsledného záporného �ísla. Pro vyplacení da�ového 

bonusu musí vyjít hodnota vyšší, než 100 K�. 
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2.3.10 Da�ové p�iznání 42

Da�ové p�iznání je formulá�, který podává fyzická osoba finan�nímu ú�adu, pokud 

k tomu má povinnost. Povinnost podat da�ové p�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob 

má každá fyzická osoba, jejíž ro�ní p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan�, p�esáhly za 

zda�ovací období �ástku 15 000 K�, pokud se nejedná o p�íjmy: 

- od dan� osvobozené, 

- z nichž je da� vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan�. 

Termín pro podání DP je od roku 2011 posunut z  posledního b�ezna na 1. dubna. Pro 

poplatníky, kterým da�ové p�iznání zpracovává da�ový poradce, je termín p�i podání 

da�ového p�iznání stanoven na 1. �ervence. Termín pro podání DP se dá prodloužit 

podáním žádosti o prodloužení da�ového p�iznání. 

2.3.11 Zálohy na da� 43

Zálohy na da� z p�íjm� se platí v pr�b�hu zálohového období, které tvo�í období od 

prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lh�ty pro podání DP do 

posledního dne lh�ty pro podání DP v následujícím zda�ovacím období. Povinnost 

platit zálohy na da� mají ti poplatníci, u kterých je poslední zjišt�ná da�ová povinnost 

vyšší, než 30 000 K� a to v následující výši a termínech splatnosti: 

- Poslední da�ová povinnost od 30 000 K� do 150 000 K� – poplatník platí 

zálohy na da� ve výši 40 % poslední známé da�ové povinnosti. První záloha je 

splatná do 15. dne šestého m�síce zda�ovacího období, druhá záloha je splatná 

do 15. dne dvanáctého m�síce zda�ovacího období. 

- Poslední da�ová povinnost vyšší, než 150 000 K� – poplatník platí zálohy na 

da� ve výši ¼ poslední známé da�ové povinnosti, a to v termínech k 15. dni 

t�etího, šestého, devátého a dvanáctého m�síce zda�ovacího období. 

Zálohy na da� nemusí platit poplatníci, jejichž poslední známá da�ová povinnost 

nep�esáhla 30 000 K� a dále obce a kraje. 

                                                
42 BRYCHTA, I., MACHÁ�EK, I., D�RGEL, M., Da� z p�íjm� 2010. s. 26 – 27.

43 § 38a zákona �. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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2.3.12 Da�ová optimalizace 

Da�ová optimalizace je proces, ve kterém za pomocí legálních krok� dochází ke 

snižování da�ové povinnosti poplatníka. P�i da�ové optimalizaci m�že využít poplatník 

nap�íklad t�chto metod: 

- Up�ednostn�ní paušálních výdaj� p�ed výdaji skute�nými, pokud jsou tyto 

paušální výdaje vyšší. 

- Rozd�lení ur�itého procenta p�íjm� a výdaj� z podnikání na spolupracující 

osoby. 

- Uplatn�ní od�itatelných položek základu dan�. 

- Optimalizace da�ových odpis� – up�ednostn�ní zrychleného odepisování p�ed 

rovnom�rnými odpisy. 

2.3.12.1 Rozd�lení p�íjm� a výdaj� na spolupracující osoby 44

Poplatník smí podle ZDP rozd�lit p�íjmy a výdaje z podnikání a jiné samostatné 

výd�le�né �innosti (s výjimkou podíl� na zisku spole�níka v. o. s. nebo komplementá�e 

k. s.) na spolupracující osoby. T�mi m�že být bu
to druhý z manžel�, nebo další osoba 

(osoby), které žijí s poplatníkem ve spole�né domácnosti.  

Naopak p�íjmy a výdaje nelze rozd�lit na: 

- d�ti až do ukon�ení jejich povinné školní docházky, 

- d�ti v kalendá�ních m�sících, ve kterých je na n� uplat�ováno da�ové 

zvýhodn�ní na vyživované dít�, 

- manžela �i manželku, pokud je na n�j uplat�ována sleva na dani podle § 35ba 

ZDP. 

Výše p�íjm� a výdaj�, které lze na spolupracující osobu rozd�lit záleží na postavení, ve 

kterém je v��i poplatníkovi. Rozlišují se tyto dv� skupiny: 

- Spolupracující osobu je pouze druhý z manžel� – v takovémto p�ípad� lze na 

spolupracující osobu rozd�lit podíl až ve výši 50 %. �ástka p�ipadající na tuto 

osobu, o kterou p�íjmy p�esahují výdaje, však nesmí p�ekro�it �ástku 

540 000 K� za celý rok nebo 45 000 K� za každý zapo�atý m�síc spolupráce. 

                                                
44 BRYCHTA, I., MACHÁ�EK, I., D�RGEL, M., Da� z p�íjm� 2010. s. 58 – 61.
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- Spolupracující osobou je jedna �i více osob žijících ve spole�né domácnosti, 

p�ípadn� i druhý z manžel� – v tomto p�ípad� lze na spolupracující osoby 

v souhrnu rozd�lit podíl maximáln� ve výši 30 %. Rozd�lená �ástka, o kterou 

p�íjmy p�esahují výdaje, nesmí být vyšší, než 180 000 K� p�i spolupráci po celé 

zda�ovací období, nebo 15 000 K� za každý zapo�atý m�síc spolupráce. Pokud 

spolupracuje více osob, musí být výše jejich podílu stejná. 

Rozd�lení p�íjm� a výdaj� na spolupracující osobu m�že uplatnit i poplatník, jež 

uplat�uje výdaje procentem. Nevýhodou spolupracující osoby je povinnost tuto �innost 

oznámit jako zahájení spolupráce p�i podnikání do t�iceti dn� od zahájení spolupráce. 

Spolupracující osoba tak vystupuje jako podnikatel a proto má oznamovací povinnost i 

v��i zdravotní pojiš	ovn� a p�íslušné okresní správ� sociálního zabezpe�ení do osmého 

dne následujícího m�síce po m�síci zm�ny, s �ímž souvisí i placení povinných záloh na 

sociálním a zdravotním pojišt�ní. Tento optimaliza�ní nástroj se tedy musí promýšlet již 

dop�edu, jelikož po skon�ení sledovaného da�ového období již nelze zp�tn� tuto 

spolupráci nahlásit a �erpat její výhody. 

2.4 Odvody neda�ového charakteru 

Mezi odvody neda�ového charakteru v rámci zda�ování fyzických osob pat�í sociální a 

zdravotní pojišt�ní. Jelikož bakalá�ská práce je zam��ena na osoby samostatn�

výd�le�n� �inné, bude se tématika odvod� neda�ového charakteru týkat p�evážn� t�chto 

osob. 

2.4.1 Sociální pojišt�ní 

Pojistné na sociální zabezpe�ení, tak zvané sociální pojišt�ní, je upraveno zákonem �. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 

zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Jedná se o p�íjem státního rozpo�tu, který 

v sob� zahrnuje pojistné na d�chodové pojišt�ní, pojistné na nemocenské pojišt�ní a 

p�ísp�vek na státní politiku nezam�stnanosti. Sociální pojišt�ní spravuje �eská správa 

sociálního zabezpe�ení, jež je samostatnou rozpo�tovou organizací pod�ízenou 

Ministerstvu práce a sociálních v�cí. 45

                                                
45 § 1 a 2 zákona �. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe�ení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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2.4.1.1 Ú�el platby sociálního pojišt�ní 

Platbou d�chodové pojišt�ní se poplatník zabezpe�í v životních situacích, jako je stá�í, 

invalidita �i úmrtí živitele. V t�chto p�ípadech má poplatník nárok na vyplácení dávek 

d�chodového zabezpe�ení. 46

Cílem dávek nemocenského zabezpe�ení je finan�n� zabezpe�it poplatníka 

v okamžiku, kdy kv�li nemoci �i mate�ství ztratí krátkodob� výd�lek. Ú�ast na tomto 

pojišt�ní je pro osoby samostatn� výd�le�n� �inné dobrovolná, pro zam�stnance je pak 

povinná. 47

2.4.1.2 Poplatníci sociálního pojišt�ní 

Poplatníky sociálního pojišt�ní jsou podle § 3 ZSZ zam�stnanci a zam�stnavatelé, 

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

Bakalá�ská práce se dále zam��í na skupinu osob samostatn� výd�le�n� �inných. 48

2.4.1.3 Vym��ovací základ OSV� 49

Vym��ovacím základem OSV� pro pot�eby sociálního pojišt�ní je 50 % díl�ího 

da�ového základu podle § 7 ZDP. OSV� si však m�že sama ur�it i vyšší vym��ovací 

základ, nikoliv však nižší. Pokud je vym��ovací základ nižší, než hranice stanovená 

zákonem pro tzv. minimální vym��ovací základ, OSV� musí použít tento minimální 

vym��ovací základ. 

Výše minimálního vym��ovacího základu se odvíjí od skute�nosti, zda vykonává 

poplatník hlavní �i vedlejší �innost. Pro hlavní výd�le�nou �innost �iní tento m�sí�ní 

základ 25 % a pro vedlejší �innost 10 % z pr�m�rné mzdy. Výše minimálního 

vym��ovacího základu se pak spo�ítá vynásobením dané �ástky po�tem m�síc�, kdy 

OSV� vykonávala bu
to vedlejší nebo hlavní �innost. 

                                                
46
�ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE�ENÍ. D�chodové pojišt�ní. [online]. [cit. 2012-11-02]. 

Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/. 
47
�ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE�ENÍ. Nemocenské pojišt�ní. [online]. [cit. 2012-11-02]. 

Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/. 
48 § 3 zákona �. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe�ení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
49 § 5b zákona �. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe�ení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Tab. 2: Výše pro minimální vym��ovací základ OSV�

Rok Hlavní �innost Vedlejší �innost 

2012 6 285 K� 2 514 K�

2011 6 185 K� 2 474 K�

2010 5 928 K� 2 371 K�

Zdroj: internetový zdroj 50

 Maximálním vym��ovacím základem dan� je �ástka ve výši �ty�iceti osmi násobku 

pr�m�rné mzdy.  

2.4.1.4 Sazby pojistného a algoritmus výpo�tu pojistného pro OSV�

Sazby pojistného pro roky 2010, 2011 a 2012 jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 3: Sazby pojistného OSV�

Pojišt�ní 2010 2011 2012 

D�chodové pojišt�ní 28 % 28 % 28 % 

P�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti 1,2 % 1,2 % 1,2 % 

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

 Zdroj: internetový zdroj 51

OSV� se m�že rozhodnout, že nebude ú�astnou nemocenského pojišt�ní. V tomto 

p�ípad� však nemá nárok na dávky v p�ípad� nemoci �i mate�ství. 

2.4.1.5 Algoritmus výpo�tu sociálního pojišt�ní: 

1) Výpo�et vym��ovacího základu – skute�ný, minimální, maximální, se 

zaokrouhlí na celé koruny nahoru. 

2) Vypo�tení pojistného z vym��ovacího základu p�íslušnou procentní sazbou 

v závislosti na skute�nosti, je-li OSV� ú�astna nemocenskému pojišt�ní �i 

nikoliv. Výsledná �ástka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. 

3) Od vypo�teného pojistného se ode�te úhrn záloh za sledované zda�ovací 

období. Výsledkem je nedoplatek, �i p�eplatek. 

                                                
50 FINANCE.CZ. Základ a sazby pojistného u sociálního pojišt�ní. [online]. [cit. 2012-13-02]. Dostupné 
z: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/socialni-pojisteni-osvc/sazby/. 
51 Tamtéž. 
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4) Nedoplatek je povinen poplatník uhradit, u p�eplatku se m�že poplatník 

rozhodnout, zda mu bude vrácen, nebo bude použit na úhradu záloh pro 

následující zda�ovací období. 

5) Výpo�et nové výše zálohy pro následující zda�ovací období. 

2.4.1.6 Zálohy na sociální pojišt�ní 52

Výpo�et a placení záloh OSV� se odvíjí od skute�nosti, vykonává-li OSV� �innost 

vedlejší, �i hlavní.  

2.4.1.6.1 Zálohy na sociální pojišt�ní u hlavní �innosti 

P�i hlavní �innosti platí poplatník zálohy na sociální pojišt�ní již v prvním roce p�i 

založení živnosti, a to po celý rok v minimální výši za každý m�síc hlavní výd�le�né 

�innosti. Pro rok 2011 je stanovena �ástka minimální zálohy ve výši 1 807 K�. 

Následující rok již platí poplatník zálohy ve výši, která jí vyšla v P�ehledu p�íjm� a 

výdaj�. Výši záloh si však m�že dobrovoln� zvýšit, nejvýše však do hranice maximální 

zálohy stanovenou pro rok 2011 na 43 345 K� m�sí�n�. 

2.4.1.6.2 Zálohy na sociální pojišt�ní u vedlejší �innosti 

OSV� vykonávající vedlejší �innost 53 první rok podnikání zálohy neplatí v�bec. 

Zálohy na sociální pojišt�ní se vym��í na základ� podání P�ehledu p�íjm� a výdaj� a to 

pouze za podmínky, že výše zisku OSV� za sledované zda�ovací období p�esáhla 

hranici stanovenou zákonem. Tato hranice je stanovena pro rok 2011 �ástkou 59 373 K�

(sníženou o 1/12 za každý m�síc, kdy poplatník nevykonával samostatnou výd�le�nou 

�innost). Poplatník si však m�že stanovit, že bude platit zálohy dobrovoln�, anebo že 

chce být ú�asten nemocenského pojišt�ní. V tomto p�ípad� musí platit m�sí�ní zálohy 

ve výši alespo� minimální zálohy, která �iní pro rok 2011 �ástku 723 K� m�sí�n�. 

                                                
52
�ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE�ENÍ. Zálohy na pojistné na d�chodové pojišt�ní. 

[online]. [cit. 2012-15-02]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/zalohy-na-
pojistne-na-duchodove-pojisteni.htm. 
53 Vedlejší �inností se rozumí, že OSV� má soub�žn� s vlastní výd�le�nou �innosti i zam�stnanecký 
pom�r, který zakládá ú�ast na nemocenském pojišt�ní a v tomto zam�stnání pobírá alespo� minimální 
mzdu, nebo pobírá invalidní �i starobní d�chod, nebo je nezaopat�eným dít�tem – studentem. 
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2.4.1.6.3 Výše zálohy pro další zda�ovací období 

Výše zálohy pro následující rok se vypo�te tak, že vym��ovací základ pro sociální 

pojišt�ní vyd�láme po�tem m�síc�, ve kterém OSV� vykonávala hlavní �i vedlejší 

výd�le�nou �innost. Výsledná �ástka se zaokrouhlí nahoru a následn� vynásobí 

koeficientem 0,292. Výsledek se op�t zaokrouhlí na celé koruny nahoru a výsledná 

�ástka je nová výše zálohy na pojistné, jež bude OSV� uvád�t v P�ehledu za rok 2011. 

Pokud �ástka m�sí�ního vym��ovacího základu vyjde menší než minimální vym��ovací 

základ stanovený pro vedlejší �i hlavní �innost (viz. tabulka �. 1), dále se po�ítá s touto 

�ástku. Z toho vyplývá minimální záloha placená za následující zda�ovací období, rok 

2012, ve výši 1 836 K� pro hlavní a 735 K� pro vedlejší �innost.  

2.4.1.7 Student a platba sociálního pojišt�ní 

Student pat�í mezi poplatníky, za které platí sociální pojišt�ní stát. V tomto p�ípad� se 

na samostatnou výd�le�nou �innost student� vzhlíží jako na �innost vedlejší a do 

výd�lku 59 373 K� ro�n� neplatí žádné zálohy ani pojistné za zda�ovací období. Pokud 

však studentovi vyjde výd�lek vyšší, než je tato hranice, bude muset uhradit pojistné za 

sledované období a k tomu platit po následující rok zálohy vypo�tené pro vedlejší 

�innost. 

2.4.2 Zdravotní pojišt�ní 

Zdravotní pojišt�ní vymezuje zákon �. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojišt�ní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Toto pojišt�ní je povinné pro každého 

ob�ana �eské republiky a bu
to si ho hradí sám, nebo je za n�j placeno státem.  

Platby pojistného jsou p�íjmem zdravotních pojiš	oven. Tu si poplatník m�že sám zvolit 

a maximáln� jednou za rok zm�nit. Zdravotních pojiš	oven je v sou�asné dob� na trhu 

dev�t, z nichž nejv�tší po�et pojišt�nc� má Všeobecná zdravotní pojiš	ovna. 54

                                                
54

Zdravotní pojišt�ní. [online]. [cit. 2012-19-02]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/dane/zdravotni-
pojisteni/pruvodce/. 
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2.4.2.1 Ú�el platby a poplatníci 55

Zdravotní pojišt�ní slouží k úhrad� náklad� zdravotní pé�e. Pln� jsou z n�j hrazeny 

nezbytné léka�ské úkony, léky a zdravotnický materiál. Za n�které léky a zákroky si 

pacient p�iplácí, n�které jsou z pojišt�ní hrazeny v plné výši. 

Poplatníci zdravotního pojišt�ní: 

- Zam�stnanci – zdravotní pojišt�ní odvádí za zam�stnance jeho zam�stnavatel. 

Zam�stnanec platí 4,5 % z jeho hrubé mzdy, zam�stnavatel pak 9 % z hrubé 

mzdy zam�stnance jako nep�ímý náklad (da�ov� uznatelný). 

- OSV� – zdravotní pojišt�ní odvádí OSV� zálohov� každý m�síc dle 

dosaženého výsledku za uplynulý rok podle vykázaný v P�ehledu. Sazba pro 

platbu pojistného je 13,5 %.

- Osoba, za kterou platí pojišt�ní stát – jedná se nap�íklad o studenty, 

poživatelé d�chod�, ženy na mate�ské nebo rodi�ovské dovolené, uchaze�i o 

zam�stnání atd. Stát za n� každý m�síc platí zdravotní pojišt�ní ve výši 723 K�.

- Osoba bez zdanitelných p�íjm� – ob�an �R, který nespadá do žádné z výše 

uvedených kategorií. Tyto osoby odvádí povinn� m�sí�n� zálohy na zdravotní 

pojišt�ní ve výši 1 080 K�.

2.4.2.2 Vym��ovací základ OSV� 56

Vym��ovací základ OSV� se vypo�ítá jako 50 % z rozdílu, o které p�íjmy z § 7 ZDP 

p�esahují výdaje. Pokud je tento vym��ovací základ nižší, než �ástka stanovená pro 

minimální vym��ovací základ (za rok 2011 - 12 370 K� a pro rok 2012 - 12 568,50 K�

m�sí�n�), pak se jako m�sí�ní vym��ovací základ bere tento minimální vym��ovací 

základ. Maximální vym��ovací základ je stanoven pro rok 2011 v �ástce 1 781 864 K�

ro�n�. 

Minimální vym��ovací základ nemusí být u OSV� dodržen, pokud je OSV� nap�íklad: 

- osobou, za kterou platí pojistné také stát, 
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Zdravotní pojišt�ní. [online]. [cit. 2012-19-02]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/dane/zdravotni-
pojisteni/pruvodce/. 
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Vym��ovací základ zdravotního pojišt�ní [online]. [cit. 2012-19-02]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/zdravotni-pojisteni-osvc/vymerovaci-zaklad/. 
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- osobou s t�žkým t�lesným, smyslovým nebo mentálním postižením, 

- osobou, která pobírá starobní d�chod. 

2.4.2.3 Výpo�et pojistného OSV�

Výše pojistného se vypo�te jako 13,5 % z vym��ovacího základu. Výsledek se porovná 

se zaplacenými zálohami za sledované zda�ovací období, a pokud jsou tyto zaplacené 

zálohy vyšší, než �ástka pojistného, vznikne tak poplatníku p�eplatek. V opa�ném 

p�ípad� vznikl nedoplatek, který je poplatník povinen uhradit p�íslušné zdravotní 

pojiš	ovn� do osmi dn� po podání da�ového p�iznání k dani z p�íjm�. 

2.4.2.4 Zálohy na zdravotní pojišt�ní 57

V prvním roce vykonávání hlavní výd�le�né �innosti se odvádí m�sí�ní zálohy alespo�

v minimální výši. Ta je pro rok 2011 stanovena na �ástku 1 670 K� a pro rok 2012 na 

1 697 K�. P�i vedlejší �innosti se v prvním roce výd�le�né �innosti zálohy na zdravotní 

pojišt�ní neodvád�jí. Zálohy v dalších letech podnikání se vypo�ítávají v závislosti na 

velikosti dosaženého zisku. Pokud je takto vypo�tená záloha menší, než hranice pro 

minimální zálohu, platí poplatník následující zda�ovací období zálohy v její minimální 

výši.  

Platba minimální m�sí�ní zálohy neplatí u OSV�, pro které neplatí ani minimální 

vym��ovací základ. Tyto osoby platí zálohy na zdravotní pojišt�ní ve skute�né výši. 

2.4.2.5 Student a zdravotní pojišt�ní 

Student spadá do kategorie poplatník�, za které platí ze zákona zdravotní pojišt�ní stát. 

Proto v prvním roku podnikání nemusí platit minimální zálohy a ani pro n�j neplatí 

povinnost dodržet minimální výši zálohy. V prvním roce proto zaplatí zdravotní 

pojišt�ní ze své výd�le�né �innosti formou doplatku. V dalším roce podnikání již 

student má povinnost platit zálohy na zdravotní pojišt�ní ve skute�né výši. M�že se tak 

stát, že bude m�sí�n� platit zálohy ve výši jen nap�íklad 150 K�. 
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Odvod a placení zdravotního pojišt�ní u OSV�. [online]. [cit. 2012-19-02]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/zdravotni-pojisteni-osvc/placeni/. 
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3 PRAKTICKÁ �ÁST 

V praktické �ásti se bakalá�ská práce zam��uje na srovnání zdan�ní p�íjm� podnikatele 

Petra Krej�ího p�i uplatn�ní skute�ných a paušálních výdaj� a dále na porovnání, jak by 

zdan�ní vypadalo, kdyby pan Krej�í podnikal formou spole�nosti s ru�ením omezeným. 

Následn� jeden z t�chto výsledk� bude zákonnými prost�edky optimalizován tak, aby 

výsledná da�ová povinnost a odvody na sociálním a zdravotním pojišt�ní byly co 

nejnižší. 

Výše zmín�né úkony se budou aplikovat na skute�ných výsledcích podnikání 

analyzovaného subjektu za rok 2011. Všechny tabulky uvedené v praktické �ásti jsou ve 

vlastním zpracování ze zdroj� autora práce. 

3.1 P�edstavení analyzovaného subjektu 

Petr Krej�í (se sídlem podnikání Starý Pelh�imov 17, 393 01 Pelh�imov) podniká jako 

osoba samostatn� výd�le�n� �inná od 26. 3. 2010. P�edm�tem podnikání podle 

živnostenského rejst�íku je maloobchod, velkoobchod a zprost�edkovatelská �innost. 

Pan Krej�í se zabývá prodejem produkt� na maturitní ples, kterými jsou nap�íklad 

maturitní skleni�ky, šerpy a stužky, placky, zprost�edkování vystoupení na plesy a jiné.  

Svou samostatn� výd�le�nou �innost provozuje soub�žn� se studiem na vysoké škole, a 

proto m�že využívat jako nezaopat�ené dít� výhody, které z tohoto statusu plynou. 

3.1.1 Výchozí data z prvního roku podnikání - 2010 

Z d�vodu uleh�ení evidence p�íjm� a výdaj� a vhodn� nastavené ziskovosti 

prodávaných výrobk� podnikatel uplat�uje výdaje procentním paušálem, který pro jeho 

�innost �iní 60 % z p�íjm�. Z prvního roku podnikání vyplynuly tyto skute�nosti: 

Tab. 4: Výchozí data prvního roku podnikání 

Položka �ástka

P�íjmy 594 066 K�

Výdaje (procentní) 356 440 K�

Zisk 237 626 K�

Záloha na da� z p�íjm� pro rok 2011 0 K�

M�sí�ní záloha na sociální pojišt�ní pro rok 2011 3 470 K�

M�sí�ní záloha na zdravotní pojišt�ní pro rok 2011 1 604 K�
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Z dané tabulky vyplývá povinnost platit v roce 2011 zálohy na sociální a zdravotní 

pojišt�ní. Jelikož je podnikatel zárove� studentem, výše zálohy na zdravotní pojišt�ní je 

o 66 K� nižší, než minimální výše zálohy stanovená zákonem. Z d�vodu, že byly 

p�ehledy podány v b�eznu 2011, prob�hlo v roce 2011 dev�t plateb záloh na sociální a 

zdravotní pojišt�ní 

3.1.2 Analyzovaná data druhého roku podnikání - 2011 

Podnikatel stále uplat�uje výdaje stanovené procentem z p�íjm�. V m�síci �íjnu 

p�ekro�il obrat jednoho milionu korun za dvanáct po sob� jdoucích m�síc�, a proto se 

musí zaregistrovat k dani z p�idané hodnoty. Plátcem DPH se oficiáln� stává od 

1. 1. 2012 a i z toho d�vodu se v roce 2012 rozhodl pro p�echod z procentních výdaj�

na oficiální výdaje a za�al vést da�ovou evidenci. 

Tab. 5: P�íjmy a výdaje za rok 2011 – porovnání paušálních a skute�ných výdaj�

Položka Procentní výdaje Skute�né výdaje 

P�íjmy 1 291 026 K� 1 291 026 K�

Výdaje   774 616 K�   802 554 K�

Výsledek hospoda�ení   516 410 K�   488 472 K�

Z tabulky vyplývá, že p�i uplatn�ní skute�ných výdaj� by m�l podnikatel o 27 938 K�

nižší da�ový základ. I p�esto uplat�uje výdaje procentním paušálem. Je to i z d�vodu, že 

p�i takto uplat�ovaných výdajích se snižuje pravd�podobnost kontroly od finan�ního 

ú�adu a kontrola výdaj� odpadá úpln�. 

3.2 Výpo�et da�ové povinnosti a odvod� fyzické osoby 

P�i výpo�tu da�ové povinnosti a odvod� neda�ového charakteru se srovnají varianty, 

kolik by poplatník odvedl, kdyby uplat�oval výdaje stanovené procentem a výdaje 

skute�né. Údaje z�stávají stejné jako v tabulce �. 5 se zohledn�ním zaplacených záloh 

na sociální a zdravotní pojišt�ní z tabulky �. 4. 

Podnikatel uplat�uje soukromé životní pojišt�ní ve výši 6 120 K� a dvakrát za rok 

daroval krev. Žádné další položky snižující základ dan� již neuplat�uje. Uplat�uje slevu 

na studenta ve výši 4 020 K� ro�n� a na poplatníka ve výši 23 640 K� ro�n�. Na jinou 

slevu na dani �i da�ové zvýhodn�ní poplatníkovi nevzniká nárok.  
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Tab. 6: Výpo�et da�ové povinnosti 

Položka Paušální výdaje Skute�né výdaje 

P�íjmy 1 291 026 K� 1 291 026 K�

Výdaje   774 616 K�   802 554 K�

Výsledek hospoda�ení   516 410 K�   488 472 K�

Životní pojišt�ní - 6 120 K�   - 6 120 K�

Dar - 4 000 K�   - 4 000 K�

Da�ový základ   506 290 K�   478 352 K�

DZ po zaokrouhlení   506 200 K�   478 300 K�

Da� z p�íjm�    75 930 K� 71 745 K�

Slevy na poplatníka    23 640 K�    23 640 K�

Sleva na studenta     4 020 K�     4 020 K�

Da� po slevách    48 270 K�    44 085 K�

Zaplacené zálohy         0 K�         0 K�

Da�ová povinnost    48 270 K�    44 085 K�

Nová záloha     19 400 K�     17 700 K�

Výsledná da�ová povinnost p�i uplatn�ní paušálních výdaj� je 48 270 K�, p�i uplatn�ní 

skute�ných výdaj� 44 085 K�. P�i porovnání obou variant uplat�ování výdaj� je v tomto 

p�ípad� rozdíl 4 185 K�. Poplatník bude následující rok platit pololetn� zálohy na da�

z p�íjm� ve výši 40 % da�ové povinnosti, tedy 19 400 K� (respektive 17 700 K�). 

Tab. 7: Výpo�et sociálního pojišt�ní 

Položka - SP Paušální výdaje Skute�né výdaje 

Výsledek hospoda�ení   516 410 K�   488 472 K�

Vym��ovací základ   258 205 K�   244 236 K�

Zaokrouhlený VZ   258 206 K�   244 236 K�

Sociální pojišt�ní    75 396 K�    71 317 K�

Zálohy 31 230 K�    31 230 K�

Doplatek 44 166 K�    40 087 K�

Nová výše zálohy 6 284 K� 5 944 K�

Doplatek na sociální pojišt�ní p�i zohledn�ní zaplacených záloh je p�i uplatn�ní 

procentních výdaj� o 4 079 K� vyšší, než p�i skute�ných výdajích. 
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Tab. 8: Výpo�et zdravotního pojišt�ní 

Položka - ZP Paušální výdaje Skute�né výdaje 

VH   516 410 K�   488 472 K�

Vym��ovací základ   258 205 K�   244 236 K�

Zaokrouhlený VZ   258 205 K�   244 236 K�

Zdravotní pojišt�ní    34 858 K�    32 972 K�

Zálohy    14 436 K�    14 436 K�

Doplatek 20 422 K� 18 536 K�

Nová výše zálohy 2 905 K� 2 748 K�

Jelikož je sazba zdravotního pojišt�ní o 15,7 procentního bodu nižší, než sazba 

sociálního pojišt�ní, není rozdíl p�i porovnání obou výší výdaj� tak vysoký, jako tomu 

bylo u sociálního pojišt�ní. P�i uplatn�ní paušálních výdaj� �iní doplatek zdravotního 

pojišt�ní 20 422 K�, u skute�ných náklad� je doplatek o 1 886 K� nižší. 

3.2.1 Shrnutí odvod� da�ového a neda�ového charakteru za rok 2011 

Tab. 9: Souhrnné ro�ní odvody da�ového a neda�ového charakteru 2011 

Celkem platby Paušální výdaje Skute�né výdaje 

Zdravotní pojišt�ní 20 422 K� 18 536 K�

Sociální pojišt�ní 44 166 K� 40 087 K�

Da� z p�íjm�  48 270 K� 44 085 K�

Celkem platby 112 858 K� 102 708 K�

Z tabulky vyplývá, že poplatník by p�i uplatn�ní skute�ných výdaj� ušet�il 10 150 K� na 

dani z p�íjm�, sociálním a zdravotním pojišt�ní. I p�es tuto úsporu pan Krej�í uplat�uje 

výdaje procentním paušálem. Vzniklý rozdíl je tedy možno chápat jako výdaje za volný 

�as, který by jinak pan Krej�í strávil evidencí výdajových doklad� pro ú�ely da�ové 

evidence, nebo výdaje za nižší míru pravd�podobnosti da�ových kontrol, které nejsou u 

procentn� stanovených výdaj� tak �asté. 

Pokud by poplatník da�ové evidenci nerozum�l, pravd�podobn� by využil vedení DE 

externími pracovníky �i specializovanou spole�ností, která by si za celoro�ní zpracování 

DE nafakturovala ur�it� více, než je �ástka 10 150 K�. Z tohoto pohledu se tedy 
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podnikateli vyplatí vést si údaje pouze o p�íjmech a uplat�ovat výdaje procentním 

paušálem, i když jsou oproti skute�ným výdaj�m na první pohled nevýhodné. 58

Poplatník by v této situaci m�l zvážit, na jakou hodnotu si cení svého volného �asu a 

jaké dodate�né výdaje by mu vznikly vedením DE ve srovnání s da�ovou úsporou, která 

by v p�ípad� uplat�ování skute�ných výdaj� vznikla. 

3.3 Zdan�ní p�íjm� p�i podnikání formou právnické osoby 

Následující �ást bakalá�ské práce se bude zabývat zdan�ním a odvody sociálního a 

zdravotního pojišt�ní pro p�ípad, kdyby pan Krej�í podnikal jako právnická osoba, 

konkrétn� jako spole�nost s ru�ením omezeným. 59 Jedná se o kapitálovou obchodní 

spole�nost s minimálním základním kapitálem 200 000 K� a s možností jejího založení 

již jedním spole�níkem. Ten za spole�nost ru�í jen do celkové výše nesplacených 

vklad�, spole�nost však za své závazky ru�í celým svým majetkem. 

Tato forma podnikání s sebou však p�ináší i spoustu povinností. Nap�íklad p�i založení 

spole�nosti sepisují spole�níci spole�enskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu 60, 

musí splatit 30 % všech pen�žitých vklad�, minimáln� však 100 000 K� 61, a až poté je 

spole�nost na základ� žádosti zapsána do obchodního rejst�íku. K datu zápisu do 

obchodního rejst�íku oficiáln� spole�nost vzniká. 

Podle ZU 62 se právnická osoba povinn� stává ú�etní jednotkou. To s sebou nese 

povinnost vést ú�etnictví v jeho plném rozsahu. Krom� toho je povinna ro�n� vkládat 

ú�etní záv�rky do sbírky listin vedených u obchodního rejst�íku, vést a pravideln�

vybírat datovou schránku nebo tvo�it rezervní fond minimáln� ve výši stanovené 

zákonem.  

                                                
58 Výdaje spojené s vedením da�ové evidence by pro poplatníka byly da�ov� uznatelným výdajem, 
kterým by si mohl snížit základ dan� za sledované zda�ovací období. Z tohoto d�vodu by se snížily i da�
z p�íjm� a odvody sociálního a zdravotního pojišt�ní. 
59 A�koliv se podnikání formou právnické osoby od fyzické osoby velmi odlišuje (systém zdan�ní, 
povinnosti), je to jedna z možných forem podnikání, a proto se i touto variantou zdan�ní bakalá�ská práce 
v praktické �ásti zabývá. 
60 Jeden spole�ník sepíše zakladatelskou listinu, více spole�ník� než jeden sepíší spole�enskou smlouvu. 
61 Pokud je pouze jeden zakládající spole�ník, musí být splacen vklad ve výši 100 %. 
62 § 1 odst. 2 zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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3.3.1 Výchozí data pro odvody da�ového a neda�ového typu právnické osoby 

P�i analýze zdan�ní právnické osoby se vychází ze stejných p�íjm� (výnos�) a 

skute�ných výdaj� (náklad�), jako tomu bylo v p�edchozím p�íklad�. P�edpokládá se, že 

pan Krej�í umí ú�etnictví, a proto dodate�né náklady s vedením ú�etnictví externím 

subjektem nevznikají. Dodate�né náklady, které se mohou zapo�ítat jako da�ov�

uznatelné, jsou náklady na založení spole�nosti. V tomto p�ípad� jsou stanoveny na 

�ástku 18 000 K�. 

Další položka, která výrazn� navyšuje náklady v porovnáním s OSV�, jsou mzdové 

náklady. Jelikož by byl pan Krej�í jako spole�ník ve spole�nosti zam�stnán, jeho p�íjem 

by podléhal zdan�ní z p�íjm� fyzických osob, odvod�m sociálního a zdravotního 

pojišt�ní. Zdravotní a sociální pojišt�ní však platí i zam�stnavatel za své zam�stnance. 

V nákladech se tedy projeví �ástka hrubé mzdy navýšená o SP a ZP odvád�né 

zam�stnavatelem za zam�stnance. 63

Op�t se srovnávají dv� varianty modelového p�íkladu.  

- V první variant� je m�sí�ní hrubá mzda pana Krej�ího 8 000 K�. 64 V ro�ním 

souhrnu �iní mzdové náklady v�etn� navýšení o SP a ZP 128 640 K�. 

- V druhé variant� je stanovena hrubá mzda tak, aby se spole�nost nedostala do 

ztráty a hospoda�ila s co nejnižším ziskem. Proto hrubá mzda spole�níka �iní 

29 000 K�. Celkové ro�ní mzdové náklady jsou tak ve výši 466 320 K�. 

Tab. 10: Výchozí data pro výpo�et zdan�ní právnické osoby 

Položka 1. varianta 2. varianta 

Skute�né náklady   802 554 K�   802 554 K�

Založení spole�nosti    18 000 K�    18 000 K�

Mzdové náklady   128 640 K�   466 320 K�

Náklady celkem   949 194 K� 1 286 874 K�

Výnosy 1 291 026 K� 1 291 026 K�

Výsledek hospoda�ení 341 832 K� 4 152 K�

                                                
63 Jinými slovy se jedná o základ dan� pro výpo�et dan� z p�íjm� zam�stnance – superhrubá mzda. 
64 Jedná se o zákonem stanovenou hranici pro minimální mzdu. 
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Z tabulky je na první pohled patrné, že ve druhé variant� je hospodá�ský výsledek velmi 

nízký, a proto bude i da� z p�íjm� právnických osob nesrovnateln� nižší. Na p�íklad se 

však nahlíží komplexn�, a proto krom� DPPO, ZP a SP placené spole�ností se musí 

zohlednit i da� z p�íjm�, SP a ZP, které odvádí zam�stnanec ze své mzdy. Jen tak se dá 

rozhodnout, zda bude pro pana Krej�ího p�echod na právnickou osobu v�bec výhodný. 

3.3.2 Výpo�et �isté mzdy a povinných odvod� spole�níka 

Spole�ník by byl v tomto p�ípad� ve spole�nosti zam�stnán na základ�

pracovn�právního vztahu, z n�hož mu každý m�síc náleží hrubá mzda ve výši 8 000 K�

nebo ve druhém p�ípad� 29 000 K�. Uplat�uje slevu na poplatníka a z titulu 

nezaopat�eného dít�te má nárok na slevu na studenta. Další možností p�íjmu spole�níka 

je výplata podíl� na zisku dle spole�enské smlouvy, které se zda�ují 15 % srážkovou 

daní. Ty však hospodá�ský výsledek, a tím i základ dan�, p�ímo neovliv�ují, a proto 

nebudou v tomto p�ípad� zohledn�ny. 

Tab. 11: Výpo�et m�sí�ní �isté mzdy spole�níka 

Položka 1. varianta 2. varianta 

Hrubá mzda  8 000 K� 29 000 K�

Zdravotní pojišt�ní    360 K�  1 305 K�

Sociální pojišt�ní    520 K�  1 885 K�

Superhrubá mzda 10 720 K� 38 860 K�

Základ dan� 10 800 K� 38 900 K�

Da� z p�íjmu  1 620 K�  5 835 K�

Sleva na poplatníka  1 970 K�  1 970 K�

Sleva na studenta    335 K�    335 K�

Da�ová povinnost 0 K�  3 530 K�

  

P�i m�sí�ním p�íjmu 8 000 K� a uplatn�ní slev na poplatníka a na studenta je záloha na 

da� z p�íjmu rovna nule. Nulovou da� by m�l poplatník p�i t�chto podmínkách až do 

m�sí�ního hrubého p�íjmu 11 417 K�. Zdravotní pojišt�ní �iní 4,5 % a sociální pojišt�ní 

6,5 % z hrubého m�sí�ní mzdy. Základ dan� je hrubá mzda navýšená o 34 % 

(tzv. superhrubá mzda), který se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. 
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Tab. 12: Výpo�et �istého ro�ního p�íjmu spole�níka 

Položka 1. varianta 2. varianta 

Ro�ní p�íjem 96 000 K� 348 000 K�

Zdravotní pojišt�ní  4 320 K� 15 660 K�

Sociální pojišt�ní  6 240 K� 22 620 K�

Da�ová povinnost      0 K� 40 770 K�

�istý ro�ní p�íjem 85 440 K� 268 950 K�

V první variant� by zam�stnanec ze své hrubé mzdy odvedl pouze 11 %. Jeho ro�ní 

�istý p�íjem je tedy 85 440 K�. Ve druhém p�ípad� by zam�stnanec odvedl 22,72 % 

z jeho hrubého m�sí�ního p�íjmu. Z tabulky vyplývá, že �ím je m�sí�ní p�íjem 

zam�stnance vyšší, tím je v�tší i procentuální rozdíl mezi hrubým a �istým p�íjmem. 

Da�ová povinnost ve výši 40 770 K� se vypo�ítala z da�ového základu sníženého o 

zaplacené pojistné na soukromé životní pojišt�ní ve výši 6 120 K� a o dar 4 000 K�, na 

který má poplatník nárok za bezplatné dárcovství krve 65. Jelikož poplatník odvád�l 

každý m�síc �ástku 3 530 K�, na da� z p�íjmu zaplatil zálohy 42 360 K�. Pokud by 

podal da�ové p�iznání, vlivem uplatn�ných položek snižující základ dan� by mu bylo 

vráceno od státu 1 590 K� na dani. 

3.3.3 Výpo�et dan� z p�íjmu právnických osob 

Pro výpo�et dan� z p�íjmu právnických osob se vychází z údaj� z tabulky �. 10. Ob�

varianty od sebe odlišuje pouze výše mzdových náklad� a tím i dosažený hospodá�ský 

výsledek. Spole�nost nemá žádné položky snižující �i zvyšující základ dan� 66, 

nevynaložila prost�edky za ú�elem výzkumu a vývoje a nenáleží jí sleva na dani z titulu 

zam�stnávání osob se sníženou pracovní schopností. V pr�b�hu roku 2011 neplatila 

spole�nost zálohy na da� z p�íjm� právnických osob. 

                                                
65
�ástky snižující základ dan� jsou p�evzaty z p�edchozího p�íkladu, aby byla možnost objektivního 

srovnání obou variant. 
66 Da�ov� neuznatelné náklady �i výnosy, které jsou zahrnuty v ú�etnictví a tím si spole�nost neprávem 
zvýšila �i snížila základ dan�. Jedná se nap�íklad o náklady na reprezentaci �i rozdíl mezi da�ovými a 
ú�etními odpisy. 
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Tab. 13: Výpo�et dan� z p�íjmu právnických osob 

Položka 1. varianta 2. varianta 

Výnosy 1 291 026 K� 1 291 026 K�

Náklady   949 194 K� 1 286 874 K�

Výsledek hospoda�ení   341 832 K�     4 152 K�

Položky snižující ZD         0 K�         0 K�

Položky zvyšující ZD         0 K�         0 K�

VH po úprav� + a - položek   341 832 K�     4 152 K�

1. základ dan�   341 832 K�     4 152 K�

Od�itatelné položky § 34         0 K�         0 K�

2. základ dan�   341 832 K�     4 152 K�

Dary podle § 20         0 K�         0 K�

3. základ dan�   341 832 K�     4 152 K�

Zaokrouhlený základ dan�   341 000 K�     4 000 K�

Da� z p�íjmu    64 790 K�       760 K�

Zaplacené zálohy         0 K�         0 K�

Výsledná da�ová povinnost    64 790 K�       760 K�

Z tabulky je patrné, že p�i vyplácení vyšší mzdy, která je druhé variant� o 21 000 K�

m�sí�n� více, než ve variant� první, by spole�nost ušet�ila 64 030 K� na dani z p�íjmu 

právnických osob.  

3.3.4 Zhodnocení výhodnosti zvolené varianty 

Na první pohled se m�že zdát, že první varianta je pro spole�nost nevýhodná a 

z da�ového hlediska by se tak p�iklonila k druhé variant�, kde je da�ová zát�ž 

minimální. Pohled pana Krej�ího se však na celou situaci m�že lišit. Jako jediný 

vlastník spole�nosti bude chtít, aby platby státu byly co nejnižší jak za spole�nost, tak 

za sebe jako zam�stnance. Nesleduje tedy pouze platby dan� z p�íjm�, ale i odvody 

sociálního a zdravotního kompletn� jak za celou spole�nost, tak za zam�stnance. 

Velikost t�chto odvod� m�že být v mnoha p�ípadech jedním z faktor�, který 

podnikatelé zohled�ují p�i výb�ru formy podnikání. Shrnutí celé situace p�iblíží 

následující tabulka. 
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Tab. 14: Shrnutí a porovnání odvod� obou variant 

Celkem platby 1. varianta 2. varianta 

SP spole�nost    24 000 K�    87 000 K�

ZP spole�nost     8 640 K�    31 320 K�

Da� z p�íjm� za spole�nost    64 790 K�        760 K�

SP spole�ník      4 320 K�    15 660 K�

ZP spole�ník     6 240 K�    22 620 K�

Da� z p�íjm� spole�níka           0 K�    40 770 K�

Celkem platby   107 990 K�   198 130 K�

Pokud by pan Krej�í jako jediný spole�ník založil spole�nost s ru�ením omezeným, 

z da�ového hlediska by pro n�j byla výhodn�jší první nabízená varianta, tedy vyplácení 

každý m�síc minimální hrubé mzdy ve výši 8 000 K�. Na dani z p�íjm�, SP a ZP tak 

ušet�í 90 140 K� oproti tomu, kdyby si vyplácel m�sí�n� 29 000 K� a jeho hospodá�ský 

výsledek dosahoval tém�� nule. 

M�sí�ní mzda 8 000 K� však panu Krej�ímu nezajistí dostate�n� velký p�íjem, který by 

byl srovnatelný s ro�ním p�íjmem dosaženým p�i podnikání formou fyzické osoby. 

Obchodní spole�nost naproti tomu dosahuje p�im��en� velkého zisku, ze kterého bude 

moci financovat další své podnikatelské aktivity a postupn� se dále rozvíjet. 

Za situace, že by pan Krej�í jako spole�ník pobíral m�sí�ní mzdu v hrubé výši 

29 000 K�, jeho ro�ní p�íjem by se již p�iblížil p�íjmu dosahovanému p�i podnikání jako 

OSV�. Spole�nost by však v tomto p�ípad� hospoda�ila pouze s minimálním ziskem a 

p�ípadný rozvoj podnikání by tak musela financovat externími zdroji financování, nebo 

ho úpln� zastavit. Zde se zvyšuje i riziko, že spole�nost nebude schopna dostát svým 

závazk�m a dostane se do úpadku. Pokud by tato situace nastala, spole�nost by ru�ila za 

své závazky celým svým obchodním majetkem, který by v tomto p�ípad� nebyl p�íliš 

vysoký (z d�vodu nedostatku pen�žních prost�edk� na investi�ní �innost). Pokud by byl 

pan Krej�í nejen spole�níkem, ale zárove� i jednatelem spole�nosti, m�že se stát, že i 

on bude ru�it za závazky spole�nosti svým osobním majetkem. V tomto p�ípad� se však 

musí prokázat, že si jako jednatel spole�nosti nepo�ínal p�i �ízení spole�nosti s pé�í 

�ádného hospodá�e. 
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3.4 Porovnání výše zdan�ní formou fyzické a právnické osoby 

Tab. 15: Porovnání výše zdan�ní a odvod� formou fyzické a právnické osoby 

Položka Paušál  Skute�né 1. varianta 2. varianta 

SP 44 166 K� 40 087 K� 28 320 K�  102 660 K�

ZP 20 422 K� 18 536 K� 14 880 K� 53 940 K�

DZP 48 270 K� 44 085 K� 64 790 K� 41 530 K�

Celkem 112 858 K� 102 708 K� 107 990 K� 198 130 K�

Nejvýhodn�jší varianta podnikání pana Krej�ího z pohledu zdan�ní a povinných odvod�

sociálního a zdravotního pojišt�ní je osoba samostatn� výd�le�n� �inná p�i uplatn�ní 

skute�ných náklad�, p�i které �iní povinné odvody pouze 102 708 K�. Do výpo�tu 

celkových odvod� však nejsou zapo�teny povinné zálohy, které platil pan Krej�í ve 

zda�ovacím období na zdravotní a sociální pojišt�ní. T�mito zálohami by se celkové 

odvody OSV� navýšily o 45 666 K� a již by tato forma podnikání nebyla z da�ového 

hlediska nejvýhodn�jší. Ve srovnání s podnikáním právnické osoby, kde je ve druhé 

variant� p�íjem spole�níka podobný jako u OSV�, je však stále výhodn�jší varianta 

podnikání fyzické osoby. 

Nejvyšší da� z p�íjm� by pan Krej�í odvedl p�i podnikání formou právnické osoby a 

m�sí�ní mzd� 8 000 K�. V tomto p�ípad� se jedná o da� z p�íjmu právnických osob. 

V této form� podnikání a takto nastavených podmínkách by poplatník nevyužil 

efektivn� slevy na dani. V ostatních p�ípadech by sleva na dani na poplatníka a studenta 

byla využita efektivn� a v plné výši. I proto da� z p�íjm� u t�chto variant není tak 

vysoká. Nejnižší da� z p�íjm� by poplatník odvedl ve form� podnikání - právnická 

osoba, p�i m�sí�ní vyplácené mzd� 29 000 K�. 

3.4.1 Srovnání obou forem podnikání z neda�ového hlediska 

Podnikání formou fyzické nebo právnické osoby sebou p�ináší mnohé klady i zápory. 

Z ú�etního hlediska je pro pana Krej�ího jednodušší podnikat jako fyzická osoba. 

Podnikatel má na výb�r, zda povede ú�etnictví, jednoduchou da�ovou evidenci nebo 

zda bude evidovat pouze p�íjmy a uplat�ovat výdaje procentem. Právnická osoba se 

stává automaticky ú�etní jednotkou a musí vést ú�etnictví povinn� ze zákona, což m�že 

být v n�kterých p�ípadech velmi nákladné. S právnickou osobou je spojená i vyšší 



56 

administrativní náro�nost. Právnická osoba, konkrétn� s. r. o., však p�sobí navenek 

prestižn�ji a vzbuzuje v zákaznících v�tší d�v�ru. To m�že mít kladný vliv na objem 

prodeje. Nesrovnatelnou výhodou je také ru�ení spole�níka, které je proti OSV�

omezené pouze do výše svých nesplacených vklad�. Pokud však jednatel, kterým by 

pan Krej�í nesporn� jako jediný vlastník byl, nejednal s pé�í �ádného hospodá�e a svými 

neuváženými postupy by spole�nost zadlužil, mohl by i on (stejn� jako je tomu u 

OSV�) ru�it za závazky spole�nosti celým svým majetkem. 

P�i záv�re�ném rozhodnutí o form� podnikání se zohlední i tyto aspekty: 

- jedná se o studentské podnikání - tzv. „z garáže“, 

- úzce nabízený sortiment a s ním související sezónní poptávka po produktech, 

- vysoká zaneprázdn�nost podnikatele ve spojení se studiem vysoké školy, 

- pouze základní znalost ú�etnictví se všemi povinnostmi, co obnáší, 

- sou�asná velmi nízká administrativní náro�nost a snaha o co nejnižší 

administrativní náklady. 

Po uvážení všech hledisek je pro pana Krej�ího nejvýhodn�jší stále pokra�ovat 

v podnikání formou fyzické osoby. Jelikož se však poplatník stal plátcem dan�

z p�idané hodnoty, musí pro ú�ely této dan� vést evidenci doklad�. Povinnost placení 

DPH má za následek, že podnikání již nebude tak ziskové a již se nevyplatí uplat�ovat 

výdajový paušál. Pro pana Krej�ího tak bude následující zda�ovací období výhodn�jší 

p�ejít na výdaje uplat�ované ve skute�né výši. 

3.5 Optimalizace da�ových a neda�ových odvod� podnikatele 

Optimalizace dan� z p�íjm� a odvod� sociálního a zdravotního pojišt�ní bude ukázána 

na skute�ném p�íjmu pana Krej�ího p�i uplatn�ní paušáln� stanovených výdaj� (tabulka 

�. 5). A�koliv tato varianta není dle zjišt�ných výpo�t� nejvýhodn�jší, pan Krej�í ji 

p�esto uplat�uje, a proto se bude bakalá�ská práce zabývat práv� touto variantou. 

Optimalizace bude provedena za pomocí optimaliza�ních prost�edk� v souladu se 

zákonem 67. Jedná se o nezdanitelné �ásti základu dan�, p�evod �ásti hospodá�ského 

výsledku na spolupracující osobu žijící ve spole�né domácnosti a uplatn�ní slev na dani.  

                                                
67 Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 



57 

3.5.1 Nezdanitelné �ásti základu dan�

Pokud si chce poplatník uplatnit nezdanitelné �ásti základu dan�, musí to být 

podmín�né p�edchozím výdajem finan�ních prost�edk�. Z hlediska optimalizace 

da�ového základu se jedná o velmi �asto používané prost�edky, kterými si poplatník 

sníží da� z p�íjm�. Aby k ur�itému snížení dan� z p�íjm� došel, musí vynaložit 

nesrovnateln� vyšší finan�ní prost�edky, a proto tyto položky nemusí mít vždy pozitivní 

ekonomický dopad. V ukázkovém p�íkladu optimalizace bude použito a podrobn�ji 

rozebráno p�t nej�ast�jších „od�itatelných položek“ 68. 

3.5.1.1 Dar 69

Poplatník si m�že ode�íst maximáln� 10 % z da�ového základu. Jelikož se bude 

uplat�ovat p�evedení �ásti základu dan� na spolupracující osobu (v tomto p�ípad� se 

jedná o 22,98 % ZD), sníží se i základ dan� a maximální �ástka dar�, který si poplatník 

m�že uplatnit. Tato maximální hranice je stanovena na 39 774 K� (10 % z da�ového 

základu 397 739 K�).  

Krom� dvou dárcovství krve, které mají dohromady hodnotu daru 4 000 K�, musí pan 

Krej�í ješt� darovat �ástku 35 774 K� nap�íklad obcím, kraj�m, právnickým osobám za 

ú�elem financování v�dy a vzd�lání, výzkumných a vývojových ú�el�, na ú�ely 

charitativní, ekologické a humanitární nebo nap�íklad politickým stranám na jejich 

�innost. Dar musí být podložen darovací smlouvou. 

P�i uplatn�ní maximální možné výše daru by pan Krej�í ušet�il �ástku 5 966 K� na dani 

z p�íjm�. Poskytnutím daru se m�že podnikatel zviditelnit �i zlepšit své spole�enské 

postavení. Musí si však dát pozor, aby se poskytnutý dar nestal skrytou reklamou. 

3.5.1.2 Zaplacené úroky ze stavebního spo�ení a hypote�ního úv�ru 70

Poplatník si m�že snížit da�ový základ o zaplacené úroky ze stavebního spo�ení a 

hypote�ního úv�ru poskytnuté �eskou �i zahrani�ní bankou nebo stavební spo�itelnou, a 

to až do výše 300 000 K�. Tyto úv�ry však musí být striktn� použity za ú�elem bytové 

                                                
68 Pro další zjednodušení výkladu budou nezdanitelné �ásti základu dan� ozna�ovány jako od�itatelné 
položky. 
69 § 15 odst. 1 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
70 § 15 odst. 3 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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pot�eby poplatníka. Pokud by pan Krej�í splácel úv�r, který by použil nap�íklad na 

stavbu domu, který by sloužil pro podnikání, nebo na rekonstrukci bytové jednotky, 

kterou by následn� pronajímal, úroky z tohoto úv�ru by si uplatnit nemohl.  

K tomu, aby si poplatník tuto od�itatelnou položku mohl uplatnit, musí prokázat, že 

nemovitost užívá skute�n� k bytovým pot�ebám bu
to on, nebo jeho p�íbuzní v p�ímé 

linii. Pokud by pan Krej�í úroky z úv�ru uplat�oval poprvé, musel by správci dan�

p�edložit doklady o vlastnictví nemovitosti, trvalém pobytu a kopii úv�rové smlouvy. 

K da�ovému p�iznání p�ikládá každoro�n� potvrzení o výši zaplacených úrok�, které 

poplatník�m zasílá p�íslušný finan�ní subjekt, u kterého má sjednaný úv�r. 

Jelikož pan Krej�í bydlí stále se svými rodi�i a žádný hypote�ní úv�r sjednaný nemá, 

od�itatelnou položku od dan� ve form� zaplacených úrok� neuplat�uje. Pokud by však 

uplat�oval úroky v maximální možné mí�e stanovené zákonem, snížil by svou da�ovou 

povinnost až o 45 000 K�. 

3.5.1.3 Penzijní p�ipojišt�ní 71

Od základu dan� lze z titulu penzijního p�ipojišt�ní ode�íst až 12 000 K�. �ástka se 

spo�ítá tak, že od celkov� zaplacených p�ísp�vk� na penzijní p�ipojišt�ní se ode�te 

�ástka 6 000 K�. Pokud by si tedy pan Krej�í platil m�sí�n� 500 K�, od�itatelná položka 

by se rovnala nule. P�i m�sí�ní platb� 500 K� však dosahuje státní p�ísp�vek maximální 

�ástky 150 K� a ani p�i vyšších m�sí�ních platbách se již tento p�ísp�vek nezvyšuje.  

Maximálního využití da�ov� od�itatelné položky využije pan Krej�í p�i m�sí�ním 

p�ispívání 1 500 K�, v sou�tu 18 000 K� za celý rok. V tomto p�ípad� �iní od�itatelná 

položka základu dan� celých 12 000 K� a výsledná da�ová povinnost se sníží o 

1 800 K�. K uplatn�ní tohoto kroku musí poplatník doložit potvrzení o zaplacených 

p�ísp�vcích podle smlouvy o penzijním p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem. 

3.5.1.4 Životní pojišt�ní 72

V sou�asné dob� má pan Krej�í uzav�ené soukromé životní pojišt�ní, ze kterého si 

uplat�uje od�itatelnou položku ve výši 6 120 K�. Aby si mohl uplatnit maximální 

                                                
71 § 15 odst. 5 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
72 § 15 odst. 6 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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od�itatelnou položku 12 000 K� ro�n�, musí navýšit po celý rok platby životního 

pojišt�ní z dosavadních 510 K� na 1 000 K� m�sí�n�. Toto navýšení plateb zvýší 

da�ovou úsporu ze sou�asných 918 K� na 1 800 K�. 

Na území �eské republiky, pop�ípad� Evropské unie �i Evropského hospodá�ského 

prostoru, p�sobí mnoho pojiš	oven, které toto pojišt�ní poskytují. Aby mohlo být 

soukromé životní pojišt�ní da�ov� uznatelnou položkou, musí být výplata pojistného 

sjednána nejd�íve 60 m�síc� po uzav�ení smlouvy a sou�asn� v kalendá�ním roce, kdy 

poplatník dosáhnu v�ku 60 let. Pan Krej�í tuto podmínku spl�uje. K tomu, aby si mohl 

od�itatelnou položku uplatnit, p�ikládá k da�ovému p�iznání potvrzení o zaplacených 

dávkách soukromého životního pojišt�ní. 

3.5.1.5 P�ísp�vky odborovým organizacím 

P�ísp�vek odborovým organizacím si mohou uplatnit pouze poplatníci, kte�í jsou 

zam�stnaní. Jelikož pan Krej�í není zam�stnán, nemá nárok uplatnit si tuto od�itatelnou 

položku. Za situace, že by však zam�stnán byl, mohl by si od základu dan� ode�íst 

zaplacené �lenské p�ísp�vky do výše až 3 000 K� ro�n�. Aby si mohl ode�íst celou 

�ástku, znamená to m�sí�ní p�ísp�vek 250 K� odborové organizaci. Touto od�itatelnou 

položkou ušet�í poplatník maximáln� 450 K� na dani z p�íjm�. Pro uplatn�ní od�itatelné 

položky je nutné správci dan� spole�n� s da�ovým p�iznáním p�iložit i potvrzení o výši 

zaplacených �lenských p�ísp�vk�. 

3.5.2 Rozd�lení �ásti p�íjm� na spolupracující osoby 

Nejvýrazn�jší snížení odvod� da�ového a neda�ového charakteru p�inese rozd�lení 

�ásti p�íjm� na spolupracující osobu. Poplatník m�že p�evést až 50 % p�íjm� na 

spolupracující manželku (maximáln� 540 000 K� ro�n�), anebo v sou�tu až 30 % na 

ostatní osoby žijící s poplatníkem ve spole�né domácnosti (maximáln� 180 000 K�

ro�n�). Jelikož pan Krej�í není ženatý, m�že p�evést pouze 30 % p�íjm� na 

spolupracující osoby. 73

Ve spole�né domácnosti pan Krej�í žije krom� rodi�� ješt� s dv�ma sourozenci, kte�í 

také studují na vysoké škole a v sou�asné dob� jsou bez p�íjm�. Práv� tito dva 

                                                
73 § 13 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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sourozenci budou pro da�ové pot�eby spolupracujícími osobami. Tento krok se musí 

promyslet dop�edu, jelikož kdyby se poplatník na konci zda�ovacího období rozhodl, že 

chce p�evést �ást p�íjm� na spolupracující osoby, nemohl by této výhody �erpat zp�tn�

za celý rok, ale pouze za m�síce ohlášené spolupráce. 

Jelikož chce pan Krej�í uplat�ovat výhody spolupracující osoby plynoucí z celého 

zda�ovacího období, musí spolupráci ohlásit na p�íslušném finan�ním ú�ad� nejpozd�ji 

do 31. ledna 2011, místn� p�íslušné �SSZ a zdravotní pojiš	ovn� musí tuto zm�nu 

nahlásit nejpozd�ji do 8. února 2011. Od tohoto okamžiku spolupracující osoby mají 

stejné povinnosti jako podnikatelé, a proto musí platit zálohy na sociální a zdravotní 

pojišt�ní. Spolupracující osoby pana Krej�ího jsou však studenti vysoké školy, a proto 

je pro n� tato spolupracující �innost �inností vedlejší, ze které nemusí v prvním roce 

platit zálohy na zdravotní ani sociální pojišt�ní. 

Výhody vedlejší �innosti se dále využijí tak, že se na spolupracující osoby nep�evede 

v�tší výsledek hospoda�ení, než 59 373 K�. V tomto p�ípad� tyto osoby nemusí platit 

sociální pojišt�ní a výrazn� se tak na sociálním pojišt�ní ušet�í. A�koliv m�že pan 

Krej�í p�evézt na své sourozence až 30 % svých p�íjm� a výdaj�, nejlépe optimalizuje 

da�ovou povinnost p�evedením 22,98 % p�íjm� a výdaj� (tedy na každého ze 

sourozenc� 11,49 %). Tímto koeficientem spolupracující osoby nep�esáhnou 

sledovanou �ástku pro sociální pojišt�ní a celková úspora je tak nejvyšší. 

3.5.3 Výpo�et odvod� da�ového a neda�ového typu po optimalizaci 

Pro výpo�et povinných odvod� pana Krej�ího po provedení optimalizace se vychází 

z hospodá�ského výsledku 516 410 K�. Nezdanitelné �ásti základu dan� (dar, penzijní 

p�ipojišt�ní a životní pojišt�ní) se uplat�ují v maximální možné výši stanovené 

zákonem. 

Na každou ze spolupracujících osob pan Krej�í p�evádí 11,49 % svých p�íjm� a výdaj�. 

Tyto osoby za sledované zda�ovací období nem�ly jiný zdanitelný p�íjem. Jelikož jsou 

studenti, tak krom� slevy na dani na poplatníka uplat�ují ješt� slevu na studenta. 

Neuplat�ují si žádné odpo�itatelné položky od základu dan� ani da�ové zvýhodn�ní. 

Z titulu vedlejší �innosti rok 2011 neplatily zálohy na zdravotní ani na sociální 

pojišt�ní.  
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Tab. 16: Výpo�et optimalizace dan� z p�íjm�  

Položka Pan Krej�í Sourozenec 1 Sourozenec 2 

P�íjmy 994 348 K� 148 339 K� 148 339 K�

Výdaje 596 609 K� 89 003 K� 89 003 K�

VH 397 739 K� 59 336 K� 59 336 K�

Dar 39 774 K� 0 K� 0 K�

Penzijní p�ipojišt�ní 12 000 K� 0 K� 0 K�

Životní pojišt�ní 12 000 K� 0 K� 0 K�

Základ dan� 333 965 K� 59 336 K� 59 336 K�

ZD po zaokrouhlení 333 900 K� 59 300 K� 59 300 K�

Da� z p�íjm� 50 085 K� 8 895 K� 8 895 K�

Slevy na poplatníka 23 640 K� 23 640 K� 23 640 K�

Sleva na studenta 4 020 K� 4 020 K� 4 020 K�

Da� po slevách 22 425 K� 0 K� 0 K�

Zaplacené zálohy 0 K� 0 K� 0 K�

Da� z p�íjm� 22 425 K� 0 K� 0 K�

Nová záloha 0 K� 0 K� 0 K�

Vlivem provedení da�ové optimalizace se da�ová povinnost pana Krej�ího snížila o 

25 845 K�. Nejv�tší vliv na tomto snížení má p�evod �ásti p�íjm� na spolupracující 

osobu. Tento krok p�inesl snížení da�ové povinnosti o 16 279 K�, zbývajících 9 566 K�

pan Krej�í dosáhl snížením základu dan� od�itatelnými položkami. Z ekonomického 

hlediska je výhodn�jší p�evod �ásti výd�lku na spolupracující osoby, jelikož tento krok 

není spojen s dodate�ným vynakládáním finan�ních prost�edk�. 

Vlivem nízké da�ové povinnosti není pan Krej�í v následujícím zda�ovacím období 

povinen platit zálohy na da� z p�íjm�. Tuto povinnost by m�l až od vypo�tené dan� ve 

výši 30 000 K�. Z hlediska cashflow je toto velmi pozitivní výsledek, jelikož ušet�ené 

peníze se mohou investovat do podnikání �i jinak zhodnotit. 
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Tab. 17: Výpo�et sociálního pojišt�ní – optimalizace 

Položka - SP Pan Krej�í Sourozenec 1 Sourozenec 2 

VH   397 739 K�    59 336 K�    59 336 K�

Vym��ovací základ   198 869 K�    29 668 K�    29 668 K�

Zaokrouhlený VZ   198 870 K�    29 668 K�    29 668 K�

Sociální pojišt�ní    58 071 K�      0 K�     0 K�

Zálohy    31 231 K�         0 K�         0 K�

Doplatek    26 840 K�         0 K�         0 K�

Nová výše zálohy     4 839 K�         0 K�         0 K�

Jelikož výsledek hospoda�ení spolupracujících osob je nižší než �ástka, od které se musí 

odvád�t sociální pojišt�ní, doplatek a následn� platby záloh na SP spolupracujících osob 

se rovnají nule. Tímto pan Krej�í ušet�il na SP �ástku 17 325 K�. M�sí�ní záloha se 

snížila o 1 444 K� na 4 839 K�. 

Tab. 18: Výpo�et zdravotního pojišt�ní – optimalizace 

Položka - ZP Pan Krej�í Sourozenec 1 Sourozenec 2 

VH   397 739 K�    59 336 K�    59 336 K�

Vym��ovací základ   198 869 K�    29 668 K�    29 668 K�

Zaokrouhlený VZ   198 870 K�    29 668 K�    29 668 K�

Zdravotní pojišt�ní    26 848 K�     4 006 K�     4 006 K�

Zálohy    14 436 K�         0 K�         0 K�

Doplatek    12 412 K�     4 006 K�     4 006 K�

Nová výše zálohy     2 238 K�       334 K�       334 K�

Sou�et doplatk� pana Krej�ího a obou sourozenc� se rovná 20 424 K�, a je vlivem 

zaokrouhlování dokonce o 2 K� vyšší, než doplatek zdravotního pojišt�ní p�ed 

optimalizací. Nová výše zálohy je v sou�tu o 1 K� vyšší než záloha, která vyšla panu 

Krej�ímu p�ed provedením optimalizace. Zdravotní pojišt�ní je tedy ze zjišt�ných 

výpo�t� jediná �ást, na kterou da�ová optimalizace nemá pozitivní dopad. 
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3.5.4 Shrnutí výsledk� da�ové optimalizace 

Srovnání výsledk� da�ové optimalizace bude znázorn�no v následující tabulce. 

Tab. 19: Srovnání výsledk� da�ové optimalizace 

Celkem platby P�ed optimalizací Po optimalizaci Úspora 

Sociální pojišt�ní 44 166 K� 26 841 K� 17 325 K�

Zdravotní pojišt�ní 20 422 K� 20 424 K� - 2 K�

Da� z p�íjm� 48 270 K� 22 425 K� 25 845 K�

Celkem platby 112 858 K� 69 690 K� 43 168 K�

Provedením da�ové optimalizace pan Krej�í ušet�í �ástku 43 168 K�, tedy 38,24 % 

dosavadních da�ových a neda�ových povinných odvod�. Nejvýrazn�jší úspora byla 

dosažena v dani z p�íjm�. Je to d�sledek toho, že krom� p�evedení p�íjm� na 

spolupracující osoby pan Krej�í uplat�oval i položky od�itatelné od základu dan�. Tyto 

položky s sebou však p�inesly dodate�né výdaje v celkové hodnot� 63 774 K�. 

Z ekonomického pohledu je tedy neefektivní zam��it se p�i optimalizaci pouze na tyto 

položky, protože da�ová úspora je n�kolikanásobn� nižší, než výdaje na dosažení této 

úspory. Krom� životního a penzijního p�ipojišt�ní neplyne poplatníkovi z t�chto výdaj�

tém�� žádná protihodnota. 

Pan Krej�í mohl na spolupracující osoby p�evést v�tší podíl, než p�evedl. Tento krok by 

však nebyl efektivní, jelikož z hlediska sociálního pojišt�ní by již spolupracující osoby 

musely odvád�t sociální pojišt�ní a s ním související pravidelné m�sí�ní zálohy 

v následujícím zda�ovacím období. Tím, že základ pro výpo�et SP byl u každé ze 

spolupracujících osob ve výši 59 336 K�, ušet�il pan Krej�í �ástku 17 326 K�. 

Zdravotní pojišt�ní da�ová optimalizace p�íliš nezasáhla. Doplatek se zvýšil o 2 K� a 

v souhrnu se o 1 K� zvýšily i m�sí�ní povinné zálohy. Doplatek a m�sí�ní zálohy na 

zdravotní pojišt�ní pana Krej�ího se sice snížily, ale z titulu spolupracující osoby 

vznikla ob�ma sourozenc�m povinnost uhradit doplatek v�etn� následujících 

pravidelných m�sí�ních záloh. Všechny tyto platby budou v režii pana Krej�ího. 

Nejefektivn�jším krokem da�ové optimalizace bylo p�evedení p�íjm� na spolupracující 

osoby, kterým se docílilo snížení celkových odvod� o 33 605 K�.  
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ZÁV�R 

Bakalá�ská práce se zabývá problematikou zdan�ní podnikajících student�. V sou�asné 

dob�, kdy sv�tem zmítá globální ekonomická krize, je obzvlášt� pro studenty stále 

složit�jší najít zam�stnání, které by zájemci vyhovovalo jak z hlediska nabízeného 

finan�ního ohodnocení, tak z hlediska nápln� práce. Z tohoto d�vodu stále více student�

za�íná podnikat. A	 už se jedná o poskytování finan�ního poradenství �i realizaci 

vlastního podnikatelského zám�ru, vždy jde o samostatnou výd�le�nou �innost podle 

Zákona �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

která sebou nese ur�ité povinnosti. Cílem bakalá�ské práce bylo vytvo�it ucelený 

p�ehled informací o podnikání fyzické osoby z pohledu zda�ování jejich p�íjm�, platb�

sociálního a zdravotního pojišt�ní a povinnostech s tímto spojenými. 

První kapitola teoretické �ásti je zam��ena na teorii podnikání. Podrobn�ji jsou zde 

zachyceny povinnosti, které má za�ínající podnikatel v��i ur�itým subjekt�m, a co vše 

je pot�ebné, aby mohl výkon své �innosti zahájit. Podnikatel pro da�ové ú�ely musí vést 

evidenci p�íjm� a výdaj�. Nej�ast�ji používaná je pro tyto ú�ely da�ové evidence �i 

evidence p�íjm� s následným procentním odpo�tem výdaj�, která slouží i jako nástroj 

da�ové optimalizace. 

Druhá kapitola se zabývá da�ovou soustavou a základními pojmy da�ového práva, 

podle kterého se dan� �lení na p�ímé a nep�ímé. Bakalá�ská práce se dále v�nuje daním 

p�ímým, konkrétn� pak dani z p�íjm� fyzických osob. St�žejním pojmem práce je 

pojem student, za kterého se považuje osoba, která se soustavn� p�ipravuje na budoucí 

povolání studiem, a to až do dovršení v�ku 26 let.  

T�etí �ást je zam��ena na da� z p�íjm� fyzických osob, kterou je p�íjem podnikatel�

zda�ován. Jsou zde popsány základní pojmy v�etn� podrobného algoritmu výpo�tu dan�

z p�íjm� a povinností, které podnikateli plynou v��i správci dan�. Zdan�ní p�íjm�

podnikajícího studenta se nijak neliší od ostatních podnikatel�. Jediný rozdíl je v tom, 

že oproti ostatním poplatník�m si m�že student uplatnit navíc slevu na dani na studenta. 

V neposlední �ad� jsou zde popsány možné kroky da�ové optimalizace, kterými si 

podnikatel m�že výslednou da� z p�íjm� snížit. Da�ová optimalizace je následn�

praktikována v praktické �ásti. 

Poslední teoretická �ást se v�nuje odvod�m sociálnímu a zdravotnímu pojišt�ní. Ve 

srovnání s daní z p�íjm� jsou tyto povinné platby pro podnikatele v�tší finan�ní zát�ží. 
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Z hlediska pojišt�ní se na výd�le�nou �innost studujících podnikatel� nahlíží jako na 

�innost vedlejší, jelikož studenti pat�í mezi osoby, za které platí pojišt�ní stát. Z tohoto 

titulu se studenti mohou p�i dosažení daného hospodá�ského výsledku zcela vyhnout 

platbám sociálního pojišt�ní. 

V praktické �ásti je z da�ové stránky zanalyzován daný podnikatelský subjekt. P�i 

porovnání uplatn�ní skute�ných výdaj� s výdaji stanovenými 60 % z p�íjm� vyšlo, že 

nižší odvody dan� z p�íjm�, sociálního a zdravotního pojišt�ní by podnikatel dosáhl p�i 

uplatn�ní výdaj� skute�ných. Tato da�ová úspora v porovnání s dosaženým obratem by 

však byla zanedbatelná, a proto z hlediska �asového vytížení a mnohdy náro�nému 

vedení da�ové evidence by pro podnikatele bylo výhodn�jší uplat�ování výdaj�

stanovených procentem, kde by se vyhnul nap�íklad evidenci výdaj�.  

Další možností, jak by podnikatel mohl získávat p�íjmy, je podnikat jako právnická 

osoba. Konkrétn� se bakalá�ská práce zam��uje na spole�nost s ru�ením omezeným. 

Zde se naskýtá problém, že podnikatel jako spole�ník by m�l dostávat od spole�nosti 

pravidelnou mzdu, kde je da�ové zatížení vyšší. Z této mzdy neplatí sociální a zdravotní 

pojišt�ní pouze poplatník, ale i plátce, kterým by byla daná spole�nost. Pokud by cht�l 

podnikatel (v této situaci spole�ník spole�nosti) dosáhnout alespo� podobného p�íjmu, 

jako tomu bylo u fyzické osoby, pak by odvody dan� z p�íjm�, sociálního a zdravotního 

pojišt�ní jak zam�stnance, tak celé spole�nosti, byly by v porovnání s OSV� tém��

dvakrát tak vysoké. Z da�ového hlediska by tedy bylo pro podnikatele výhodn�jší z�stat 

stále u podnikání formou fyzické osoby, i když to sebou nese ur�itá rizika, jako 

nap�íklad neomezené ru�ení za závazky celým svým majetkem. 

Poslední kapitola praktické �ásti se v�nuje optimalizaci odvod� analyzovaného 

subjektu. Vlivem uplatn�ní nezdanitelných �ástí základu dan� a p�evodu p�íjm� na 

spolupracující osoby by podnikatel ušet�il 38 % jeho odvod�. Nejv�tší úspory dan� a 

sociálního pojišt�ní bylo dosaženo p�evedením p�íjm� na spolupracující osoby. 

Použitím vhodného koeficientu p�evedení p�íjm� a výdaj� se tyto osoby úpln� vyhnuly 

placení dan� z p�íjm� a sociální pojišt�ní, a proto zde úspora byla tak vysoká, konkrétn�

43 148 K�. Použití nezdanitelných �ástí základu dan� není pro podnikatele 

nejvýhodn�jší zp�sob optimalizace, jelikož da�ová úspora je mnohonásobn� nižší, než 

výdaje s ní spojenou. Zdravotní pojišt�ní je jediná �ást, které se da�ová optimalizace 

nedotkne v�bec. 
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Jednotný registra�ní formulá�
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P�íloha �. 2 

Výpis z živnostenského rejst�íku





P�íloha �. 3 

Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní 

pojišt�ní 





P�íloha �. 4 

P�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob 2010 

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2010 (OSSZ) 

P�ehled OSV� za rok 2010 (VZP) 



Než zaNež zaNež zaNež za����nete vyplnete vyplnete vyplnete vypl����ovat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, p����eeee����tttt����te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.
Finan�nímu ú�adu v, ve, pro

01  Da�ové identifika�ní �íslo

02  Rodné �íslo

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

03 DAP1)
�ádné opravné dodate�né

D�vody pro podání dodate�ného
DAP zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� fyzických osob

dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"

za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendá����ní rok)ní rok)ní rok)ní rok)

podle zákona podle zákona podle zákona podle zákona ����. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon")

nebo jeho nebo jeho nebo jeho nebo jeho ����ástástástást2222) od) od) od) od dodododo

05  DAP zpracoval a p�edkládá da�ový poradce na základ� plné moci k zastupování,
která byla podána správci dan� p�ed uplynutím neprodloužené lh�ty1)

ano ne

05a  Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1) ano ne

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

06 P�íjmení 07 Rodné p�íjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní p�íslušnost 11 �íslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAP

12 Obec 13 Ulice / �ást obce 14 �íslo popisné / orienta�ní

15 PS� 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendá����ního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se da���� vym vym vym vym��������ujeujeujeuje
�ádky 19 až 22 vypl�te pouze v p�ípad�, že adresa k poslednímu dni kalendá�ního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.

19 Obec 20 Ulice / �ást obce 21 �íslo popisné / orienta�ní 22 PS�

Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území ����eské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zda����ovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržoval
�ádky 23 až 28 vypl�te pouze v p�ípad�, že nemáte bydlišt� (trvalý pobyt) na území �eské republiky.

23 Obec 24 Ulice / �ást obce 25 �íslo popisné / orienta�ní

26 PS� 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

29 Kód státu - vyplní jen da�ový nerezident 29a Výše celosv�tových p�íjm�

30 Spojení se zahrani�ními osobami1) ano ne

25 5405  MFin 5405 vzor �. 17 1

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov����

CCCC ZZZZ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

  

2010

KrejKrejKrejKrej����íííí PetrPetrPetrPetr

����eská republikaeská republikaeská republikaeská republika

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov Starý PelhStarý PelhStarý PelhStarý Pelh����imovimovimovimov 17171717

393 01393 01393 01393 01 ����eská republikaeská republikaeská republikaeská republika
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2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan����, ztráta, ztráta, ztráta, ztráta
1.Výpo1.Výpo1.Výpo1.Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé ����innosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funk����ních požitkních požitkních požitkních požitk���� (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona)

poplatník finan�ní ú�ad

31   Úhrn p�íjm� od všech zam�stnavatel�

32   Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona

33   Da� zaplacená v zahrani�í podle § 6 odst. 14 zákona

34   Díl�í základ dan� podle § 6 zákona
(�. 31 + �. 32 - �. 33)

35   Úhrn p�íjm� plynoucí ze zahrani�í zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

2. Díl2. Díl2. Díl2. Díl����í základy daní základy daní základy daní základy dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan���� a ztráta a ztráta a ztráta a ztráta

36   Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona (�. 34)

36a Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona po vyn�tí
(�. 36 - úhrn vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 6 zákona
nebo �. 36)

37   Díl�í základ dan� nebo ztráta z podnikání a jiné samostatné
výd�le�né �innosti podle § 7 zákona (�. 113 p�ílohy �. 1 DAP)

38   Díl�í základ dan� z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39   Díl�í základ dan� nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(�. 206 p�ílohy �. 2 DAP)

40   Díl�í základ dan� z ostatních p�íjm� podle § 10 zákona
(�. 209 p�ílohy �. 2 DAP)

41   Úhrn �ádk� (�. 37 + �. 38 + �. 39 + �. 40).

41a Úhrn díl�ích základ� dan� podle § 7 až 10 zákona po vyn�tí (�. 41 - úhrn
vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 7 až 10 zákona nebo �. 41)

42   Základ dan�
(�. 36a + kladná hodnota z �. 41a)

43   (neobsazeno)

44   Uplat�ovaná výše ztráty - vzniklé a vym��ené za p�edcházející
zda�ovací období maximáln� do výše �. 41a

45   Základ dan� po ode�tení ztráty (�. 42 - �. 44)

3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné ����ásti základu danásti základu danásti základu danásti základu dan����, od, od, od, od����itatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a da���� celkem celkem celkem celkem

�ástka podle § 15
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

46  Odst. 1 zákona (hodnota daru/dar�)

47  Odst. 3 a 4 zákona (ode�et úrok�)

48  Odst. 5 zákona  (penzijní p�ipojišt�ní)

49  Odst. 6 zákona  (životní pojišt�ní)

50  Odst. 7 zákona  (odborové p�ísp�vky)

51  Odst. 8 zákona  (úhrada za další vzd�lávání)

52  § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53  Další �ástky

54  Úhrn nezdanitelných �ástí základu dan� a položek
od�itatelných od základu dan� (�. 46 + �. 47 + �. 48 +
�. 49 + �. 50 + �. 51 + �. 52 + �. 53)

55  Základ dan� snížený o nezdanitelné �ásti základu dan�
a položky od�itatelné od základu dan� (�. 45 - �. 54)

56  Základ dan� zaokrouhlený na celá sta K� dol�

57  Da� podle § 16 zákona

4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da���� celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta
58  Da� podle § 16 zákona (�. 57) nebo �ástka

z �. 330 p�ílohy �. 3 DAP

59  (neobsazeno)

60  Da� celkem zaokrouhlená na celé K� nahoru (�. 58)

61  Da�ová ztráta - zaokrouhlená na celé K� nahoru
bez znaménka mínus

5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn����ní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a da����ového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodn����níníníní

62  Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63  Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona

2

+0+0+0+0

++++ 237237237237 626626626626

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 237237237237 626626626626

++++ 237237237237 626626626626

+0+0+0+0

++++ 237237237237 626626626626

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

++++ 237237237237 626626626626

++++ 237237237237 600600600600

+35+35+35+35 640640640640

+0+0+0+0

+35+35+35+35 640640640640

+35+35+35+35 640640640640

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

0000

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0
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Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

P�íjmení, jméno, titul

manželky (manžela)
   Rodné �íslo

�ástka podle § 35ba odst. 1
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

64    písm. a) zákona (na poplatníka)

65a)  písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b)  písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)

66    písm. c) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupn�)

67    písm. d) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu t�etího stupn�)

68    písm. e) zákona (na držitele pr�kazu ZTP/P)

69    písm f) zákona (studium)

70    Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(�. 62 + �. 63 + �. 64 + �. 65a + �. 65b + �. 66 + �. 67 + �. 68 + �. 69)

71    Da� po uplatn�ní slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (�. 60 – �. 70)

Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D����TECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

P�íjmení a jméno Rodné �íslo Po�et m�síc� Po�et m�síc�
se ZTP/P

1 2 3 4

1

2

3

4

  Celkem

72  Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít�

73  Sleva na dani (�ástka z �. 72, uplatn�ná maximáln�
do výše dan� na �. 71)

74  Da� po uplatn�ní slevy podle § 35c zákona (�. 71 – �. 73)

75  Da�ový bonus (�. 72 – �. 73)

76  Úhrn vyplacených m�sí�ních da�ových bonus� podle § 35d
zákona (v�etn� p�ípadného doplatku na da�ovém bonusu)

77  Rozdíl na da�ovém bonusu (�. 75 – �. 76)

6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate����né DAPné DAPné DAPné DAP

78  Poslední známá da�

79  Zjišt�ná da� podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového
�ádu (�. 74)

80  Rozdíl �ádk� (�. 79 - �. 78) : zvýšení (+) �ástka dan�
se zvyšuje, snížení (-) �ástka dan� se snižuje

81  Poslední známá da� - da�ová ztráta podle § 5 zákona

82  Zjišt�ná ztráta podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb.,
da�ového �ádu (�. 61)

83  Rozdíl �ádk� (�. 82 - �. 81) : zvýšení (+) da�ová ztráta
se zvyšuje, snížení (-) da�ová ztráta se snižuje

7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan����
84  Úhrn sražených záloh na da� z p�íjm� ze závislé �innosti

a z funk�ních požitk� (po slevách na dani)

85  Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86  Zaplacená da� stanovená paušální �ástkou podle § 7a
zákona

87  Sražená da� podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a  Sražená da� podle § 36 odst. 7 zákona

88  Zajišt�ná da� plátcem podle § 38e zákona

89  Sražená da� podle § 38f odst. 12 zákona

90  Zaplacená da�ová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona

91  Zbývá doplatit (�. 74 – �. 77 – �. 84 – �. 85 – �. 86 – �. 87 – �. 87a –
– �. 88 – �. 89 – �. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

3

////

////

////

////

////

+24+24+24+24 840840840840

+0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

12121212 +4+4+4+4 020020020020

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+6+6+6+6 780780780780

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+6+6+6+6 780780780780

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0
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PPPP����ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:
Ve sloupci uve	te po�et list� p�íloh.

  Název p�ílohy

  P�íloha �. 1 -  „Výpo�et díl�ího základu dan� z p�íjm� z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7 zákona)"

  P�íloha �. 2  - „Výpo�et díl�ích základ� dan� z p�íjm� z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních p�íjm� (§ 10 zákona)"

  P�íloha �. 3  - „Výpo�et dan� z p�íjm� ze zahrani�í (§ 38f zákona) " v�etn� Samostatných list� 1. oddílu

  Ú�etní záv�rka poplatníka, který vede ú�etnictví

  Seznam pro poplatníky uplat�ující nárok na vylou�ení dvojího zdan�ní podle § 38f odst. 10 zákona

  „Potvrzení o zdanitelných p�íjmech ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� a o sražených zálohách na da� a da�ovém
zvýhodn�ní" za p�íslušné zda�ovací období od všech zam�stnavatel� (nap�. podle § 38j odst. 3 zákona)

  Doklad o poskytnutém daru

  Potvrzení o poskytnutém úv�ru na bytové pot�eby a o výši úrok� z tohoto úv�ru

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na penzijní p�ipojišt�ní

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na soukromé životní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacené úhrad� na další vzd�lávání

  D�vody pro podání dodate�ného DAP

  Další p�ílohy výše neuvedené

  Po�et list� p�íloh celkem

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P����IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)

Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

DaDaDaDa����ový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávn����ná k podpisuná k podpisuná k podpisuná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ P����EPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z P����ÍJMÍJMÍJMÍJM



 FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, žádám o vrácení:

p�eplatku na dani z p�íjmu fyzických osob  ...................................................................................................................................................................................K�.

............................................................................................................................................................................................................

.....................…................................................................................�.  .....................................................................................................

kód banky  ..........................................................................................................……….......................specifický symbol  .....................................................................................................

Vlastník ú�tu  ..................................................................................................m�na, ve které je ú�et veden  .....................................................................................................

V  ……………………….....….................................dne .………………........................................Podpis poplatníka (zástupce)  ………………...............……...........…....................

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

1) Ozna�te k�ížkem odpovídající variantu
2) Údaj vypl�te, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v p�ípadech

uvedených v § 38gb zákona a dále v p�ípadech uvedených v § 239
a v § 244 zákona�. 280/2009 Sb., da�ového �ádu ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�

4

1111

1111

2222 0000 0000 3333 2222 0000 1111 1111

P�eplatek zašlete na adresu:

nebo vra�te na ú�et vedený u
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Rodné �íslo:
P�ÍLOHA �. 1
je souje souje souje sou����ástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  P����IZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob fyzických osob fyzických osob fyzických osob
za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období 2010 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2010 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2010 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2010 - 25 5405 MFin 5405 vzor ����. 17 (dále jen „DAP"). 17 (dále jen „DAP"). 17 (dále jen „DAP"). 17 (dále jen „DAP")

            ����ástky uveástky uveástky uveástky uve				te v celých Kte v celých Kte v celých Kte v celých K����. . . . ����íselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty po����ítané v prítané v prítané v prítané v pr����bbbb����hu výpohu výpohu výpohu výpo����tu datu datu datu da����ové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení
§ 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona ����. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da����ový ový ový ový ����ád, ve znád, ve znád, ve znád, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p����esností na dvesností na dvesností na dvesností na dv���� desetinná desetinná desetinná desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nep����ípustné.ípustné.ípustné.ípustné.

VýpoVýpoVýpoVýpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)

1. Výpo1. Výpo1. Výpo1. Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z  p z  p z  p z  p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)
P�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky a p�íjmy plynoucí ze zdroj� v zahrani�í

 Vedu da�ovou evidenci1)  Vedu ú�etnictví1)  Uplat�uji výdaje
procentem z p�íjm�1)

poplatník finan�ní ú�ad

101  P�íjmy podle § 7 zákona

102  Výdaje související s p�íjmy podle § 7 zákona

103  (neobsazeno)

104  Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 101 - �. 102)
nebo výsledek hospoda�ení (zisk, ztráta)

105  Úhrn �ástek podle §5, §23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
- uve	te úhrn �ástek zvyšujících výsledek hospoda�ení nebo  rozdíl
 mezi p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

106  Úhrn �ástek podle §5, §23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
- uve	te úhrn �ástek snižujících výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi
p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

107  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), kterou
rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

108  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
kterou rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona

109  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), která
p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

110  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
která p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111  (neobsazeno)

112  Váš podíl jako spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo
komplementá�e komanditní spole�nosti. Vykáže-li spole�nost ztrátu,
ozna�te sv�j podíl znaménkem mínus (-)

113  Díl�í základ dan� (ztráta) z p�íjm� podle § 7 zákona
(�. 104 + �. 105 - �. 106 - �. 107 + �. 108 + �. 109 - �. 110 - �. 111 + �. 112)

2. Dopl2. Dopl2. Dopl2. Dopl����ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje  o obratu a odpisech
Ro�ní úhrn �istého obratu Uplatn�né odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

B.  Druh �innosti2)
Název hlavní (p�evažující) �innosti

Sazba výdaj�

% z p�íjm� P�íjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších �inností

    Celkem

25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor �. 6
(1)

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

++++ 594594594594 066066066066

++++ 356356356356 440440440440

++++ 237237237237 626626626626

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 237237237237 626626626626

ZprostZprostZprostZprost����edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v 
zastoupenízastoupenízastoupenízastoupení 60606060 ++++ 594594594594 066066066066 ++++ 356356356356 440440440440
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++++ 594594594594 066066066066 ++++ 356356356356 440440440440



C.  Údaje o podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti
Datum zahájení �innosti Datum p�erušení �innosti Datum ukon�ení �innosti Datum obnovení �innosti Po�et m�síc� �innosti

D. Tabulka  pro  poplatníky, kte�í vedou da�ovou evidenci podle § 7b zákona
Vypl�te pouze v p�ípad�, vedete-li  da�ovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vypl�te v celých K�.

Na za�átku zda�ovacího období Na konci zda�ovacího období

  1. Hmotný majetek

  2. Pen�žní prost�edky v hotovosti*)

  3. Pen�žní prost�edky na bankovních ú�tech*)

  4. Zásoby

  5. Pohledávky v�etn� poskytnutých úv�r� a p�j�ek

  6. Ostatní majetek*)

  7. Závazky v�etn� p�ijatých úv�r� a p�j�ek

  8. Rezervy

*) ozna�ené údaje jsou nepovinné

  9. Mzdy

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

F. Údaje o ú�astnících sdružení 2)

Jste-li ú�astníkem sdružení, které není právnickou osobou, vypl�te údaje o ostatních �lenech sdružení

Jméno P�íjmení DI�
Podíl

na p�íjmech v %

Podíl

na výdajích v  %

1.

2.

3.

G. Údaje o spolupracující osob� 2)

Jste-li  osoba, která rozd�luje p�íjmy a výdaje podle § 13 zákona, uve	te údaje o spolupracující osob�

Jméno P�íjmení DI� (R�) Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

2.

H. Údaje o osob�, která rozd�luje p�íjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uve	te údaje o osob�, která na Vás rozd�lila p�íjmy a výdaje

Jméno P�íjmení DI� Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

I. Údaje o ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti 2)

  Da�ové identifika�ní �íslo ve�ejné obchodní spole�nosti, kde jste spole�níkem, nebo komanditní
spole�nosti, kde jste komplementá�em, a výše Vašeho podílu v procentech

 DI�  %

1) Z p�edtišt�ných možností v ráme�ku vyberte odpovídající variantu a ozna�te k�ížkem

2) Údaje, pro které nedosta�uje vyhrazené místo, uve	te na volný list a p�iložte k tiskopisu

(2)

.... ....2222 6666 0000 3333 2222 0000 1111 0000 .... .... .... .... .... .... 10101010
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Rodné �íslo:

PPPP����ílohaílohaílohaíloha  - Rozpis p - Rozpis p - Rozpis p - Rozpis p����íjmíjmíjmíjm���� a výdaj a výdaj a výdaj a výdaj���� §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV����

�innosti �a	te podle výše dosažených p�íjm� od nejv�tší

Druh podnikání nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti P�íjmy (K�) Výdaje (K�) Procentem

1 2 3 4 %

1

2

3

4

5

6

A - 1/a paušál 80%

B - 1/b paušál 60%

C - 1/c;2/d paušál 40%

D - 2/a paušál 40%

E - 4) a 5) paušál 0%

F - 2/b - paušál 40%

G - 2/c - paušál 40%

a - 1/b paušál 60%

b - 1/b paušál 80%

P - P�íjmy, které nevstupují do ZD, ale promítnou se do vym��ovacího základu ZP nebo SSZ

7

8

10

11

12

P�íjmy Výdaje Procentem

����ástky celkem - ástky celkem - ástky celkem - ástky celkem - bez podíl� spole�ník� v.o.s. a k.s.
a �ástek do pojišt�ní (p�enáší se do �. 101 a 102)

Písm. E - podíly spole�ník� v.o.s. a k.s.
(p�enášejí se do �. 112)

����ástky zapoástky zapoástky zapoástky zapo����ítávané do základu danítávané do základu danítávané do základu danítávané do základu dan����

�ástky do vym��ovacích základ� DP

�ástky do vym��ovacích základ� ZP

P2

+0+0+0+0 +0+0+0+0

BBBB 60606060
Zprost�edkování velkoobchodu a velkoobchod v
zastoupení ++++ 594594594594 066066066066 +0+0+0+0461000 356356356356 440440440440

  

++++ 594594594594 066066066066 +0+0+0+0 ++++ 356356356356 440440440440

++++ 594594594594 066066066066 +0+0+0+0 ++++ 356356356356 440440440440

+0+0+0+0

+0+0+0+0 +0+0+0+0
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  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2010
podle § 15 zákona �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

�ádný opravný

  1. Identifikace osoby samostatn� výd�le�n� �inné (OSV�)

1. P�íjmení 2. Jméno 3. Titul 4. Datum narození

Rodné �íslo

5. Ulice 6. �íslo popisné / orient. Telefon
Variabilní symbol

7. Obec PS� (Post Code) 8. Stát Datová schránka

  2. Údaje o samostatné výd�le�né �innosti a da�ovém p�iznání

 9. V roce 2010 jsem vykonával/a samostatnou výd�le�nou �innost: jen hlavní jen vedlejší hlavní i vedlejší

10. Da�ové p�iznání zpracovává
a p�edává da�ový poradce:

11. Jsem povinen/povinna podávat
da�ové p�iznání:

12. Jsem poplatníkem dan� z p�íjm�
stanovené paušální �ástkou:

13. Protokol o platb� dan� z p�íjm�
paušální �ástkou p�edložen dne:

14. Rozhodnutí finan�ního ú�adu o prodloužení
lh�ty pro p�edložení da�ového p�iznání:

15. Ú�tování v hospodá�ském roce
(§ 7 odst. 12 zák. �. 586/1992 Sb.):

ano ne

ano ne

ano ne ano ne

ze dne prodlouženo do dne

  3. Vedlejší samostatná výd�le�ná �innost - podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až e) zák. �. 155/1995 Sb. v roce 2010

V roce 2010 jsem vedlejší SV� vykonával/a v m�sících:

Z d�vod�:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

16. výkonu zam�stnání

17. nároku na výplatu invalidního d�chodu nebo p�iznání starobního d�chodu

18.1.  nároku na rodi�ovský p�ísp�vek

18.2.  nároku na PPM nebo nemocenské z d�vodu t�hotenství a porodu z nemocenského pojist�ní zam�stnanc�

18.3.  osobní pé�e o osobu mladší 10 let, která je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která
           je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni II - IV

19. výkonu vojenské služby v ozbrojených silách �R

20. nezaopat�eného dít�te podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. �. 155/1995 Sb.

  4. Údaje o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2010 a další údaje podle § 15 zák. �. 589/1992 Sb.

21. Da�ový základ K�

22. Po�et m�síc�, v nichž jsem považován/a za OSV�

hlavní vedlejší

23. Po�et m�síc�, v nichž jsem vykonával/a SV� aspo� po �ást m�síce
hlavní vedlejší

24. Pr�m�rný m�sí�ní da�ový základ K�

25. Rozd�lení da�ového základu K� K�
hlavní �innost vedlejší �innost

26. Vypo�tený vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

27. Díl�í vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

 Poznámka:
�ádky 25 a 27 se vypl�ují
 pouze v tom p�ípad�, byla-li
 vykonávána hlavní i vedlejší
�innost (�t�te Pokyny)

28. Minimální vym��ovací základ ,00 K�

29. Ur�ený vym��ovací základ ,00 K�

30. Vym��ovací základ ze zam�stnání ,00 K�

31. Sou�et �ádku 29 a 30 ,00 K�

+

=

32. Vym��ovací základ ze SV� ,00 K�

33. Pojistné na DP ,00 K�

34. Úhrn zaplacených záloh na DP K�

35. Rozdíl mezi Pojistným
a Úhrnem záloh (33 - 34)

K�

-

=
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Pro výpo�et údaj� v �ásti 4, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

Krej�í Petr   123 456 7890

Starý Pelh�imov 17

Pelh�imov 39301 �eská republika
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10

10

+23 762,60

+ 118 813
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+ 118 813

+ 118 813

+ 118 813

+34 694

+0

+34 694
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zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0



  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2010 - 2. strana
Rodné �íslo OSV�

  5. Zp�sob použití p�eplatku

P�eplatek (�ástka p�eplatku) ve výši: K�

použijte (pokud nemám v��i OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné

na m�síce:
1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11

P�eplatek (zbývající �ást p�eplatku):
a)

b)

vra�te na ú�et:

pošlete poštovní poukázkou
na adresu:

IBAN (mezinárodní �íslo ú�tu použijte p�i platb� do ciziny)

P�ed�íslí ú�tu �íslo ú�tu Kód banky Variabilní symbol Specifický symbol

- /

P�íjmení Jméno Titul

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code)

Stát

  6. Výše zálohy na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti (DP) na rok 2011

Pro ú�ely placení záloh na pojistné budu v roce 2011 považován/a za OSV� vykonávající: hlavní �innost vedlejší �innost

36. M�sí�ní vym��ovací základ: ,00 K�

37. M�sí�ní záloha na DP: ,00 K�

  7. Údaje o OSV�, se kterou je vykonávána spolupráce
P�íjmení Jméno Titul Datum narození

Rodné �íslo

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code) Stát

  8. P�ihláška k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní OSV� v roce 2010

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2010 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti zákonem stanoveného
p�íjmu pro povinnou ú�ast na d�chodovém pojišt�ní OSV�, p�ihlašuji se k této ú�asti dnem podání tohoto P�ehledu:

ano ne

  9. Údaje o opravném p�ehledu

Datum zjišt�ní nové výše vym��ovacího základu ze SV�

D�vod p�edložení opravného p�ehledu

  10. Podpisy a razítka

Název p�íslušné OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto P�ehledu jsou pravdivé a že OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ohlásím všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn�
      ode dne, kdy jsem se o t�chto zm�nách dozv�d�l/a.

Datum vypln�ní formulá�e

Po�et p�íloh

Datum p�ijetí formulá�e

strana 2
�SSZ 89 324 8 - I/2011

Podpis (a razítko) OSV� Podpis a razítko OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Pro výpo�et údaj� v �ásti 4, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.
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+11 882

+3 470

  

OSSZ Pelh�imov

20.03.2011
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zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0



P O T V R Z E N Í
o studiu, pro ú�ely posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti.

Potvrzení nutno doložit nejpozd�ji do konce kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, ve kterém byl podán p�ehled,

pokud skute�nost nebyla doložena již d�íve.

Jméno a p�íjmení: Rodné
�íslo:

je od…………………………………………………………studentem *).

Datum Podpis a razítko školy

........................................................................................... ......................................................................................................

P O U � E N Í

Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti ve smyslu ust. § 9 odst. 6 písm. e) zák. �. 155/1995 Sb., ve

zn�ni pozd�jších p�edpis�, a § 13a odst. 9 zák. �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

*)  nehodící se škrtn�te

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0

Petr Krej�í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

st�ední   / vysoké školy



P�ehled
OSV�

za rok

2010

Datum p�evzetí, razítko a podpis pracovníka VZP

  VZP - kód 111

P�ehled o p�íjmech a výdajích ze samostatné
výd�le�né �innosti a úhrnu záloh na pojistné
(§ 24 odst.2 a 3 zák. �. 592/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�)

Typ p�ehledu

�ádný opravný

Formulá� bude zpracován elektronicky. Vypl�ujte jej, prosím, �iteln� h�lkovým písmem podle p�edepsaného vzoru písma, nejlépe �ernou propisovací tužkou. Zaškrtávací pole ozna�te k�ížkem.

 1. Identifikace pojišt�nce, koresponden�ní adresa a ostatní kontaktní údaje
P�íjmení Jméno Titul

ADRESA PRO DORU�OVÁNÍ: Ulice �íslo popisné �íslo orienta�ní

/

�íslo pojišt�nce (rodné �íslo)

/

PS� Obec Identifika�ní �íslo (I�)

Pojistné (zálohy) platím
poukázkou p�evodem z ú�tu

Bankovní spojení: (p�ed�íslí ú�tu - �íslo ú�tu / kód banky)

- /

Telefon

E-mail

 2. Prohlášení pojišt�nce
V roce 2010 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v m�sících:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

D�vod:
a) zam�stnání b) nemoc OSV�

V roce 2010 pro mne nebyl stanoven minimální vym��ovací základ v m�sících:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
D�vod:

a) b) c) d) e) f)

Pro D�vod podle
písmena f) uve�te

Rodné �íslo 1. dít�te

/

Rodné �íslo 2. dít�te

/

 3. P�iznání k dani z p�íjm�

Podávám da�ové p�iznání ano ne

Mám da�ového poradce ano ne

Da�ové p�iznání jsem podal dne:

. .
Da�ové p�iznání m�lo být podáno dne:

. .
 4. Pojistné OSV�

�ádek 1
P�íjmy za rok 2010

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 2
Výdaje za rok 2010

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 3
Vym��ovací základ zam�stnance za rok 2010

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
Po�et m�síc� trvání samostatné výd�le�né �innosti v roce 2010

�ádek 4

Z �ádku 4 po�et m�síc�, kdy byla OSV� pojišt�na u VZP

�ádek 5

Po�et m�síc�, ve kterých pro OSV� platil minimální vym��ovací základ

�ádek 6

11 854,50 K� x �ádek 6

�ádek 9 ≡≡≡≡ , K�

�ádek 12
�ádek 1 - �ádek 2

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14a
Vym��ovací základ OSV� za rok 2010: 0,50 x �ádek 12 (pro < �ádek 9, zapíše se �ádek 9)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14b
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 707 048 (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14c
�ádek 14a - �ádek 14b (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

Pojistné za rok 2010: 0,135 x (�ádek 14c x �ádek 5) / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 16 ≡≡≡≡ K�
 5. P�eplatek (Doplatek)

Úhrn zaplacených záloh na pojistné v roce 2010 na ú�et VZP

�ádek 41 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
P�eplatek (Doplatek): �ádek 41 - �ádek 16

�ádek 43 ± ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�

P�eplatek

NEMÁM p�eplatek pojistného

NEŽÁDÁM o vrácení p�eplatku (p�eplatek bude použit na úhrady záloh v dalším období)

ŽÁDÁM o vrácení p�epl. ve výši: ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
 6. Nová výše zálohy (viz. Pou�ení)

0,135 x 0,5 x �ádek 12 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 51 ≡≡≡≡ K�
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 781 280 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 52 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
�ádek 14a - �ádek 52 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 53 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
0,135 x �ádek 53 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 54 ≡≡≡≡ K�
Typ zálohy

a) 1 670 K� b) výpo�et c) 0 K�

Nová výše zálohy (max. 20 040 K�)

≡≡≡≡ K�

 7. Datum vypln�ní a podpis pojišt�nce

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto P�EHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP
všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn� ode dne, kdy jsem se o zm�n�né skute�nosti dozv�d�l.

VZP 87.01/2010
Vypln�no dne

. . Podpis pojišt�nce

Zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0Vysv�tlivky k vypl�ování položek jsou uvedeny v Pou�ení na druhé stran� tohoto formulá�e. Pro vypln�ní formulá�e na PC lze použít elektronický PDF formulá� vystavený na internetových stránkách www.vzp.cz.

1 2 3 4 5 6 7 8

K r e j � í P e t r

S t a r ý  P e l h � i m o v 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 9 3 0 1 P e l h � i m o v

0 1 0 4 2 0 1 1

� � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " # $ % & ' ( ) *

5 9 4 0 6 6 0 0

3 5 6 4 4 0 0 0

1 0

1 0

0

0 0 0

2 3 7 6 2 6 0 0

1 1 8 8 1 3 0 0

0 0 0

1 1 8 8 1 3 0 0

1 6 0 4 0

1 6 0 4

1 6 0 4

2 0 0 3 2 0 1 1



P�íloha �. 5 

P�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob 2011 

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 (OSSZ) 

P�ehled OSV� za rok 2011 (VZP)  

podnikatele p�i uplatn�ní procentn� stanovených výdaj�



Než zaNež zaNež zaNež za����nete vyplnete vyplnete vyplnete vypl����ovat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, p����eeee����tttt����te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.
Finan�nímu ú�adu v, ve, pro

01  Da�ové identifika�ní �íslo

02  Rodné �íslo

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

03 DAP1)
�ádné opravné dodate�né

D�vody pro podání dodate�ného
DAP zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� fyzických osob

dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"

za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendá����ní rok)ní rok)ní rok)ní rok)

podle zákona podle zákona podle zákona podle zákona ����. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon")

nebo jeho nebo jeho nebo jeho nebo jeho ����ástástástást2222) od) od) od) od dodododo

05  DAP zpracoval a p�edkládá da�ový poradce na základ� plné moci k zastupování,
která byla uplatn�na u správce dan� p�ed uplynutím neprodloužené lh�ty1)

ano ne

05a  Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1) ano ne

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

06 P�íjmení 07 Rodné p�íjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní p�íslušnost 11 �íslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAP

12 Obec 13 Ulice / �ást obce 14 �íslo popisné / orienta�ní

15 PS� 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendá����ního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se da���� vym vym vym vym��������ujeujeujeuje
�ádky 19 až 22 vypl�te pouze v p�ípad�, že adresa k poslednímu dni kalendá�ního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.

19 Obec 20 Ulice / �ást obce 21 �íslo popisné / orienta�ní 22 PS�

Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území ����eské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zda����ovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržoval
�ádky 23 až 28 vypl�te pouze v p�ípad�, že nemáte bydlišt� (trvalý pobyt) na území �eské republiky.

23 Obec 24 Ulice / �ást obce 25 �íslo popisné / orienta�ní

26 PS� 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

29 Kód státu - vyplní jen da�ový nerezident 29a Výše celosv�tových p�íjm�

30 Spojení se zahrani�ními osobami1) ano ne

25 5405  MFin 5405 vzor �. 18 1

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov����

CCCC ZZZZ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

  

2011

KrejKrejKrejKrej����íííí PetrPetrPetrPetr

����eská republikaeská republikaeská republikaeská republika

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov Starý PelhStarý PelhStarý PelhStarý Pelh����imovimovimovimov 17171717

393 01393 01393 01393 01 ����eská republikaeská republikaeská republikaeská republika

FO 2011-123456/7890 - Zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0



2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan����, ztráta, ztráta, ztráta, ztráta
1.Výpo1.Výpo1.Výpo1.Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé ����innosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funk����ních požitkních požitkních požitkních požitk���� (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona)

poplatník finan�ní ú�ad

31   Úhrn p�íjm� od všech zam�stnavatel�

32   Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona

33   Da� zaplacená v zahrani�í podle § 6 odst. 14 zákona

34   Díl�í základ dan� podle § 6 zákona
(�. 31 + �. 32 - �. 33)

35   Úhrn p�íjm� plynoucí ze zahrani�í zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

2. Díl2. Díl2. Díl2. Díl����í základy daní základy daní základy daní základy dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan���� a ztráta a ztráta a ztráta a ztráta

36   Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona (�. 34)

36a Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona po vyn�tí
(�. 36 - úhrn vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 6 zákona
nebo �. 36)

37   Díl�í základ dan� nebo ztráta z podnikání a jiné samostatné
výd�le�né �innosti podle § 7 zákona (�. 113 p�ílohy �. 1 DAP)

38   Díl�í základ dan� z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39   Díl�í základ dan� nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(�. 206 p�ílohy �. 2 DAP)

40   Díl�í základ dan� z ostatních p�íjm� podle § 10 zákona
(�. 209 p�ílohy �. 2 DAP)

41   Úhrn �ádk� (�. 37 + �. 38 + �. 39 + �. 40).

41a Úhrn díl�ích základ� dan� podle § 7 až 10 zákona po vyn�tí (�. 41 - úhrn
vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 7 až 10 zákona nebo �. 41)

42   Základ dan�
(�. 36a + kladná hodnota z �. 41a)

43   (neobsazeno)

44   Uplat�ovaná výše ztráty - vzniklé a vym��ené za p�edcházející
zda�ovací období maximáln� do výše �. 41a

45   Základ dan� po ode�tení ztráty (�. 42 - �. 44)

3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné ����ásti základu danásti základu danásti základu danásti základu dan����, od, od, od, od����itatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a da���� celkem celkem celkem celkem

�ástka podle § 15
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

46  Odst. 1 zákona (hodnota daru/dar�)

47  Odst. 3 a 4 zákona (ode�et úrok�)

48  Odst. 5 zákona  (penzijní p�ipojišt�ní a penzijní pojišt�ní)

49  Odst. 6 zákona  (životní pojišt�ní)

50  Odst. 7 zákona  (odborové p�ísp�vky)

51  Odst. 8 zákona  (úhrada za další vzd�lávání)

52  § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53  Další �ástky

54  Úhrn nezdanitelných �ástí základu dan� a položek
od�itatelných od základu dan� (�. 46 + �. 47 + �. 48 +
�. 49 + �. 50 + �. 51 + �. 52 + �. 53)

55  Základ dan� snížený o nezdanitelné �ásti základu dan�
a položky od�itatelné od základu dan� (�. 45 - �. 54)

56  Základ dan� zaokrouhlený na celá sta K� dol�

57  Da� podle § 16 zákona

4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da���� celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta
58  Da� podle § 16 zákona (�. 57) nebo �ástka

z �. 330 p�ílohy �. 3 DAP

59  (neobsazeno)

60  Da� celkem zaokrouhlená na celé K� nahoru (�. 58)

61  Da�ová ztráta - zaokrouhlená na celé K� nahoru
bez znaménka mínus

5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn����ní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a da����ového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodn����níníníní

62  Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63  Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona

2
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Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

P�íjmení, jméno, titul

manželky (manžela)
   Rodné �íslo

�ástka podle § 35ba odst. 1
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

64    písm. a) zákona (na poplatníka)

65a)  písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b)  písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)

66    písm. c) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupn�)

67    písm. d) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu t�etího stupn�)

68    písm. e) zákona (na držitele pr�kazu ZTP/P)

69    písm f) zákona (studium)

70    Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(�. 62 + �. 63 + �. 64 + �. 65a + �. 65b + �. 66 + �. 67 + �. 68 + �. 69)

71    Da� po uplatn�ní slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (�. 60 – �. 70)

Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D����TECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

P�íjmení a jméno Rodné �íslo Po�et m�síc� Po�et m�síc�
se ZTP/P

1 2 3 4

1

2

3

4

  Celkem

72  Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít�

73  Sleva na dani (�ástka z �. 72, uplatn�ná maximáln�
do výše dan� na �. 71)

74  Da� po uplatn�ní slevy podle § 35c zákona (�. 71 – �. 73)

75  Da�ový bonus (�. 72 – �. 73)

76  Úhrn vyplacených m�sí�ních da�ových bonus� podle § 35d
zákona (v�etn� p�ípadného doplatku na da�ovém bonusu)

77  Rozdíl na da�ovém bonusu (�. 75 – �. 76)

6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate����né DAPné DAPné DAPné DAP

78  Poslední známá da�

79  Zjišt�ná da� podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového
�ádu (�. 74)

80  Rozdíl �ádk� (�. 79 - �. 78) : zvýšení (+) �ástka dan�
se zvyšuje, snížení (-) �ástka dan� se snižuje

81  Poslední známá da� - da�ová ztráta podle § 5 zákona

82  Zjišt�ná ztráta podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb.,
da�ového �ádu (�. 61)

83  Rozdíl �ádk� (�. 82 - �. 81) : zvýšení (+) da�ová ztráta
se zvyšuje, snížení (-) da�ová ztráta se snižuje

7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan����
84  Úhrn sražených záloh na da� z p�íjm� ze závislé �innosti

a z funk�ních požitk� (po slevách na dani)

85  Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86  Zaplacená da� stanovená paušální �ástkou podle § 7a
zákona

87  Sražená da� podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a  Sražená da� podle § 36 odst. 7 zákona

88  Zajišt�ná da� plátcem podle § 38e zákona

89  Sražená da� podle § 38f odst. 12 zákona

90  Zaplacená da�ová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona

91  Zbývá doplatit (�. 74 – �. 77 – �. 84 – �. 85 – �. 86 – �. 87 – �. 87a –
– �. 88 – �. 89 – �. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

3
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PPPP����ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:
Ve sloupci uve	te po�et list� p�íloh.

  Název p�ílohy

  P�íloha �. 1 -  „Výpo�et díl�ího základu dan� z p�íjm� z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7 zákona)"

  P�íloha �. 2  - „Výpo�et díl�ích základ� dan� z p�íjm� z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních p�íjm� (§ 10 zákona)"

  P�íloha �. 3  - „Výpo�et dan� z p�íjm� ze zahrani�í (§ 38f zákona) " v�etn� Samostatných list� 1. oddílu

  Ú�etní záv�rka poplatníka, který vede ú�etnictví

  Seznam pro poplatníky uplat�ující nárok na vylou�ení dvojího zdan�ní podle § 38f odst. 10 zákona

  „Potvrzení o zdanitelných p�íjmech ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� a o sražených zálohách na da� a da�ovém
zvýhodn�ní" za p�íslušné zda�ovací období od všech zam�stnavatel� (nap�. podle § 38j odst. 3 zákona)

  Doklad o poskytnutém daru

  Potvrzení o poskytnutém úv�ru na bytové pot�eby a o výši úrok� z tohoto úv�ru

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na penzijní p�ipojišt�ní nebo penzijní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na soukromé životní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacené úhrad� na další vzd�lávání

  D�vody pro podání dodate�ného DAP

  Další p�ílohy výše neuvedené

  Po�et list� p�íloh celkem

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P����IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)

Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

DaDaDaDa����ový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávn����ná k podpisuná k podpisuná k podpisuná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ P����EPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z P����ÍJMÍJMÍJMÍJM



 FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, žádám o vrácení:

p�eplatku na dani z p�íjmu fyzických osob  ...................................................................................................................................................................................K�.

............................................................................................................................................................................................................

.....................…................................................................................�.  .....................................................................................................

kód banky  ..........................................................................................................……….......................specifický symbol  .....................................................................................................

Vlastník ú�tu  ..................................................................................................m�na, ve které je ú�et veden  .....................................................................................................

V  ……………………….....….................................dne .………………........................................Podpis poplatníka (zástupce)  ………………...............……...........…....................

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

1) Ozna�te k�ížkem odpovídající variantu
2) Údaj vypl�te, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v p�ípadech

uvedených v § 38gb zákona a dále v p�ípadech uvedených v § 239
a v § 244 zákona�. 280/2009 Sb., da�ového �ádu ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�

4

1111

1111

1111

3333

2222 5555 0000 3333 2222 0000 1111 2222

P�eplatek zašlete na adresu:

nebo vra�te na ú�et vedený u
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Rodné �íslo:
P�ÍLOHA �. 1
je souje souje souje sou����ástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  P����IZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob fyzických osob fyzických osob fyzických osob
za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ����. 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP")

            ����ástky uveástky uveástky uveástky uve				te v celých Kte v celých Kte v celých Kte v celých K����. . . . ����íselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty po����ítané v prítané v prítané v prítané v pr����bbbb����hu výpohu výpohu výpohu výpo����tu datu datu datu da����ové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení
§ 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona ����. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da����ový ový ový ový ����ád, ve znád, ve znád, ve znád, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p����esností na dvesností na dvesností na dvesností na dv���� desetinná desetinná desetinná desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nep����ípustné.ípustné.ípustné.ípustné.

VýpoVýpoVýpoVýpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)

1. Výpo1. Výpo1. Výpo1. Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z  p z  p z  p z  p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)
P�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky a p�íjmy plynoucí ze zdroj� v zahrani�í

 Vedu da�ovou evidenci1)  Vedu ú�etnictví1)  Uplat�uji výdaje
procentem z p�íjm�1)

poplatník finan�ní ú�ad

101  P�íjmy podle § 7 zákona

102  Výdaje související s p�íjmy podle § 7 zákona

103  (neobsazeno)

104  Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 101 - �. 102)
nebo výsledek hospoda�ení (zisk, ztráta)

105  Úhrn �ástek podle §5, §23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
- uve	te úhrn �ástek zvyšujících výsledek hospoda�ení nebo  rozdíl
 mezi p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

106  Úhrn �ástek podle §5, §23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
- uve	te úhrn �ástek snižujících výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi
p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

107  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), kterou
rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

108  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
kterou rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona

109  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), která
p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

110  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
která p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111  (neobsazeno)

112  Váš podíl jako spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo
komplementá�e komanditní spole�nosti. Vykáže-li spole�nost ztrátu,
ozna�te sv�j podíl znaménkem mínus (-)

113  Díl�í základ dan� (ztráta) z p�íjm� podle § 7 zákona
(�. 104 + �. 105 - �. 106 - �. 107 + �. 108 + �. 109 - �. 110 - �. 111 + �. 112)

2. Dopl2. Dopl2. Dopl2. Dopl����ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje  o obratu a odpisech
Ro�ní úhrn �istého obratu Uplatn�né odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

B.  Druh �innosti2)
Název hlavní (p�evažující) �innosti

Sazba výdaj�

% z p�íjm� P�íjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších �inností

    Celkem

25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor �. 6
(1)

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

+1+1+1+1 291291291291 026026026026

++++ 774774774774 616616616616

++++ 516516516516 410410410410

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 516516516516 410410410410

ZprostZprostZprostZprost����edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v 
zastoupenízastoupenízastoupenízastoupení 60606060 +1+1+1+1 291291291291 026026026026 ++++ 774774774774 616616616616
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C.  Údaje o podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti
Datum zahájení �innosti Datum p�erušení �innosti Datum ukon�ení �innosti Datum obnovení �innosti Po�et m�síc� �innosti

D. Tabulka  pro  poplatníky, kte�í vedou da�ovou evidenci podle § 7b zákona
Vypl�te pouze v p�ípad�, vedete-li  da�ovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vypl�te v celých K�.

Na za�átku zda�ovacího období Na konci zda�ovacího období

  1. Hmotný majetek

  2. Pen�žní prost�edky v hotovosti*)

  3. Pen�žní prost�edky na bankovních ú�tech*)

  4. Zásoby

  5. Pohledávky v�etn� poskytnutých úv�r� a p�j�ek

  6. Ostatní majetek*)

  7. Závazky v�etn� p�ijatých úv�r� a p�j�ek

  8. Rezervy

*) ozna�ené údaje jsou nepovinné

  9. Mzdy

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

F. Údaje o ú�astnících sdružení 2)

Jste-li ú�astníkem sdružení, které není právnickou osobou, vypl�te údaje o ostatních �lenech sdružení

Jméno P�íjmení DI�
Podíl

na p�íjmech v %

Podíl

na výdajích v  %

1.

2.

3.

G. Údaje o spolupracující osob� 2)

Jste-li  osoba, která rozd�luje p�íjmy a výdaje podle § 13 zákona, uve	te údaje o spolupracující osob�

Jméno P�íjmení DI� (R�) Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

2.

H. Údaje o osob�, která rozd�luje p�íjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uve	te údaje o osob�, která na Vás rozd�lila p�íjmy a výdaje

Jméno P�íjmení DI� Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

I. Údaje o ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti 2)

  Da�ové identifika�ní �íslo ve�ejné obchodní spole�nosti, kde jste spole�níkem, nebo komanditní
spole�nosti, kde jste komplementá�em, a výše Vašeho podílu v procentech

 DI�  %

1) Z p�edtišt�ných možností v ráme�ku vyberte odpovídající variantu a ozna�te k�ížkem

2) Údaje, pro které nedosta�uje vyhrazené místo, uve	te na volný list a p�iložte k tiskopisu

(2)

.... .... .... .... .... .... .... .... 12121212
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Rodné �íslo:

PPPP����ílohaílohaílohaíloha  - Rozpis p - Rozpis p - Rozpis p - Rozpis p����íjmíjmíjmíjm���� a výdaj a výdaj a výdaj a výdaj���� §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV����

�innosti �a	te podle výše dosažených p�íjm� od nejv�tší

Druh podnikání nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti P�íjmy (K�) Výdaje (K�) Procentem

1 2 3 4 %

1

2

3

4

5

6

A - 1/a paušál 80%

B - 1/b paušál 60%

C - 1/c;2/d paušál 40%

D - 2/a paušál 40%

E - 4) a 5) paušál 0%

F - 2/b - paušál 40%

G - 2/c - paušál 40%

a - 1/b paušál 60%

b - 1/b paušál 80%

P - P�íjmy, které nevstupují do ZD, ale promítnou se do vym��ovacího základu ZP nebo SSZ R - Pronájem obchodního majetku - 2/e paušál 30%

7

8

10

11

12

P�íjmy Výdaje Procentem

����ástky celkem - ástky celkem - ástky celkem - ástky celkem - bez podíl� spole�ník� v.o.s. a k.s.
a �ástek do pojišt�ní (p�enáší se do �. 101 a 102)

Písm. E - podíly spole�ník� v.o.s. a k.s.
(p�enášejí se do �. 112)

����ástky zapoástky zapoástky zapoástky zapo����ítávané do základu danítávané do základu danítávané do základu danítávané do základu dan����

�ástky jen (navíc) do vym��ovacích základ� DP

�ástky jen (navíc) do vym��ovacích základ� ZP

P2

+0+0+0+0 +0+0+0+0

BBBB 60606060
Zprost�edkování velkoobchodu a velkoobchod v
zastoupení +1+1+1+1 291291291291 026026026026 +0+0+0+0461000 774774774774 616616616616

  

+1+1+1+1 291291291291 026026026026 +0+0+0+0 ++++ 774774774774 616616616616

+1+1+1+1 291291291291 026026026026 +0+0+0+0 ++++ 774774774774 616616616616

+0+0+0+0

+0+0+0+0 +0+0+0+0
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Výpo�et záloh na da� z p�íjm� na rok 2012/2013

Rodné �íslo:

Poslední známá da�ová povinnost pro
výpo�et záloh:

Násobitel výše �ástky záloh:

Povinnost platit zálohy:

Periodicita placení záloh:

Výše zálohy:

Datum pro podání da�ového p�iznání: Zálohy
platit od: pololetí

Zálohy budou placeny v pln� výši.

Zálohy budou placeny pololetn� ve výši 40% poslední známé da�ové povinnosti,
nebo� ta �inila více než 30.000 K� a nep�esáhla �ástku 150.000 K�.

Platební kalendá�

DatumDatumDatumDatum ����ástka zálohyástka zálohyástka zálohyástka zálohy

P9

KrejKrejKrejKrej����í Petrí Petrí Petrí Petr ////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

48484848 270270270270

AnoAnoAnoAno

1111.0.0.0.0

PololetnPololetnPololetnPololetn����

19191919 400400400400

.... ....00002222 00004444 2222000011112222 1111

15. 15. 15. 15. ����erven 2012erven 2012erven 2012erven 2012
PátekPátekPátekPátek

19191919 400400400400

17. prosinec 201217. prosinec 201217. prosinec 201217. prosinec 2012
PondPondPondPond����lílílílí 19191919 400400400400
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  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011
podle § 15 zákona �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

�ádný opravný

  1. Identifikace osoby samostatn� výd�le�n� �inné (OSV�)
1. P�íjmení 2. Jméno 3. Titul 4. Datum narození

Rodné �íslo

5. Ulice 6. �íslo popisné / orient. 7. Telefon Variabilní symbol

8. Obec 9. PS� (Post Code) 10. Stát 11. Datová schránka

  2. Údaje o samostatné výd�le�né �innosti (SV�) a da�ovém p�iznání

12.V roce 2011 jsem vykonával/a samostatnou výd�le�nou �innost: jen hlavní jen vedlejší hlavní i vedlejší

13. Da�ové p�iznání zpracovává
a p�edává da�ový poradce:

ano ne

14. Jsem povinen/povinna podávat
da�ové p�iznání:

ano ne

15. Jsem poplatníkem dan� z p�íjm�
stanovené paušální �ástkou:

ano ne

16. Protokol o platb� dan� z p�íjm�
paušální �ástkou p�edložen dne:

17. Rozhodnutí finan�ního ú�adu o prodloužení
lh�ty pro p�edložení da�ového p�iznání:

ze dne prodlouženo do dne

18. Ú�tování v hospodá�ském roce
(§ 7 odst. 12 zák. �. 586/1992 Sb.):

ano ne

  3. Údaje o ú�asti na nemocenském pojišt�ní (NP) OSV�

19.  Dobrovolná ú�ast na nemocenském pojišt�ní:

20.  V kalendá�ních m�sících:

ano ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

  4. Vedlejší samostatná výd�le�ná �innost - podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až e) zák. �. 155/1995 Sb.

V roce 2011 jsem vedlejší SV� vykonával/a v m�sících:

Z d�vod�:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

21.      výkonu zam�stnání

22.      nároku na výplatu invalidního d�chodu nebo p�iznání starobního d�chodu

23.1.  nároku na rodi�ovský p�ísp�vek

23.2.  nároku na PPM nebo nemocenské z d�vodu t�hotenství a porodu z nemocenského pojist�ní zam�stnanc�
23.3.  osobní pé�e o osobu mladší 10 let, která je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která
           je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni II - IV

24.      výkonu vojenské služby v ozbrojených silách �R

25.     nezaopat�eného dít�te podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. �. 155/1995 Sb.

  5. Údaje o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 a další údaje podle § 15 zák. �. 589/1992 Sb.

26. Da�ový základ K�

27. Po�et m�síc�, v nichž jsem považován/a za OSV�

hlavní vedlejší

28. Po�et m�síc�, v nichž jsem vykonával/a SV� aspo� po �ást m�síce
hlavní vedlejší

29. Pr�m�rný m�sí�ní da�ový základ K�

30. Rozd�lení da�ového základu K� K�
hlavní �innost vedlejší �innost

 Poznámka:
�ádky 30 a 32 se vypl�ují
 pouze v tom p�ípad�, byla-li
 vykonávána hlavní i vedlejší
�innost (�t�te pokyny)

31. Vypo�tený vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

32. Díl�í vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

33. V roce 2011 jsem si alespo� v jednom kalendá�ním m�síci stanovil/a vyšší MZ pro pojistné na NP
a zárove� vyšší MVZ pro zálohu na DP, než �inil m�j minimální MVZ pro zálohu na DP:

ano ne

34. Úhrn MVZ pro zálohu na DP ,00 K�
Vyplní OSV�, která na �ádku
�.33 uvedla ano.

35. Minimální vym��ovací základ ,00 K�

36. Ur�ený vym��ovací základ ,00 K�
+

37. Vym��ovací základ ze zam�stnání ,00 K�
=

38. Sou�et �ádku 36 a 37 ,00 K�

39. Vym��ovací základ ze SV� ,00 K�

40. Pojistné na DP ,00 K�

41. Úhrn zaplacených záloh na DP K�

42. Rozdíl mezi Pojistným
a Úhrnem záloh (41 - 40)

K�

-

=
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Pro výpo�et údaj� v �ásti 5, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

Krej�í Petr   123 456 7890

Starý Pelh�imov 17

Pelh�imov 39301 �eská republika

+ 516 410

12

12

+43 034,17

+ 258 205

+ 258 205

+ 258 205

+ 258 205

+ 258 205

+75 396

+31 230

+44 166

8 5 0 0 3 3 9 1 0 9
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  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 - 2. strana
Rodné �íslo OSV�

  6. Zp�sob použití p�eplatku

P�eplatek (�ástka p�eplatku) ve výši: K�

použijte (pokud nemám v��i OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné

na m�síce:
1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

P�eplatek (zbývající �ást p�eplatku):
a)

b)

vra�te na ú�et:

pošlete poštovní poukázkou
na adresu:

IBAN (mezinárodní �íslo ú�tu použijte p�i platb� do ciziny)

P�ed�íslí ú�tu �íslo ú�tu Kód banky Variabilní symbol Specifický symbol

- /

P�íjmení Jméno Titul

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code)

Stát

  7. Výše zálohy na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti (DP) na rok 2012

Pro ú�ely placení záloh na pojistné budu v roce 2012 považován/a za OSV� vykonávající: hlavní �innost vedlejší �innost

43. M�sí�ní vym��ovací základ: ,00 K�

44. M�sí�ní záloha na DP: ,00 K�

45. M�sí�ní pojistné na NP: ,00 K�

  8. Údaje o OSV�, se kterou je vykonávána spolupráce
P�íjmení Jméno Titul Datum narození

Rodné �íslo

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code) Stát

  9. P�ihláška k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní OSV� v roce 2011

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2011 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti zákonem stanoveného
p�íjmu pro povinnou ú�ast na d�chodovém pojišt�ní OSV�, p�ihlašuji se k této ú�asti dnem podání tohoto P�ehledu:

ano ne

  10. Údaje o opravném p�ehledu

Datum zjišt�ní nové výše vym��ovacího základu ze SV�

D�vod p�edložení opravného p�ehledu

  11. Podpisy a razítka

Název p�íslušné OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto P�ehledu jsou pravdivé a že OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ohlásím všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn�
ode dne, kdy jsem se o t�chto zm�nách dozv�d�l/a.

Datum vypln�ní formulá�e

Po�et p�íloh

Datum p�ijetí formulá�e

strana 2
�SSZ 89 324 9 - I/2012

Podpis (a razítko) OSV� Podpis a razítko OSSZ

Pro výpo�et údaj� v �ásti 5, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

  12 3 456 7 890

+21 518

+6 284

  

OSSZ Pelh�imov

25.03.2012

7 5 8 2 2 1 2 4 9 0
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P O T V R Z E N Í
o studiu, pro ú�ely posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti

Potvrzení nutno doložit nejpozd�ji do konce kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, ve kterém byl podán p�ehled.

Jméno a p�íjmení: Rodné
�íslo:

je od…………………………………………………………studentem *).

Datum Podpis a razítko školy

........................................................................................... ......................................................................................................

P O U � E N Í

Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti ve smyslu ust. § 9 odst. 6 písm. e) zák. �. 155/1995 Sb., ve

zn�ní pozd�jších p�edpis�, a § 13a odst. 8 zák. �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

*)  nehodící se škrtn�te

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0

Petr Krej�í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

st�ední   / vysoké školy



P�ehled
OSV�

za rok

2011

Datum p�evzetí, razítko a podpis pracovníka VZP

  VZP - kód 111

P�ehled o p�íjmech a výdajích ze samostatné
výd�le�né �innosti a úhrnu záloh na pojistné
(§ 24 odst.2 a 3 zák. �. 592/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�)

Typ p�ehledu

�ádný opravný

Formulá� bude zpracován elektronicky. Vypl�ujte jej, prosím, �iteln� h�lkovým písmem podle p�edepsaného vzoru písma, nejlépe �ernou propisovací tužkou. Zaškrtávací pole ozna�te k�ížkem.

 1. Identifikace pojišt�nce, koresponden�ní adresa a ostatní kontaktní údaje
P�íjmení Jméno Titul

ADRESA PRO DORU�OVÁNÍ: Ulice �íslo popisné �íslo orienta�ní

/

�íslo pojišt�nce (rodné �íslo)

/

PS� Obec Identifika�ní �íslo (I�)

Pojistné (zálohy) platím
poukázkou p�evodem z ú�tu

Bankovní spojení: (p�ed�íslí ú�tu - �íslo ú�tu / kód banky)

- /

Telefon

E-mail

 2. Prohlášení pojišt�nce
V roce 2011 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v m�sících:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

D�vod:
a) zam�stnání b) nemoc OSV�

V roce 2011 pro mne nebyl stanoven minimální vym��ovací základ v m�sících:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
D�vod:

a) b) c) d) e) f)

Pro D�vod podle
písmena f) uve�te

Rodné �íslo 1. dít�te

/

Rodné �íslo 2. dít�te

/

 3. P�iznání k dani z p�íjm�

Podávám da�ové p�iznání ano ne

Mám da�ového poradce ano ne

 4. Pojistné OSV�

�ádek 1
P�íjmy za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 2
Výdaje za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 3
Vym��ovací základ zam�stnance za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
Po�et m�síc� trvání samostatné výd�le�né �innosti v roce 2011

�ádek 4

Z �ádku 4 po�et m�síc�, kdy byla OSV� pojišt�na u VZP

�ádek 5

Po�et m�síc�, ve kterých pro OSV� platil minimální vym��ovací základ

�ádek 6

12 370 K� x �ádek 6

�ádek 9 ≡≡≡≡ , K�

�ádek 12
�ádek 1 - �ádek 2

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14a
Vym��ovací základ OSV� za rok 2011: 0,50 x �ádek 12 (pro < �ádek 9, zapíše se �ádek 9)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14b
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 781 280 (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14c
�ádek 14a - �ádek 14b (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

Pojistné za rok 2011: 0,135 x (�ádek 14c x �ádek 5) / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 16 ≡≡≡≡ K�
 5. P�eplatek (Doplatek)

Úhrn zaplacených záloh na pojistné v roce 2011 na ú�et VZP

�ádek 41 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
P�eplatek (Doplatek): �ádek 41 - �ádek 16

�ádek 43 ± ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�

P�eplatek

NEMÁM p�eplatek pojistného

NEŽÁDÁM o vrácení p�eplatku (p�eplatek bude použit na úhrady záloh v dalším období)

ŽÁDÁM o vrácení p�epl. ve výši: ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
 6. Nová výše zálohy (viz. Pou�ení)

0,135 x 0,5 x �ádek 12 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 51 ≡≡≡≡ K�
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 809 864 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 52 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
�ádek 14a - �ádek 52 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 53 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
0,135 x �ádek 53 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 54 ≡≡≡≡ K�
Typ zálohy

a) 1 697 K� b) výpo�et c) 0 K�

Nová výše zálohy (max. 20 361 K�)

≡≡≡≡ K�

 7. Datum vypln�ní a podpis pojišt�nce

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto P�EHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP
všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn� ode dne, kdy jsem se o zm�n�né skute�nosti dozv�d�l.

VZP 87.01/2011
Vypln�no dne

. . Podpis pojišt�nce

Zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0Vysv�tlivky k vypl�ování položek jsou uvedeny v Pou�ení na druhé stran� tohoto formulá�e. Pro vypln�ní formulá�e na PC lze použít elektronický PDF formulá� vystavený na internetových stránkách www.vzp.cz.

1 2 3 4 5 6 7 8

K r e j � í P e t r

S t a r ý  P e l h � i m o v 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 9 3 0 1 P e l h � i m o v

� � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " # $ % & ' ( ) *

1 2 9 1 0 2 6 0 0

7 7 4 6 1 6 0 0

1 2

1 2

0

0 0 0

5 1 6 4 1 0 0 0

2 5 8 2 0 5 0 0

0 0 0

2 5 8 2 0 5 0 0

3 4 8 5 8

1 4 4 3 6

2 0 4 2 2-

2 9 0 5

2 9 0 5

2 5 0 3 2 0 1 2



P�íloha �. 6 

P�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob 2011 

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 (OSSZ) 

P�ehled OSV� za rok 2011 (VZP)  

podnikatele p�i uplatn�ní skute�ných výdaj�



Než zaNež zaNež zaNež za����nete vyplnete vyplnete vyplnete vypl����ovat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, p����eeee����tttt����te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.
Finan�nímu ú�adu v, ve, pro

01  Da�ové identifika�ní �íslo

02  Rodné �íslo

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

03 DAP1)
�ádné opravné dodate�né

D�vody pro podání dodate�ného
DAP zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� fyzických osob

dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"

za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendá����ní rok)ní rok)ní rok)ní rok)

podle zákona podle zákona podle zákona podle zákona ����. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon")

nebo jeho nebo jeho nebo jeho nebo jeho ����ástástástást2222) od) od) od) od dodododo

05  DAP zpracoval a p�edkládá da�ový poradce na základ� plné moci k zastupování,
která byla uplatn�na u správce dan� p�ed uplynutím neprodloužené lh�ty1)

ano ne

05a  Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1) ano ne

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

06 P�íjmení 07 Rodné p�íjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní p�íslušnost 11 �íslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAP

12 Obec 13 Ulice / �ást obce 14 �íslo popisné / orienta�ní

15 PS� 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendá����ního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se da���� vym vym vym vym��������ujeujeujeuje
�ádky 19 až 22 vypl�te pouze v p�ípad�, že adresa k poslednímu dni kalendá�ního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.

19 Obec 20 Ulice / �ást obce 21 �íslo popisné / orienta�ní 22 PS�

Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území ����eské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zda����ovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržoval
�ádky 23 až 28 vypl�te pouze v p�ípad�, že nemáte bydlišt� (trvalý pobyt) na území �eské republiky.

23 Obec 24 Ulice / �ást obce 25 �íslo popisné / orienta�ní

26 PS� 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

29 Kód státu - vyplní jen da�ový nerezident 29a Výše celosv�tových p�íjm�

30 Spojení se zahrani�ními osobami1) ano ne

25 5405  MFin 5405 vzor �. 18 1

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov����

CCCC ZZZZ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

  

2011

KrejKrejKrejKrej����íííí PetrPetrPetrPetr

����eská republikaeská republikaeská republikaeská republika

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov Starý PelhStarý PelhStarý PelhStarý Pelh����imovimovimovimov 17171717

393 01393 01393 01393 01 ����eská republikaeská republikaeská republikaeská republika
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2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan����, ztráta, ztráta, ztráta, ztráta
1.Výpo1.Výpo1.Výpo1.Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé ����innosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funk����ních požitkních požitkních požitkních požitk���� (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona)

poplatník finan�ní ú�ad

31   Úhrn p�íjm� od všech zam�stnavatel�

32   Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona

33   Da� zaplacená v zahrani�í podle § 6 odst. 14 zákona

34   Díl�í základ dan� podle § 6 zákona
(�. 31 + �. 32 - �. 33)

35   Úhrn p�íjm� plynoucí ze zahrani�í zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

2. Díl2. Díl2. Díl2. Díl����í základy daní základy daní základy daní základy dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan���� a ztráta a ztráta a ztráta a ztráta

36   Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona (�. 34)

36a Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona po vyn�tí
(�. 36 - úhrn vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 6 zákona
nebo �. 36)

37   Díl�í základ dan� nebo ztráta z podnikání a jiné samostatné
výd�le�né �innosti podle § 7 zákona (�. 113 p�ílohy �. 1 DAP)

38   Díl�í základ dan� z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39   Díl�í základ dan� nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(�. 206 p�ílohy �. 2 DAP)

40   Díl�í základ dan� z ostatních p�íjm� podle § 10 zákona
(�. 209 p�ílohy �. 2 DAP)

41   Úhrn �ádk� (�. 37 + �. 38 + �. 39 + �. 40).

41a Úhrn díl�ích základ� dan� podle § 7 až 10 zákona po vyn�tí (�. 41 - úhrn
vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 7 až 10 zákona nebo �. 41)

42   Základ dan�
(�. 36a + kladná hodnota z �. 41a)

43   (neobsazeno)

44   Uplat�ovaná výše ztráty - vzniklé a vym��ené za p�edcházející
zda�ovací období maximáln� do výše �. 41a

45   Základ dan� po ode�tení ztráty (�. 42 - �. 44)

3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné ����ásti základu danásti základu danásti základu danásti základu dan����, od, od, od, od����itatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a da���� celkem celkem celkem celkem

�ástka podle § 15
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

46  Odst. 1 zákona (hodnota daru/dar�)

47  Odst. 3 a 4 zákona (ode�et úrok�)

48  Odst. 5 zákona  (penzijní p�ipojišt�ní a penzijní pojišt�ní)

49  Odst. 6 zákona  (životní pojišt�ní)

50  Odst. 7 zákona  (odborové p�ísp�vky)

51  Odst. 8 zákona  (úhrada za další vzd�lávání)

52  § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53  Další �ástky

54  Úhrn nezdanitelných �ástí základu dan� a položek
od�itatelných od základu dan� (�. 46 + �. 47 + �. 48 +
�. 49 + �. 50 + �. 51 + �. 52 + �. 53)

55  Základ dan� snížený o nezdanitelné �ásti základu dan�
a položky od�itatelné od základu dan� (�. 45 - �. 54)

56  Základ dan� zaokrouhlený na celá sta K� dol�

57  Da� podle § 16 zákona

4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da���� celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta
58  Da� podle § 16 zákona (�. 57) nebo �ástka

z �. 330 p�ílohy �. 3 DAP

59  (neobsazeno)

60  Da� celkem zaokrouhlená na celé K� nahoru (�. 58)

61  Da�ová ztráta - zaokrouhlená na celé K� nahoru
bez znaménka mínus

5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn����ní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a da����ového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodn����níníníní

62  Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63  Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona

2

+0+0+0+0

++++ 488488488488 472472472472

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 488488488488 472472472472

++++ 488488488488 472472472472

+0+0+0+0

++++ 488488488488 472472472472

+0+0+0+0

+4+4+4+4 000000000000

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+6+6+6+6 120120120120

+0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

++++ 478478478478 352352352352

++++ 478478478478 300300300300

+71+71+71+71 745745745745

+0+0+0+0

+71+71+71+71 745745745745

+71+71+71+71 745745745745

+10+10+10+10 120120120120

+0+0+0+0

+0+0+0+0

0000

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0
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Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

P�íjmení, jméno, titul

manželky (manžela)
   Rodné �íslo

�ástka podle § 35ba odst. 1
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

64    písm. a) zákona (na poplatníka)

65a)  písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b)  písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)

66    písm. c) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupn�)

67    písm. d) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu t�etího stupn�)

68    písm. e) zákona (na držitele pr�kazu ZTP/P)

69    písm f) zákona (studium)

70    Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(�. 62 + �. 63 + �. 64 + �. 65a + �. 65b + �. 66 + �. 67 + �. 68 + �. 69)

71    Da� po uplatn�ní slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (�. 60 – �. 70)

Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D����TECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

P�íjmení a jméno Rodné �íslo Po�et m�síc� Po�et m�síc�
se ZTP/P

1 2 3 4

1

2

3

4

  Celkem

72  Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít�

73  Sleva na dani (�ástka z �. 72, uplatn�ná maximáln�
do výše dan� na �. 71)

74  Da� po uplatn�ní slevy podle § 35c zákona (�. 71 – �. 73)

75  Da�ový bonus (�. 72 – �. 73)

76  Úhrn vyplacených m�sí�ních da�ových bonus� podle § 35d
zákona (v�etn� p�ípadného doplatku na da�ovém bonusu)

77  Rozdíl na da�ovém bonusu (�. 75 – �. 76)

6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate����né DAPné DAPné DAPné DAP

78  Poslední známá da�

79  Zjišt�ná da� podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového
�ádu (�. 74)

80  Rozdíl �ádk� (�. 79 - �. 78) : zvýšení (+) �ástka dan�
se zvyšuje, snížení (-) �ástka dan� se snižuje

81  Poslední známá da� - da�ová ztráta podle § 5 zákona

82  Zjišt�ná ztráta podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb.,
da�ového �ádu (�. 61)

83  Rozdíl �ádk� (�. 82 - �. 81) : zvýšení (+) da�ová ztráta
se zvyšuje, snížení (-) da�ová ztráta se snižuje

7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan����
84  Úhrn sražených záloh na da� z p�íjm� ze závislé �innosti

a z funk�ních požitk� (po slevách na dani)

85  Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86  Zaplacená da� stanovená paušální �ástkou podle § 7a
zákona

87  Sražená da� podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a  Sražená da� podle § 36 odst. 7 zákona

88  Zajišt�ná da� plátcem podle § 38e zákona

89  Sražená da� podle § 38f odst. 12 zákona

90  Zaplacená da�ová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona

91  Zbývá doplatit (�. 74 – �. 77 – �. 84 – �. 85 – �. 86 – �. 87 – �. 87a –
– �. 88 – �. 89 – �. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

3

////

////

////

////

////

+23+23+23+23 640640640640

+0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

0000 +0+0+0+0

12121212 +4+4+4+4 020020020020

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+44+44+44+44 085085085085

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+44+44+44+44 085085085085

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0
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PPPP����ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:
Ve sloupci uve	te po�et list� p�íloh.

  Název p�ílohy

  P�íloha �. 1 -  „Výpo�et díl�ího základu dan� z p�íjm� z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7 zákona)"

  P�íloha �. 2  - „Výpo�et díl�ích základ� dan� z p�íjm� z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních p�íjm� (§ 10 zákona)"

  P�íloha �. 3  - „Výpo�et dan� z p�íjm� ze zahrani�í (§ 38f zákona) " v�etn� Samostatných list� 1. oddílu

  Ú�etní záv�rka poplatníka, který vede ú�etnictví

  Seznam pro poplatníky uplat�ující nárok na vylou�ení dvojího zdan�ní podle § 38f odst. 10 zákona

  „Potvrzení o zdanitelných p�íjmech ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� a o sražených zálohách na da� a da�ovém
zvýhodn�ní" za p�íslušné zda�ovací období od všech zam�stnavatel� (nap�. podle § 38j odst. 3 zákona)

  Doklad o poskytnutém daru

  Potvrzení o poskytnutém úv�ru na bytové pot�eby a o výši úrok� z tohoto úv�ru

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na penzijní p�ipojišt�ní nebo penzijní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na soukromé životní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacené úhrad� na další vzd�lávání

  D�vody pro podání dodate�ného DAP

  Další p�ílohy výše neuvedené

  Po�et list� p�íloh celkem

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P����IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)

Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

DaDaDaDa����ový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávn����ná k podpisuná k podpisuná k podpisuná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ P����EPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z P����ÍJMÍJMÍJMÍJM



 FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, žádám o vrácení:

p�eplatku na dani z p�íjmu fyzických osob  ...................................................................................................................................................................................K�.

............................................................................................................................................................................................................

.....................…................................................................................�.  .....................................................................................................

kód banky  ..........................................................................................................……….......................specifický symbol  .....................................................................................................

Vlastník ú�tu  ..................................................................................................m�na, ve které je ú�et veden  .....................................................................................................

V  ……………………….....….................................dne .………………........................................Podpis poplatníka (zástupce)  ………………...............……...........…....................

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

1) Ozna�te k�ížkem odpovídající variantu
2) Údaj vypl�te, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v p�ípadech

uvedených v § 38gb zákona a dále v p�ípadech uvedených v § 239
a v § 244 zákona�. 280/2009 Sb., da�ového �ádu ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�

4

1111

1111

1111

3333

2222 5555 0000 3333 2222 0000 1111 2222

P�eplatek zašlete na adresu:

nebo vra�te na ú�et vedený u
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Rodné �íslo:
P�ÍLOHA �. 1
je souje souje souje sou����ástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  P����IZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob fyzických osob fyzických osob fyzických osob
za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ����. 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP")

            ����ástky uveástky uveástky uveástky uve				te v celých Kte v celých Kte v celých Kte v celých K����. . . . ����íselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty po����ítané v prítané v prítané v prítané v pr����bbbb����hu výpohu výpohu výpohu výpo����tu datu datu datu da����ové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení
§ 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona ����. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da����ový ový ový ový ����ád, ve znád, ve znád, ve znád, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p����esností na dvesností na dvesností na dvesností na dv���� desetinná desetinná desetinná desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nep����ípustné.ípustné.ípustné.ípustné.

VýpoVýpoVýpoVýpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)

1. Výpo1. Výpo1. Výpo1. Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z  p z  p z  p z  p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)
P�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky a p�íjmy plynoucí ze zdroj� v zahrani�í

 Vedu da�ovou evidenci1)  Vedu ú�etnictví1)  Uplat�uji výdaje
procentem z p�íjm�1)

poplatník finan�ní ú�ad

101  P�íjmy podle § 7 zákona

102  Výdaje související s p�íjmy podle § 7 zákona

103  (neobsazeno)

104  Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 101 - �. 102)
nebo výsledek hospoda�ení (zisk, ztráta)

105  Úhrn �ástek podle §5, §23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
- uve	te úhrn �ástek zvyšujících výsledek hospoda�ení nebo  rozdíl
 mezi p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

106  Úhrn �ástek podle §5, §23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
- uve	te úhrn �ástek snižujících výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi
p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

107  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), kterou
rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

108  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
kterou rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona

109  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), která
p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

110  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
která p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111  (neobsazeno)

112  Váš podíl jako spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo
komplementá�e komanditní spole�nosti. Vykáže-li spole�nost ztrátu,
ozna�te sv�j podíl znaménkem mínus (-)

113  Díl�í základ dan� (ztráta) z p�íjm� podle § 7 zákona
(�. 104 + �. 105 - �. 106 - �. 107 + �. 108 + �. 109 - �. 110 - �. 111 + �. 112)

2. Dopl2. Dopl2. Dopl2. Dopl����ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje  o obratu a odpisech
Ro�ní úhrn �istého obratu Uplatn�né odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

B.  Druh �innosti2)
Název hlavní (p�evažující) �innosti

Sazba výdaj�

% z p�íjm� P�íjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších �inností

    Celkem

25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor �. 6
(1)

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

+1+1+1+1 291291291291 026026026026

++++ 802802802802 554554554554

++++ 488488488488 472472472472

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 488488488488 472472472472

ZprostZprostZprostZprost����edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v 
zastoupenízastoupenízastoupenízastoupení
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C.  Údaje o podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti
Datum zahájení �innosti Datum p�erušení �innosti Datum ukon�ení �innosti Datum obnovení �innosti Po�et m�síc� �innosti

D. Tabulka  pro  poplatníky, kte�í vedou da�ovou evidenci podle § 7b zákona
Vypl�te pouze v p�ípad�, vedete-li  da�ovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vypl�te v celých K�.

Na za�átku zda�ovacího období Na konci zda�ovacího období

  1. Hmotný majetek

  2. Pen�žní prost�edky v hotovosti*)

  3. Pen�žní prost�edky na bankovních ú�tech*)

  4. Zásoby

  5. Pohledávky v�etn� poskytnutých úv�r� a p�j�ek

  6. Ostatní majetek*)

  7. Závazky v�etn� p�ijatých úv�r� a p�j�ek

  8. Rezervy

*) ozna�ené údaje jsou nepovinné

  9. Mzdy

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

F. Údaje o ú�astnících sdružení 2)

Jste-li ú�astníkem sdružení, které není právnickou osobou, vypl�te údaje o ostatních �lenech sdružení

Jméno P�íjmení DI�
Podíl

na p�íjmech v %

Podíl

na výdajích v  %

1.

2.

3.

G. Údaje o spolupracující osob� 2)

Jste-li  osoba, která rozd�luje p�íjmy a výdaje podle § 13 zákona, uve	te údaje o spolupracující osob�

Jméno P�íjmení DI� (R�) Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

2.

H. Údaje o osob�, která rozd�luje p�íjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uve	te údaje o osob�, která na Vás rozd�lila p�íjmy a výdaje

Jméno P�íjmení DI� Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

I. Údaje o ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti 2)

  Da�ové identifika�ní �íslo ve�ejné obchodní spole�nosti, kde jste spole�níkem, nebo komanditní
spole�nosti, kde jste komplementá�em, a výše Vašeho podílu v procentech

 DI�  %

1) Z p�edtišt�ných možností v ráme�ku vyberte odpovídající variantu a ozna�te k�ížkem

2) Údaje, pro které nedosta�uje vyhrazené místo, uve	te na volný list a p�iložte k tiskopisu

(2)

.... .... .... .... .... .... .... .... 12121212
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Rodné �íslo:

PPPP����ílohaílohaílohaíloha  - Rozpis p - Rozpis p - Rozpis p - Rozpis p����íjmíjmíjmíjm���� a výdaj a výdaj a výdaj a výdaj���� §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV §7 podle druhu podnikání nebo jiné SV����

�innosti �a	te podle výše dosažených p�íjm� od nejv�tší

Druh podnikání nebo jiné samostatné výd�le�né �innosti P�íjmy (K�) Výdaje (K�) Procentem

1 2 3 4 %

1

2

3

4

5

6

A - 1/a paušál 80%

B - 1/b paušál 60%

C - 1/c;2/d paušál 40%

D - 2/a paušál 40%

E - 4) a 5) paušál 0%

F - 2/b - paušál 40%

G - 2/c - paušál 40%

a - 1/b paušál 60%

b - 1/b paušál 80%

P - P�íjmy, které nevstupují do ZD, ale promítnou se do vym��ovacího základu ZP nebo SSZ R - Pronájem obchodního majetku - 2/e paušál 30%

7

8

10

11

12

P�íjmy Výdaje Procentem

����ástky celkem - ástky celkem - ástky celkem - ástky celkem - bez podíl� spole�ník� v.o.s. a k.s.
a �ástek do pojišt�ní (p�enáší se do �. 101 a 102)

Písm. E - podíly spole�ník� v.o.s. a k.s.
(p�enášejí se do �. 112)

����ástky zapoástky zapoástky zapoástky zapo����ítávané do základu danítávané do základu danítávané do základu danítávané do základu dan����

�ástky jen (navíc) do vym��ovacích základ� DP

�ástky jen (navíc) do vym��ovacích základ� ZP

P2

+0+0+0+0 +0+0+0+0

BBBB 60606060
Zprost�edkování velkoobchodu a velkoobchod v
zastoupení +1+1+1+1 291291291291 026026026026 ++++ 802802802802 554554554554461000 774774774774 616616616616

  

+1+1+1+1 291291291291 026026026026 ++++ 802802802802 554554554554

+1+1+1+1 291291291291 026026026026 ++++ 802802802802 554554554554

+0+0+0+0

+0+0+0+0 +0+0+0+0
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Výpo�et záloh na da� z p�íjm� na rok 2012/2013

Rodné �íslo:

Poslední známá da�ová povinnost pro
výpo�et záloh:

Násobitel výše �ástky záloh:

Povinnost platit zálohy:

Periodicita placení záloh:

Výše zálohy:

Datum pro podání da�ového p�iznání: Zálohy
platit od: pololetí

Zálohy budou placeny v pln� výši.

Zálohy budou placeny pololetn� ve výši 40% poslední známé da�ové povinnosti,
nebo� ta �inila více než 30.000 K� a nep�esáhla �ástku 150.000 K�.

Platební kalendá�

DatumDatumDatumDatum ����ástka zálohyástka zálohyástka zálohyástka zálohy

P9

KrejKrejKrejKrej����í Petrí Petrí Petrí Petr ////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

44444444 085085085085

AnoAnoAnoAno

1111.0.0.0.0

PololetnPololetnPololetnPololetn����

17171717 700700700700

.... ....00002222 00004444 2222000011112222 1111

15. 15. 15. 15. ����erven 2012erven 2012erven 2012erven 2012
PátekPátekPátekPátek

17171717 700700700700

17. prosinec 201217. prosinec 201217. prosinec 201217. prosinec 2012
PondPondPondPond����lílílílí 17171717 700700700700
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  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011
podle § 15 zákona �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

�ádný opravný

  1. Identifikace osoby samostatn� výd�le�n� �inné (OSV�)
1. P�íjmení 2. Jméno 3. Titul 4. Datum narození

Rodné �íslo

5. Ulice 6. �íslo popisné / orient. 7. Telefon Variabilní symbol

8. Obec 9. PS� (Post Code) 10. Stát 11. Datová schránka

  2. Údaje o samostatné výd�le�né �innosti (SV�) a da�ovém p�iznání

12.V roce 2011 jsem vykonával/a samostatnou výd�le�nou �innost: jen hlavní jen vedlejší hlavní i vedlejší

13. Da�ové p�iznání zpracovává
a p�edává da�ový poradce:

ano ne

14. Jsem povinen/povinna podávat
da�ové p�iznání:

ano ne

15. Jsem poplatníkem dan� z p�íjm�
stanovené paušální �ástkou:

ano ne

16. Protokol o platb� dan� z p�íjm�
paušální �ástkou p�edložen dne:

17. Rozhodnutí finan�ního ú�adu o prodloužení
lh�ty pro p�edložení da�ového p�iznání:

ze dne prodlouženo do dne

18. Ú�tování v hospodá�ském roce
(§ 7 odst. 12 zák. �. 586/1992 Sb.):

ano ne

  3. Údaje o ú�asti na nemocenském pojišt�ní (NP) OSV�

19.  Dobrovolná ú�ast na nemocenském pojišt�ní:

20.  V kalendá�ních m�sících:

ano ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

  4. Vedlejší samostatná výd�le�ná �innost - podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až e) zák. �. 155/1995 Sb.

V roce 2011 jsem vedlejší SV� vykonával/a v m�sících:

Z d�vod�:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

21.      výkonu zam�stnání

22.      nároku na výplatu invalidního d�chodu nebo p�iznání starobního d�chodu

23.1.  nároku na rodi�ovský p�ísp�vek

23.2.  nároku na PPM nebo nemocenské z d�vodu t�hotenství a porodu z nemocenského pojist�ní zam�stnanc�
23.3.  osobní pé�e o osobu mladší 10 let, která je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která
           je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni II - IV

24.      výkonu vojenské služby v ozbrojených silách �R

25.     nezaopat�eného dít�te podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. �. 155/1995 Sb.

  5. Údaje o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 a další údaje podle § 15 zák. �. 589/1992 Sb.

26. Da�ový základ K�

27. Po�et m�síc�, v nichž jsem považován/a za OSV�

hlavní vedlejší

28. Po�et m�síc�, v nichž jsem vykonával/a SV� aspo� po �ást m�síce
hlavní vedlejší

29. Pr�m�rný m�sí�ní da�ový základ K�

30. Rozd�lení da�ového základu K� K�
hlavní �innost vedlejší �innost

 Poznámka:
�ádky 30 a 32 se vypl�ují
 pouze v tom p�ípad�, byla-li
 vykonávána hlavní i vedlejší
�innost (�t�te pokyny)

31. Vypo�tený vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

32. Díl�í vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

33. V roce 2011 jsem si alespo� v jednom kalendá�ním m�síci stanovil/a vyšší MZ pro pojistné na NP
a zárove� vyšší MVZ pro zálohu na DP, než �inil m�j minimální MVZ pro zálohu na DP:

ano ne

34. Úhrn MVZ pro zálohu na DP ,00 K�
Vyplní OSV�, která na �ádku
�.33 uvedla ano.

35. Minimální vym��ovací základ ,00 K�

36. Ur�ený vym��ovací základ ,00 K�
+

37. Vym��ovací základ ze zam�stnání ,00 K�
=

38. Sou�et �ádku 36 a 37 ,00 K�

39. Vym��ovací základ ze SV� ,00 K�

40. Pojistné na DP ,00 K�

41. Úhrn zaplacených záloh na DP K�

42. Rozdíl mezi Pojistným
a Úhrnem záloh (41 - 40)

K�

-

=
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Pro výpo�et údaj� v �ásti 5, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

Krej�í Petr   123 456 7890

Starý Pelh�imov 17

Pelh�imov 39301 �eská republika

+ 488 472

12

12

+40 706,00

+ 244 236

+ 244 236

+ 244 236

+ 244 236

+ 244 236

+71 317

+31 230

+40 087

8 5 0 0 3 3 9 1 0 9

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0



  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 - 2. strana
Rodné �íslo OSV�

  6. Zp�sob použití p�eplatku

P�eplatek (�ástka p�eplatku) ve výši: K�

použijte (pokud nemám v��i OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné

na m�síce:
1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

P�eplatek (zbývající �ást p�eplatku):
a)

b)

vra�te na ú�et:

pošlete poštovní poukázkou
na adresu:

IBAN (mezinárodní �íslo ú�tu použijte p�i platb� do ciziny)

P�ed�íslí ú�tu �íslo ú�tu Kód banky Variabilní symbol Specifický symbol

- /

P�íjmení Jméno Titul

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code)

Stát

  7. Výše zálohy na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti (DP) na rok 2012

Pro ú�ely placení záloh na pojistné budu v roce 2012 považován/a za OSV� vykonávající: hlavní �innost vedlejší �innost

43. M�sí�ní vym��ovací základ: ,00 K�

44. M�sí�ní záloha na DP: ,00 K�

45. M�sí�ní pojistné na NP: ,00 K�

  8. Údaje o OSV�, se kterou je vykonávána spolupráce
P�íjmení Jméno Titul Datum narození

Rodné �íslo

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code) Stát

  9. P�ihláška k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní OSV� v roce 2011

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2011 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti zákonem stanoveného
p�íjmu pro povinnou ú�ast na d�chodovém pojišt�ní OSV�, p�ihlašuji se k této ú�asti dnem podání tohoto P�ehledu:

ano ne

  10. Údaje o opravném p�ehledu

Datum zjišt�ní nové výše vym��ovacího základu ze SV�

D�vod p�edložení opravného p�ehledu

  11. Podpisy a razítka

Název p�íslušné OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto P�ehledu jsou pravdivé a že OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ohlásím všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn�
ode dne, kdy jsem se o t�chto zm�nách dozv�d�l/a.

Datum vypln�ní formulá�e

Po�et p�íloh

Datum p�ijetí formulá�e
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Podpis (a razítko) OSV� Podpis a razítko OSSZ

Pro výpo�et údaj� v �ásti 5, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

  12 3 456 7 890

+20 353

+5 944

  

OSSZ Pelh�imov

25.03.2012

7 5 8 2 2 1 2 4 9 0

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0



P O T V R Z E N Í
o studiu, pro ú�ely posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti

Potvrzení nutno doložit nejpozd�ji do konce kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, ve kterém byl podán p�ehled.

Jméno a p�íjmení: Rodné
�íslo:

je od…………………………………………………………studentem *).

Datum Podpis a razítko školy

........................................................................................... ......................................................................................................

P O U � E N Í

Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti ve smyslu ust. § 9 odst. 6 písm. e) zák. �. 155/1995 Sb., ve

zn�ní pozd�jších p�edpis�, a § 13a odst. 8 zák. �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

*)  nehodící se škrtn�te

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0

Petr Krej�í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

st�ední   / vysoké školy



P�ehled
OSV�

za rok

2011

Datum p�evzetí, razítko a podpis pracovníka VZP

  VZP - kód 111

P�ehled o p�íjmech a výdajích ze samostatné
výd�le�né �innosti a úhrnu záloh na pojistné
(§ 24 odst.2 a 3 zák. �. 592/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�)

Typ p�ehledu

�ádný opravný

Formulá� bude zpracován elektronicky. Vypl�ujte jej, prosím, �iteln� h�lkovým písmem podle p�edepsaného vzoru písma, nejlépe �ernou propisovací tužkou. Zaškrtávací pole ozna�te k�ížkem.

 1. Identifikace pojišt�nce, koresponden�ní adresa a ostatní kontaktní údaje
P�íjmení Jméno Titul

ADRESA PRO DORU�OVÁNÍ: Ulice �íslo popisné �íslo orienta�ní

/

�íslo pojišt�nce (rodné �íslo)

/

PS� Obec Identifika�ní �íslo (I�)

Pojistné (zálohy) platím
poukázkou p�evodem z ú�tu

Bankovní spojení: (p�ed�íslí ú�tu - �íslo ú�tu / kód banky)

- /

Telefon

E-mail

 2. Prohlášení pojišt�nce
V roce 2011 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v m�sících:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

D�vod:
a) zam�stnání b) nemoc OSV�

V roce 2011 pro mne nebyl stanoven minimální vym��ovací základ v m�sících:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
D�vod:

a) b) c) d) e) f)

Pro D�vod podle
písmena f) uve�te

Rodné �íslo 1. dít�te

/

Rodné �íslo 2. dít�te

/

 3. P�iznání k dani z p�íjm�

Podávám da�ové p�iznání ano ne

Mám da�ového poradce ano ne

 4. Pojistné OSV�

�ádek 1
P�íjmy za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 2
Výdaje za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 3
Vym��ovací základ zam�stnance za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
Po�et m�síc� trvání samostatné výd�le�né �innosti v roce 2011

�ádek 4

Z �ádku 4 po�et m�síc�, kdy byla OSV� pojišt�na u VZP

�ádek 5

Po�et m�síc�, ve kterých pro OSV� platil minimální vym��ovací základ

�ádek 6

12 370 K� x �ádek 6

�ádek 9 ≡≡≡≡ , K�

�ádek 12
�ádek 1 - �ádek 2

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14a
Vym��ovací základ OSV� za rok 2011: 0,50 x �ádek 12 (pro < �ádek 9, zapíše se �ádek 9)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14b
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 781 280 (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14c
�ádek 14a - �ádek 14b (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

Pojistné za rok 2011: 0,135 x (�ádek 14c x �ádek 5) / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 16 ≡≡≡≡ K�
 5. P�eplatek (Doplatek)

Úhrn zaplacených záloh na pojistné v roce 2011 na ú�et VZP

�ádek 41 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
P�eplatek (Doplatek): �ádek 41 - �ádek 16

�ádek 43 ± ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�

P�eplatek

NEMÁM p�eplatek pojistného

NEŽÁDÁM o vrácení p�eplatku (p�eplatek bude použit na úhrady záloh v dalším období)

ŽÁDÁM o vrácení p�epl. ve výši: ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
 6. Nová výše zálohy (viz. Pou�ení)

0,135 x 0,5 x �ádek 12 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 51 ≡≡≡≡ K�
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 809 864 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 52 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
�ádek 14a - �ádek 52 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 53 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
0,135 x �ádek 53 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 54 ≡≡≡≡ K�
Typ zálohy

a) 1 697 K� b) výpo�et c) 0 K�

Nová výše zálohy (max. 20 361 K�)

≡≡≡≡ K�

 7. Datum vypln�ní a podpis pojišt�nce

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto P�EHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP
všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn� ode dne, kdy jsem se o zm�n�né skute�nosti dozv�d�l.

VZP 87.01/2011
Vypln�no dne

. . Podpis pojišt�nce

Zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0Vysv�tlivky k vypl�ování položek jsou uvedeny v Pou�ení na druhé stran� tohoto formulá�e. Pro vypln�ní formulá�e na PC lze použít elektronický PDF formulá� vystavený na internetových stránkách www.vzp.cz.

1 2 3 4 5 6 7 8

K r e j � í P e t r

S t a r ý  P e l h � i m o v 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 9 3 0 1 P e l h � i m o v

� � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " # $ % & ' ( ) *

1 2 9 1 0 2 6 0 0

8 0 2 5 5 4 0 0

1 2

1 2

0

0 0 0

4 8 8 4 7 2 0 0

2 4 4 2 3 6 0 0

0 0 0

2 4 4 2 3 6 0 0

3 2 9 7 2

1 4 4 3 6

1 8 5 3 6-

2 7 4 8

2 7 4 8

2 5 0 3 2 0 1 2



P�íloha �. 7 

P�iznání k dani z p�íjm� právnických osob 2011 – 1. varianta



Než zaNež zaNež zaNež za����nete vyplnete vyplnete vyplnete vypl����ovat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, p����eeee����tttt����te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.

Finan�nímu ú�adu v, ve, pro

01  Da�ové identifika�ní �íslo

02 Identifika�ní �íslo

otisk podacího razítka finan�ního ú�adu03  Da�ové p�iznání 1)
10)

D�vody pro podání dodate�ného
da�ového p�iznání zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu p�iznání

    Zda�ovací období podle § 17a písm. zákona)

Po�et podílových fond�,
jejichž majetek je obhospoda�ován

Po�adové �íslo podílového fondu

Po�et p�íloh II. oddílu

Po�et zvláštních p�íloh8)

Po�et samostatných p�íloh9)

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� právnických osob

podle zákona podle zákona podle zákona podle zákona ����. 586/1992 Sb. o daních z p. 586/1992 Sb. o daních z p. 586/1992 Sb. o daních z p. 586/1992 Sb. o daních z p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen "zákon") (dále jen "zákon") (dále jen "zákon") (dále jen "zákon")
za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období nebo za období, za které se podává daovací období nebo za období, za které se podává daovací období nebo za období, za které se podává daovací období nebo za období, za které se podává da����ové pové pové pové p����iznáníiznáníiznáníiznání

odododod dodododo

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)
05 Název právnické osoby

06 Sídlo právnické osoby
a) ulice a �íslo orienta�ní, �ást obce a �íslo popisné

b) obec c) PS�

d) stát/kód státu e) �íslo telefonu f) �íslo faxu

07 Bankovní spojení

08 P�iznání zpracoval a p�edložil da�ový poradce 1)

09 Plná moc da�ového poradce k zastupování uložena u finan�ního ú�adu dne 2)

10 Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem 1)

11 Ú�etní záv�rka nebo p�ehledy o majetku a závazcích a o p�íjmech a výdajích, p�iloženy1),7)
  ano     ne  ano     ne  ano     ne  ano     ne

2)

12 Spojení se zahrani�ními osobami1)

13 Hlavní (p�evažující) �innost Kód klasifikace CZ-NACE2

25 5404    MFin  5404  -  vzor  �.  22 (platný pro zda�ovacího období zapo�atá v roce 2011 nebo jejich �ást, za která lh�ta k podání da�ového p�iznání uplyne po 31. prosinci 2011)

1

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov����

0000

CCCC ZZZZ 9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111 0000

9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222

����ádnéádnéádnéádné dodatedodatedodatedodate����nénénéné opravnéopravnéopravnéopravné

1111 AAAA

aaaa

1111

0000

0000 1111 0000 1111 2222 0000 1111 1111 3333 1111 1111 2222 2222 0000 1111 1111

PPPP eeee tttt rrrr     KKKK rrrr eeee jjjj ���� íííí     ssss .... rrrr .... oooo ....

SSSS tttt aaaa rrrr ýýýý     PPPP eeee llll hhhh ���� iiii mmmm oooo vvvv     1111 7777

PPPP eeee llll hhhh ���� iiii mmmm oooo vvvv 3333 9999 3333 0000 1111

                                                                                                                      

anoanoanoano nenenene

anoanoanoano nenenene

anoanoanoano nenenene

anoanoanoano nenenene

ZprostZprostZprostZprost����edkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníedkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníedkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníedkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

Reklamní Reklamní Reklamní Reklamní ����innostiinnostiinnostiinnosti

4444 6666 1111 0000 0000 0000

7777 3333 1111 0000 0000 0000

  



II. ODDÍL - daII. ODDÍL - daII. ODDÍL - daII. ODDÍL - da���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� právnických osob (dále jen"da právnických osob (dále jen"da právnických osob (dále jen"da právnických osob (dále jen"da����")")")")

�ádek Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

108)
Výsledek hospoda�ení (zisk +, ztráta -)3) nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji3)

ke dni

20 8)

30 8)

40

50

618)

628)

70

�ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy (§ 23 odst. 3 písm.a) bod 1 zákona) a hodnota
nepen�žních p�íjm� (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty  ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod� 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm� (§25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§26 zákona a § 32a zákona)
uplatn�né v ú�etnictví p�evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

Mezisou�et (�. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

100

101

1108)

1118)

1128)

120

130

1408)

150

1608)

1618)

1628)

170

P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy, jež u poplatník�, kte�í nebyli založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání,
nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

�ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

P�íjmy a �ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p�íjm� podle § 23
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan�

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona p�evyšují odpisy tohoto majetku uplatn�né v ú�etnictví

Souhrn jednotlivých rozdíl�, o které �ástky výdaj� (náklad�) vynaložených
na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� p�evyšují náklady uplatn�né v ú�etnictví

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

Mezisou�et
(�. 100 + 101+ 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

2
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PPPP����íloha íloha íloha íloha ����. 1 II. oddílu. 1 II. oddílu. 1 II. oddílu. 1 II. oddílu

Identifika�ní �íslo; u podílového
fondu se tento údaj nevypl�uje

Da�ové identifika�ní �íslo; u podílového fondu se uvede da�ové
identifika�ní �íslo investi�ní spole�nosti obhospoda�ující jeho majetek

Po�adové �íslo
podílového fondu

A.  A.  A.  A.  RozdRozdRozdRozd����lení výdajlení výdajlení výdajlení výdaj���� (náklad (náklad (náklad (náklad����), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt����ní ní ní ní 
a udržení pa udržení pa udržení pa udržení p����íjmíjmíjmíjm����, , , , uvedených na uvedených na uvedených na uvedených na ����ádku 40ádku 40ádku 40ádku 40 podle ú podle ú podle ú podle ú����tových skupin útových skupin útových skupin útových skupin ú����tové ttové ttové ttové t����ídy - nákladyídy - nákladyídy - nákladyídy - náklady

�ádek     Název ú�tové skupiny (v�etn� �íselného ozna�ení)
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13    Celkem

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetkuB. Odpisy hmotného a nehmotného majetkuB. Odpisy hmotného a nehmotného majetkuB. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a)  a)  a)  a)  DaDaDaDa����ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn����né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt����ní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelných

pppp����íjmíjmíjmíjm���� podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 1

   (neobsazeno)

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 2

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 3

   Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 4

   Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 5

   Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 6

   Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
   ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 2007

   Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 zákona

   Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zda�ovacích obdobích zapo�atých v roce 2004 a pozd�ji

   Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

X

12

b)  b)  b)  b)  ÚÚÚÚ����etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn����né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt����ní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelných
pppp����íjmíjmíjmíjm���� podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

Ú�etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro ú�ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatn�né podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm�. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve zn�ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vy�azení z majetku poplatníka

X

3

9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222 CCCC ZZZZ 9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111 0000
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C. C. C. C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajOdpis pohledávek zahrnovaný do výdajOdpis pohledávek zahrnovaný do výdajOdpis pohledávek zahrnovaný do výdaj���� (náklad (náklad (náklad (náklad����) na dosažení, zajišt) na dosažení, zajišt) na dosažení, zajišt) na dosažení, zajišt����ní a udržení pní a udržení pní a udržení pní a udržení p����íjmíjmíjmíjm���� a zákonné rezervy a zákonné rezervy a zákonné rezervy a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytváa zákonné opravné položky vytváa zákonné opravné položky vytváa zákonné opravné položky vytvá����ené dle zákona ené dle zákona ené dle zákona ené dle zákona ����. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt����ní základu danní základu danní základu danní základu dan����
z pz pz pz p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen zákon o rezervách) (dále jen zákon o rezervách) (dále jen zákon o rezervách) (dále jen zákon o rezervách)

a)  a)  a)  a)  Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daOdpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daOdpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daOdpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da����ových výdajových výdajových výdajových výdaj���� (náklad (náklad (náklad (náklad����) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo
bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplbankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplbankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplbankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vypl����ují všichni poplatníciují všichni poplatníciují všichni poplatníciují všichni poplatníci

�ádek   Název položky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

(neobsazeno)

(neobsazeno)

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení vytvo�ené podle
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení
(§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav neproml�ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo�it
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám vytvo�ené podle § 8a zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám splatným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
da�ové p�iznání

Opravné položky k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh vytvo�ené podle
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám, vytvo�ené podle § 8c zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám vytvo�ených podle
§ 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

Úhrn hodnot pohledávek nebo po�izovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatn�ných v daném období, za které se podává da�ové p�iznání jako výdaj
(náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� podle § 24 odst.2 písm. y) zákona

X

X

b)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplb)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplb)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplb)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vypl����ují pouze bankyují pouze bankyují pouze bankyují pouze banky

13

148)

15

16

178)

18

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r�, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

Pr�m�rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv�ry podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

c)  Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplc)  Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplc)  Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplc)  Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vypl����ují pouze spoují pouze spoují pouze spoují pouze spo����itelní a úvitelní a úvitelní a úvitelní a úv����rní družstva a ostatní finanrní družstva a ostatní finanrní družstva a ostatní finanrní družstva a ostatní finan����ní institucení institucení institucení instituce

19

20

218)

22

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� poskytnutých
fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru, bez p�íslušenství, v ocen�ní
nesníženém o opravné položky již vytvo�ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda�ovacího období
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r� poskytnutých fyzickým
osobám na základ� smlouvy o úv�ru, vytvo�ené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách
za dané zda�ovací období

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
poskytnutých fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zda�ovacího období

d)  Rezervy v pojišd)  Rezervy v pojišd)  Rezervy v pojišd)  Rezervy v pojiš����ovnictví - vyplovnictví - vyplovnictví - vyplovnictví - vypl����ují pouze pojišují pouze pojišují pouze pojišují pouze pojiš����ovnyovnyovnyovny

23

24

Rezervy v pojiš�ovnictví vytvo�ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává da�ové p�iznání

Stav rezerv v pojiš�ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

4

X

X
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e)  Rezerva na opravy hmotného majetku - vyple)  Rezerva na opravy hmotného majetku - vyple)  Rezerva na opravy hmotného majetku - vyple)  Rezerva na opravy hmotného majetku - vypl����ují všichni poplatníciují všichni poplatníciují všichni poplatníciují všichni poplatníci

25

26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo�ená podle § 7 zákona o rezervách
v daném zda�ovacím období

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci
zda�ovacího období

f)  Ostatní zákonné rezervy - vyplf)  Ostatní zákonné rezervy - vyplf)  Ostatní zákonné rezervy - vyplf)  Ostatní zákonné rezervy - vypl����ují pouze poplatníci oprávnují pouze poplatníci oprávnují pouze poplatníci oprávnují pouze poplatníci oprávn����ní k jejich tvorbní k jejich tvorbní k jejich tvorbní k jejich tvorb���� a použití a použití a použití a použití

27

28

298)

Rezerva na p�stební �innosti vytvo�ená podle § 9 zákona o rezervách v daném
období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav rezervy na p�stební �innosti (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

Ostatní rezervy vytvo�ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda�ovacím
období.

D.  D.  D.  D.  (neobsazeno)(neobsazeno)(neobsazeno)(neobsazeno)
E.  E.  E.  E.  OdeOdeOdeOde����et daet daet daet da����ové ztráty od základu danové ztráty od základu danové ztráty od základu danové ztráty od základu dan���� podle § 34 odst. 1 až 3 zákona podle § 34 odst. 1 až 3 zákona podle § 34 odst. 1 až 3 zákona podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5555) nebo snížení základu dan) nebo snížení základu dan) nebo snížení základu dan) nebo snížení základu dan���� podílového podílového podílového podílového

fondu o záporný rozdíl mezi jeho pfondu o záporný rozdíl mezi jeho pfondu o záporný rozdíl mezi jeho pfondu o záporný rozdíl mezi jeho p����íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých K�)

�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které se podává
da�ové p�iznání,

v n�mž da�ová ztráta vznikla
od - do

Celková výše da�ové
ztráty vym��ené
nebo p�iznávané

za období
uvedené ve sl. 1

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

ode�tená
v p�edcházejících

zda�ovacích obdobích

ode�tená
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst
v následujících

zda�ovacích obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9   Celkem

F. OdeF. OdeF. OdeF. Ode����et podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákonaet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákonaet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákonaet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona5555))))
a) Odea) Odea) Odea) Ode����et podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn����ní platném do 31. prosince 2004ní platném do 31. prosince 2004ní platném do 31. prosince 2004ní platném do 31. prosince 2004

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

3

4

5

(neobsazeno)

(neobsazeno)

(neobsazeno)

�ástka ode�tu uplatn�ná v daném zda�ovacím období z nevyužitého nároku,
vzniklého v p�edchozích zda�ovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004

(neobsazeno)

X

X

X

X

X

b) Odeb) Odeb) Odeb) Ode����et výdajet výdajet výdajet výdaj���� (náklad (náklad (náklad (náklad����) p) p) p) p����i realizaci projekti realizaci projekti realizaci projekti realizaci projekt���� výzkumu a vývoje od základu dan výzkumu a vývoje od základu dan výzkumu a vývoje od základu dan výzkumu a vývoje od základu dan���� podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých K�)

�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které je podáváno da�ové

p�iznání, v n�mž byly vynaloženy
výdaje (náklady) p�i realizaci
projekt� výzkumu a vývoje

od - do

Celková výše výdaj�
(náklad�) vynaložených

v období  uvedeném
ve sl. 1 p�i realizaci
projekt� výzkumu

a vývoje

�ást výdaj� (náklad�) ze sl. 2

ode�tená
v p�edcházejících

zda�ovacích obdobích

ode�tená
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst
v následujících

zda�ovacích obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5   Celkem

5

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0
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G. G. G. G. Celková hodnota poskytnutých darCelková hodnota poskytnutých darCelková hodnota poskytnutých darCelková hodnota poskytnutých dar����, z níž lze na , z níž lze na , z níž lze na , z níž lze na ����. 260 uplatnit ode. 260 uplatnit ode. 260 uplatnit ode. 260 uplatnit ode����et podle § 20 odst. 8 zákonaet podle § 20 odst. 8 zákonaet podle § 20 odst. 8 zákonaet podle § 20 odst. 8 zákona5555))))

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

Celková hodnota dar� poskytnutých na ú�ely vymezené v § 20 odst. 8 zákona
pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona

Ze �. 1 hodnota dar� poskytnutých vysokým školám a ve�ejným výzkumným
institucím

H. H. H. H. RozRozRozRoz����lenlenlenlen����ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnitní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnitní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnitní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit
na na na na ����. 300. 300. 300. 3005555))))

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

38)

4

59)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (r. 1 + 2 + 3)

Sleva podle § 35a1) nebo § 35b1) zákona

I. ZápoI. ZápoI. ZápoI. Zápo����et danet danet danet dan���� zaplacené v zahrani zaplacené v zahrani zaplacené v zahrani zaplacené v zahrani����íííí5555)))) PoPoPoPo����et samostatných pet samostatných pet samostatných pet samostatných p����ílohílohílohíloh

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

18)

29)

39)

4

5

  Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost metodou
úplného zápo�tu

  Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo�tu
(úhrn �ástek ze �. 3 samostatných p�iloh k tabulce I)

  Úhrn �ástek daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost
metodou prostého zápo�tu (úhrn �ástek ze �. 7 samostatných p�íloh k tabulce I)

  Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou lze zapo�íst metodou úplného
a prostého zápo�tu (sou�et �ástek ze �. 1 a 3)

  Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou nelze zapo�íst (kladný rozdíl mezi �ástkami
na �. 2 a 3 zvýšený o kladný rozdíl mezi �ástkami na �. 4 a na �. 320 II. oddílu)

J. RozdJ. RozdJ. RozdJ. Rozd����lení nlení nlení nlení n����kterých položek v pkterých položek v pkterých položek v pkterých položek v p����ípadípadípadípad���� komanditní spole komanditní spole komanditní spole komanditní spole����nostinostinostinosti4444)  )  )  )  (vyplní se v celých K�)

�ádek
Název položky a �íslo �ádku II. oddílu, p�ípadn� �íslo
�ádku vyzna�ené tabulky p�ílohy �. 1 II. oddílu,

s nimiž souvisí �ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

�ástka p�ipadající
na komplementá�e

�ástka p�ipadající
na komanditisty

�ástka za komanditní
spole�nost jako celek

(sl. 2 + 3)

0 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  Základ dan� nebo da�ová ztráta z �. 200 (�. 201)

  Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát)
podléhajících zdan�ní v zahrani�í (�. 210)

  (neobsazeno)

  Ode�et podle § 34 odst. 4  zákona (p�íslušný �ádek sl. 2
tabulky F/b)

  Hodnota dar� poskytnutých na ú�ely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona (�. 1 tabulky G)

  Z �. 5 hodnota dar� poskytnutých vysokým školám
a ve�ejným výzkumným institucím (�. 2 tabulky G)

  Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1
a § 35a nebo § 35b zákona (�. 4 + �. 5. tabulky H)

  (neobsazeno)

  Úhrn dan� zaplacené v zahrani�í, kterou lze zapo�íst
metodou úplného a prostého zápo�tu (�. 4 tabulky I)

X X X

X X X

K. Vybrané ukazatele hospodaK. Vybrané ukazatele hospodaK. Vybrané ukazatele hospodaK. Vybrané ukazatele hospoda����eníeníeníení

�ádek   Název položky
M�rná

jednotka
Vyplní

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

Ro�ní úhrn �istého obratu

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc�,
zaokrouhlený na celé �íslo

K�

osoby

6

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+1+1+1+1 291291291291 026026026026

+1+1+1+1
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�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

200

201

2108)

220

Základ dan� p�ed úpravou o �ást základu (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahraní�í, u nichž je
uplat�ováné vyn�tí, a p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona, nebo da�ová ztráta p�ed úpravou o �ást základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 10 + 70 -170)3)

�ást základu dan� nebo da�ové ztráty p�ipadající na komplementá�e3),4)

Úhrn vy�atých p�íjm� (základu dan� a da�ových ztrát) podléhajících zdan�ní
v zahrani�í 3),5)

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona5) nebo da�ová ztráta po úprav� o �ást  základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 200 - 201 - 210)3)

230

240

2418)

2428)

250

Ode�et da�ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

Ode�et dosud neuplatn�ného nároku, vzniklého v p�edchozích zda�ovacích
obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince
2004

Ode�et podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34, p�ed snížením o položky
podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (�. 220 - 230 - 240 - 241 - 242)3)

251

260

270

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kte�í nejsou založeni
nebo z�ízeni za ú�elem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ dan�
uvedený na �. 250, zvýšený o �ástku vykázanou na �. 241

Ode�et dar� podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5%, a v úhrnu s dary poskytnutými
vysokým školám a ve�ejným výzkumným institucím, nejvýše 10% z �ástky
na �. 250, zvýšené o �ástku vykázanou na �. 241)5)

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, snížení o položky podle § 34 a �ástky podle § 20 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol�5) (�. 250 - 251 -260)

280

290

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 1 nebo 2 anebo odst. 3 zákona,

ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Da�
�. 270 x �. 280

100

300

301

310

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do �ástky na �. 290)5)

Da� upravená o položky uvedené na �. 300 a 301 (�. 290 - 300 - 301)5)

320

330

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� uvedenou na �. 3105)
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 310)

Da� po zápo�tu na �. 320 (�. 310 - 320), zaokrouhlená na celé K� nahoru5)

3318)

332

333

3348)

335

Samostatný základ dan� podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dol�5)

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Da� ze samostatného základu dan� �. 331 x �. 332

100zaokrouhlená na celé K� nahoru

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� ze samostatného základu dan�
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 333)

Da� ze samostatného základu dan� po zápo�tu (�. 333 - 334),
zaokrouhlená na celé K� nahoru

340  Celková da� (�. 330 + 335)

360  Poslední známá da� pro ú�ely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a
odst. 1 zákona (�. 340 - 335 = �. 330)

7

++++ 341341341341 832832832832

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 341341341341 832832832832

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 341341341341 832832832832

+0+0+0+0

++++ 341341341341 000000000000

19191919.0.0.0.0

+64+64+64+64 790790790790

+0+0+0+0

+64+64+64+64 790790790790

+0+0+0+0

+64+64+64+64 790790790790

+0+0+0+0

0000

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+64+64+64+64 790790790790

+64+64+64+64 790790790790
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III. ODDÍL - výsledná daIII. ODDÍL - výsledná daIII. ODDÍL - výsledná daIII. ODDÍL - výsledná da���� investi investi investi investi����ní spolení spolení spolení spole����nosti obhospodanosti obhospodanosti obhospodanosti obhospoda����ující majetek v podílových fondechující majetek v podílových fondechující majetek v podílových fondechující majetek v podílových fondech

�ádek

1

2

3

 Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

Celková da� za podílové fondy

Celková da� (�. 1 + �. 340 II. oddílu)

Poslední známá da� pro ú�ely stanovení záloh podle §38a zákona

IV. ODDÍL - dodateIV. ODDÍL - dodateIV. ODDÍL - dodateIV. ODDÍL - dodate����né dané dané dané da����ové pové pové pové p����iznáníiznáníiznáníiznání

�ádek  Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

3

4

5

6

Poslední známá da�

Nov� zjišt�ná da� (�. 340 II. oddílu, resp. �. 2 III. oddílu)

Zvýšení (+), snížení (-) dan� (�. 2 - �. 1)

Poslední známá da�ová ztráta

Nov� zjišt�ná da�ová ztráta (�. 220 II. oddílu)

Zvýšení (+), snížení (-) da�ové ztráty (�. 5 - �. 4)

V. ODDÍL - placení danV. ODDÍL - placení danV. ODDÍL - placení danV. ODDÍL - placení dan����

�ádek  Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

28)

38)

4

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Na zajišt�ní dan� sraženo plátcem (§ 38e zákona)

Uplat�ovaný zápo�et dan� vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)

Nedoplatek (-)    (�. 1 + �. 2 - �. 340 II. oddílu, resp. �.  2 III. oddílu)  < 0

P�eplatek    (+)    (�. 1 + �. 2 - �. 340 II. oddílu, resp. �.  2 III. oddílu)  > 0

 PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P����IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

Da�ový subjekt / osoba oprávn�ná k podpisu

Datum
Otisk

razítka

Vlastnoru�ní podpis
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu

Vysv�tlivky:
1)   Nehodící se škrtn�te
2)   Vyplní finan�ní ú�ad
3)   V p�ípad� vykázání ztráty nebo da�ové ztráty se uvede �ástka se znaménkem mínus (-)
4)   Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole�ností
5)   Pokud poplatníkem dan� je komanditní spole�nost uvede pouze �ástky p�ipadající na komanditisty
6)   Zákon �. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

7)   Ú�etní záv�rka nebo p�ehled o majetku a závazcích a p�ehled o p�íjmech a výdajích, jako p�íloha vyzna�ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou�ástí da�ového
p�iznání (§ 72 odst.2 zákona �. 280/2010 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Za podílové fondy p�edkládá ú�etní záv�rku investi�ní spole�nost,
která obhospoda�uje jejich majetek. Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání se Ú�etní záv�rkou rozumí elektronické p�ílohy Vybrané údaje
z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop�ípad� Vybrané údaje z P�ehledu o zm�nách vlastního kapitálu, které jsou sou�ástí programového
vybavení aplikace, a Opis P�ílohy ú�etní záv�rky, vkládaný s použitím E-p�ílohy jako samostatný soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

  P�ehledy o majetku a závazcích a p�íjmech a výdajích a Ú�etní záv�rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro da�ovou správu k dispozici elektronické p�ílohy se závazn� stanoveným uspo�ádáním údaj�, lze ú�inn� elektronicky podat prost�ednictvím E-p�íloh,
umož�ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8)   Bude-li vypln�n n�který z takto ozna�ených �ádk�, je nutné se smyslu díl�ích pokyn� pro jejich vypln�ní, rozvést na zvláštní p�íloze v�cnou nápl� �ástky
vykázané na p�íslušném �ádku, pop�ípad� její propo�et. P�i elektronickém podání da�ového p�iznání jsou textová pole pro vypln�ní zvláštních p�íloh
sou�ástí programového vybavení aplikace.

9)   Výpo�et �ástky vykázané na takto ozna�eném �ádku se provede na samostatné p�íloze. Tiskopisy samostatných p�íloh vydává Generální finan�ní �editelství.
Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání jsou elektronické verze t�chto tiskopis� sou�ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání
pro da�ovou správu.

10)   P�i podání dodate�ného da�ového p�iznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona �. 280/2010 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, budou
na zvláštní p�íloze uvedeny d�vody pro jeho podání. P�i elektronickém podání t�chto dodate�ných da�ových p�iznání je sou�ástí programového vybavení
aplikace textové pole pro vypln�ní zvláštní p�ílohy.

8
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VýpoVýpoVýpoVýpo����et záloh na daet záloh na daet záloh na daet záloh na da���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� na rok 2012/2013 na rok 2012/2013 na rok 2012/2013 na rok 2012/2013

 DI�:

Poslední známá da�ová povinnost pro
výpo�et záloh:

Jedná se o �ástku z �. 3 III. Oddílu P�iznání,

p�ípadn� �. 360

Po�et m�síc� zda�ovacího období:

Poslední známá da�ová povinnost p�epo�tená
na po�et m�síc� zda�ovacího období:

Povinnost platit zálohy:

Periodicita placení záloh:

Výše zálohy:

Datum pro podání da�ového p�iznání:
Zálohy

platit od:
pololetí

Zálohy budou placeny pololetn� ve výši 40% poslední
známé da�ové povinnosti, nebo� ta �inila více než
30.000 K� a nep�esáhla �ástku 150.000 K�.

Platební kalendáPlatební kalendáPlatební kalendáPlatební kalendá����

DatumDatumDatumDatum ����ástka zálohyástka zálohyástka zálohyástka zálohy

P19

Petr KrejPetr KrejPetr KrejPetr Krej����í s.r.o. Pelhí s.r.o. Pelhí s.r.o. Pelhí s.r.o. Pelh����imovimovimovimov CCCC ZZZZ 9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111 0000

64646464 790790790790

12121212

64646464 790790790790

AnoAnoAnoAno

PololetnPololetnPololetnPololetn����

26262626 000000000000 KKKK����

.... ....00002222 00004444 2222000011112222 1111

15. 15. 15. 15. ����erven 2012erven 2012erven 2012erven 2012
Pátek

26262626 000000000000

17. prosinec 201217. prosinec 201217. prosinec 201217. prosinec 2012
Pond�lí

26262626 000000000000



P�íloha �. 8 

P�iznání k dani z p�íjm� právnických osob 2011 – 2. varianta



Než zaNež zaNež zaNež za����nete vyplnete vyplnete vyplnete vypl����ovat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, p����eeee����tttt����te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.

Finan�nímu ú�adu v, ve, pro

01  Da�ové identifika�ní �íslo

02 Identifika�ní �íslo

otisk podacího razítka finan�ního ú�adu03  Da�ové p�iznání 1)
10)

D�vody pro podání dodate�ného
da�ového p�iznání zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu p�iznání

    Zda�ovací období podle § 17a písm. zákona)

Po�et podílových fond�,
jejichž majetek je obhospoda�ován

Po�adové �íslo podílového fondu

Po�et p�íloh II. oddílu

Po�et zvláštních p�íloh8)

Po�et samostatných p�íloh9)

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� právnických osob

podle zákona podle zákona podle zákona podle zákona ����. 586/1992 Sb. o daních z p. 586/1992 Sb. o daních z p. 586/1992 Sb. o daních z p. 586/1992 Sb. o daních z p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen "zákon") (dále jen "zákon") (dále jen "zákon") (dále jen "zákon")
za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období nebo za období, za které se podává daovací období nebo za období, za které se podává daovací období nebo za období, za které se podává daovací období nebo za období, za které se podává da����ové pové pové pové p����iznáníiznáníiznáníiznání

odododod dodododo

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)
05 Název právnické osoby

06 Sídlo právnické osoby
a) ulice a �íslo orienta�ní, �ást obce a �íslo popisné

b) obec c) PS�

d) stát/kód státu e) �íslo telefonu f) �íslo faxu

07 Bankovní spojení

08 P�iznání zpracoval a p�edložil da�ový poradce 1)

09 Plná moc da�ového poradce k zastupování uložena u finan�ního ú�adu dne 2)

10 Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem 1)

11 Ú�etní záv�rka nebo p�ehledy o majetku a závazcích a o p�íjmech a výdajích, p�iloženy1),7)
  ano     ne  ano     ne  ano     ne  ano     ne

2)

12 Spojení se zahrani�ními osobami1)

13 Hlavní (p�evažující) �innost Kód klasifikace CZ-NACE2

25 5404    MFin  5404  -  vzor  �.  22 (platný pro zda�ovacího období zapo�atá v roce 2011 nebo jejich �ást, za která lh�ta k podání da�ového p�iznání uplyne po 31. prosinci 2011)

1

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov����

0000

CCCC ZZZZ 9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111 0000

9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222

����ádnéádnéádnéádné dodatedodatedodatedodate����nénénéné opravnéopravnéopravnéopravné

1111 AAAA

aaaa

1111

0000

0000 1111 0000 1111 2222 0000 1111 1111 3333 1111 1111 2222 2222 0000 1111 1111

PPPP eeee tttt rrrr     KKKK rrrr eeee jjjj ���� íííí     ssss .... rrrr .... oooo ....

SSSS tttt aaaa rrrr ýýýý     PPPP eeee llll hhhh ���� iiii mmmm oooo vvvv     1111 7777

PPPP eeee llll hhhh ���� iiii mmmm oooo vvvv 3333 9999 3333 0000 1111

                                                                                                                      

anoanoanoano nenenene

anoanoanoano nenenene

anoanoanoano nenenene

anoanoanoano nenenene

ZprostZprostZprostZprost����edkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníedkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníedkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeníedkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

Reklamní Reklamní Reklamní Reklamní ����innostiinnostiinnostiinnosti

4444 6666 1111 0000 0000 0000

7777 3333 1111 0000 0000 0000

  



II. ODDÍL - daII. ODDÍL - daII. ODDÍL - daII. ODDÍL - da���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� právnických osob (dále jen"da právnických osob (dále jen"da právnických osob (dále jen"da právnických osob (dále jen"da����")")")")

�ádek Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

108)
Výsledek hospoda�ení (zisk +, ztráta -)3) nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji3)

ke dni

20 8)

30 8)

40

50

618)

628)

70

�ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy (§ 23 odst. 3 písm.a) bod 1 zákona) a hodnota
nepen�žních p�íjm� (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty  ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod� 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm� (§25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§26 zákona a § 32a zákona)
uplatn�né v ú�etnictví p�evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

Mezisou�et (�. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

100

101

1108)

1118)

1128)

120

130

1408)

150

1608)

1618)

1628)

170

P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy, jež u poplatník�, kte�í nebyli založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání,
nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

�ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

P�íjmy a �ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p�íjm� podle § 23
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan�

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona p�evyšují odpisy tohoto majetku uplatn�né v ú�etnictví

Souhrn jednotlivých rozdíl�, o které �ástky výdaj� (náklad�) vynaložených
na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� p�evyšují náklady uplatn�né v ú�etnictví

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

Mezisou�et
(�. 100 + 101+ 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

2

.... ....3333 1111 1111 2222 2222 0000 1111 1111
+4+4+4+4 152152152152
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PPPP����íloha íloha íloha íloha ����. 1 II. oddílu. 1 II. oddílu. 1 II. oddílu. 1 II. oddílu

Identifika�ní �íslo; u podílového
fondu se tento údaj nevypl�uje

Da�ové identifika�ní �íslo; u podílového fondu se uvede da�ové
identifika�ní �íslo investi�ní spole�nosti obhospoda�ující jeho majetek

Po�adové �íslo
podílového fondu

A.  A.  A.  A.  RozdRozdRozdRozd����lení výdajlení výdajlení výdajlení výdaj���� (náklad (náklad (náklad (náklad����), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt����ní ní ní ní 
a udržení pa udržení pa udržení pa udržení p����íjmíjmíjmíjm����, , , , uvedených na uvedených na uvedených na uvedených na ����ádku 40ádku 40ádku 40ádku 40 podle ú podle ú podle ú podle ú����tových skupin útových skupin útových skupin útových skupin ú����tové ttové ttové ttové t����ídy - nákladyídy - nákladyídy - nákladyídy - náklady

�ádek     Název ú�tové skupiny (v�etn� �íselného ozna�ení)
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13    Celkem

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetkuB. Odpisy hmotného a nehmotného majetkuB. Odpisy hmotného a nehmotného majetkuB. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a)  a)  a)  a)  DaDaDaDa����ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn����né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt����ní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelných

pppp����íjmíjmíjmíjm���� podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 1

   (neobsazeno)

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 2

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 3

   Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 4

   Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 5

   Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 6

   Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
   ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 2007

   Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 zákona

   Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zda�ovacích obdobích zapo�atých v roce 2004 a pozd�ji

   Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

X

12

b)  b)  b)  b)  ÚÚÚÚ����etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn����né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt����ní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelnýchní a udržení zdanitelných
pppp����íjmíjmíjmíjm���� podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

Ú�etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro ú�ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatn�né podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm�. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve zn�ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vy�azení z majetku poplatníka

X

3

9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222 CCCC ZZZZ 9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111 0000
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C. C. C. C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajOdpis pohledávek zahrnovaný do výdajOdpis pohledávek zahrnovaný do výdajOdpis pohledávek zahrnovaný do výdaj���� (náklad (náklad (náklad (náklad����) na dosažení, zajišt) na dosažení, zajišt) na dosažení, zajišt) na dosažení, zajišt����ní a udržení pní a udržení pní a udržení pní a udržení p����íjmíjmíjmíjm���� a zákonné rezervy a zákonné rezervy a zákonné rezervy a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytváa zákonné opravné položky vytváa zákonné opravné položky vytváa zákonné opravné položky vytvá����ené dle zákona ené dle zákona ené dle zákona ené dle zákona ����. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt����ní základu danní základu danní základu danní základu dan����
z pz pz pz p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen zákon o rezervách) (dále jen zákon o rezervách) (dále jen zákon o rezervách) (dále jen zákon o rezervách)

a)  a)  a)  a)  Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daOdpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daOdpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daOdpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da����ových výdajových výdajových výdajových výdaj���� (náklad (náklad (náklad (náklad����) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo
bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplbankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplbankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplbankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vypl����ují všichni poplatníciují všichni poplatníciují všichni poplatníciují všichni poplatníci

�ádek   Název položky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

(neobsazeno)

(neobsazeno)

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení vytvo�ené podle
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení
(§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav neproml�ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo�it
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám vytvo�ené podle § 8a zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám splatným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
da�ové p�iznání

Opravné položky k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh vytvo�ené podle
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám, vytvo�ené podle § 8c zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám vytvo�ených podle
§ 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

Úhrn hodnot pohledávek nebo po�izovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatn�ných v daném období, za které se podává da�ové p�iznání jako výdaj
(náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� podle § 24 odst.2 písm. y) zákona

X

X

b)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplb)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplb)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplb)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vypl����ují pouze bankyují pouze bankyují pouze bankyují pouze banky

13

148)

15

16

178)

18

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r�, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

Pr�m�rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv�ry podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

c)  Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplc)  Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplc)  Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplc)  Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vypl����ují pouze spoují pouze spoují pouze spoují pouze spo����itelní a úvitelní a úvitelní a úvitelní a úv����rní družstva a ostatní finanrní družstva a ostatní finanrní družstva a ostatní finanrní družstva a ostatní finan����ní institucení institucení institucení instituce

19

20

218)

22

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� poskytnutých
fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru, bez p�íslušenství, v ocen�ní
nesníženém o opravné položky již vytvo�ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda�ovacího období
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r� poskytnutých fyzickým
osobám na základ� smlouvy o úv�ru, vytvo�ené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách
za dané zda�ovací období

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
poskytnutých fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zda�ovacího období

d)  Rezervy v pojišd)  Rezervy v pojišd)  Rezervy v pojišd)  Rezervy v pojiš����ovnictví - vyplovnictví - vyplovnictví - vyplovnictví - vypl����ují pouze pojišují pouze pojišují pouze pojišují pouze pojiš����ovnyovnyovnyovny

23

24

Rezervy v pojiš�ovnictví vytvo�ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává da�ové p�iznání

Stav rezerv v pojiš�ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

4

X

X

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0
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e)  Rezerva na opravy hmotného majetku - vyple)  Rezerva na opravy hmotného majetku - vyple)  Rezerva na opravy hmotného majetku - vyple)  Rezerva na opravy hmotného majetku - vypl����ují všichni poplatníciují všichni poplatníciují všichni poplatníciují všichni poplatníci

25

26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo�ená podle § 7 zákona o rezervách
v daném zda�ovacím období

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci
zda�ovacího období

f)  Ostatní zákonné rezervy - vyplf)  Ostatní zákonné rezervy - vyplf)  Ostatní zákonné rezervy - vyplf)  Ostatní zákonné rezervy - vypl����ují pouze poplatníci oprávnují pouze poplatníci oprávnují pouze poplatníci oprávnují pouze poplatníci oprávn����ní k jejich tvorbní k jejich tvorbní k jejich tvorbní k jejich tvorb���� a použití a použití a použití a použití

27

28

298)

Rezerva na p�stební �innosti vytvo�ená podle § 9 zákona o rezervách v daném
období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav rezervy na p�stební �innosti (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

Ostatní rezervy vytvo�ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda�ovacím
období.

D.  D.  D.  D.  (neobsazeno)(neobsazeno)(neobsazeno)(neobsazeno)
E.  E.  E.  E.  OdeOdeOdeOde����et daet daet daet da����ové ztráty od základu danové ztráty od základu danové ztráty od základu danové ztráty od základu dan���� podle § 34 odst. 1 až 3 zákona podle § 34 odst. 1 až 3 zákona podle § 34 odst. 1 až 3 zákona podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5555) nebo snížení základu dan) nebo snížení základu dan) nebo snížení základu dan) nebo snížení základu dan���� podílového podílového podílového podílového

fondu o záporný rozdíl mezi jeho pfondu o záporný rozdíl mezi jeho pfondu o záporný rozdíl mezi jeho pfondu o záporný rozdíl mezi jeho p����íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých K�)

�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které se podává
da�ové p�iznání,

v n�mž da�ová ztráta vznikla
od - do

Celková výše da�ové
ztráty vym��ené
nebo p�iznávané

za období
uvedené ve sl. 1

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

ode�tená
v p�edcházejících

zda�ovacích obdobích

ode�tená
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst
v následujících

zda�ovacích obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9   Celkem

F. OdeF. OdeF. OdeF. Ode����et podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákonaet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákonaet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákonaet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona5555))))
a) Odea) Odea) Odea) Ode����et podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn����ní platném do 31. prosince 2004ní platném do 31. prosince 2004ní platném do 31. prosince 2004ní platném do 31. prosince 2004

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

3

4

5

(neobsazeno)

(neobsazeno)

(neobsazeno)

�ástka ode�tu uplatn�ná v daném zda�ovacím období z nevyužitého nároku,
vzniklého v p�edchozích zda�ovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004

(neobsazeno)

X

X

X

X

X

b) Odeb) Odeb) Odeb) Ode����et výdajet výdajet výdajet výdaj���� (náklad (náklad (náklad (náklad����) p) p) p) p����i realizaci projekti realizaci projekti realizaci projekti realizaci projekt���� výzkumu a vývoje od základu dan výzkumu a vývoje od základu dan výzkumu a vývoje od základu dan výzkumu a vývoje od základu dan���� podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých K�)

�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které je podáváno da�ové

p�iznání, v n�mž byly vynaloženy
výdaje (náklady) p�i realizaci
projekt� výzkumu a vývoje

od - do

Celková výše výdaj�
(náklad�) vynaložených

v období  uvedeném
ve sl. 1 p�i realizaci
projekt� výzkumu

a vývoje

�ást výdaj� (náklad�) ze sl. 2

ode�tená
v p�edcházejících

zda�ovacích obdobích

ode�tená
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst
v následujících

zda�ovacích obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5   Celkem

5

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0
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G. G. G. G. Celková hodnota poskytnutých darCelková hodnota poskytnutých darCelková hodnota poskytnutých darCelková hodnota poskytnutých dar����, z níž lze na , z níž lze na , z níž lze na , z níž lze na ����. 260 uplatnit ode. 260 uplatnit ode. 260 uplatnit ode. 260 uplatnit ode����et podle § 20 odst. 8 zákonaet podle § 20 odst. 8 zákonaet podle § 20 odst. 8 zákonaet podle § 20 odst. 8 zákona5555))))

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

Celková hodnota dar� poskytnutých na ú�ely vymezené v § 20 odst. 8 zákona
pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona

Ze �. 1 hodnota dar� poskytnutých vysokým školám a ve�ejným výzkumným
institucím

H. H. H. H. RozRozRozRoz����lenlenlenlen����ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnitní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnitní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnitní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit
na na na na ����. 300. 300. 300. 3005555))))

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

38)

4

59)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (r. 1 + 2 + 3)

Sleva podle § 35a1) nebo § 35b1) zákona

I. ZápoI. ZápoI. ZápoI. Zápo����et danet danet danet dan���� zaplacené v zahrani zaplacené v zahrani zaplacené v zahrani zaplacené v zahrani����íííí5555)))) PoPoPoPo����et samostatných pet samostatných pet samostatných pet samostatných p����ílohílohílohíloh

�ádek   Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

18)

29)

39)

4

5

  Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost metodou
úplného zápo�tu

  Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo�tu
(úhrn �ástek ze �. 3 samostatných p�iloh k tabulce I)

  Úhrn �ástek daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost
metodou prostého zápo�tu (úhrn �ástek ze �. 7 samostatných p�íloh k tabulce I)

  Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou lze zapo�íst metodou úplného
a prostého zápo�tu (sou�et �ástek ze �. 1 a 3)

  Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou nelze zapo�íst (kladný rozdíl mezi �ástkami
na �. 2 a 3 zvýšený o kladný rozdíl mezi �ástkami na �. 4 a na �. 320 II. oddílu)

J. RozdJ. RozdJ. RozdJ. Rozd����lení nlení nlení nlení n����kterých položek v pkterých položek v pkterých položek v pkterých položek v p����ípadípadípadípad���� komanditní spole komanditní spole komanditní spole komanditní spole����nostinostinostinosti4444)  )  )  )  (vyplní se v celých K�)

�ádek
Název položky a �íslo �ádku II. oddílu, p�ípadn� �íslo
�ádku vyzna�ené tabulky p�ílohy �. 1 II. oddílu,

s nimiž souvisí �ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

�ástka p�ipadající
na komplementá�e

�ástka p�ipadající
na komanditisty

�ástka za komanditní
spole�nost jako celek

(sl. 2 + 3)

0 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  Základ dan� nebo da�ová ztráta z �. 200 (�. 201)

  Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát)
podléhajících zdan�ní v zahrani�í (�. 210)

  (neobsazeno)

  Ode�et podle § 34 odst. 4  zákona (p�íslušný �ádek sl. 2
tabulky F/b)

  Hodnota dar� poskytnutých na ú�ely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona (�. 1 tabulky G)

  Z �. 5 hodnota dar� poskytnutých vysokým školám
a ve�ejným výzkumným institucím (�. 2 tabulky G)

  Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1
a § 35a nebo § 35b zákona (�. 4 + �. 5. tabulky H)

  (neobsazeno)

  Úhrn dan� zaplacené v zahrani�í, kterou lze zapo�íst
metodou úplného a prostého zápo�tu (�. 4 tabulky I)

X X X

X X X

K. Vybrané ukazatele hospodaK. Vybrané ukazatele hospodaK. Vybrané ukazatele hospodaK. Vybrané ukazatele hospoda����eníeníeníení

�ádek   Název položky
M�rná

jednotka
Vyplní

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

Ro�ní úhrn �istého obratu

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc�,
zaokrouhlený na celé �íslo

K�

osoby

6

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+1+1+1+1 291291291291 026026026026

+1+1+1+1
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�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

200

201

2108)

220

Základ dan� p�ed úpravou o �ást základu (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahraní�í, u nichž je
uplat�ováné vyn�tí, a p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona, nebo da�ová ztráta p�ed úpravou o �ást základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 10 + 70 -170)3)

�ást základu dan� nebo da�ové ztráty p�ipadající na komplementá�e3),4)

Úhrn vy�atých p�íjm� (základu dan� a da�ových ztrát) podléhajících zdan�ní
v zahrani�í 3),5)

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona5) nebo da�ová ztráta po úprav� o �ást  základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 200 - 201 - 210)3)

230

240

2418)

2428)

250

Ode�et da�ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

Ode�et dosud neuplatn�ného nároku, vzniklého v p�edchozích zda�ovacích
obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince
2004

Ode�et podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34, p�ed snížením o položky
podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (�. 220 - 230 - 240 - 241 - 242)3)

251

260

270

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kte�í nejsou založeni
nebo z�ízeni za ú�elem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ dan�
uvedený na �. 250, zvýšený o �ástku vykázanou na �. 241

Ode�et dar� podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5%, a v úhrnu s dary poskytnutými
vysokým školám a ve�ejným výzkumným institucím, nejvýše 10% z �ástky
na �. 250, zvýšené o �ástku vykázanou na �. 241)5)

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, snížení o položky podle § 34 a �ástky podle § 20 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol�5) (�. 250 - 251 -260)

280

290

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 1 nebo 2 anebo odst. 3 zákona,

ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Da�
�. 270 x �. 280

100

300

301

310

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do �ástky na �. 290)5)

Da� upravená o položky uvedené na �. 300 a 301 (�. 290 - 300 - 301)5)

320

330

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� uvedenou na �. 3105)
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 310)

Da� po zápo�tu na �. 320 (�. 310 - 320), zaokrouhlená na celé K� nahoru5)

3318)

332

333

3348)

335

Samostatný základ dan� podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dol�5)

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Da� ze samostatného základu dan� �. 331 x �. 332

100zaokrouhlená na celé K� nahoru

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� ze samostatného základu dan�
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 333)

Da� ze samostatného základu dan� po zápo�tu (�. 333 - 334),
zaokrouhlená na celé K� nahoru

340  Celková da� (�. 330 + 335)

360  Poslední známá da� pro ú�ely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a
odst. 1 zákona (�. 340 - 335 = �. 330)

7
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III. ODDÍL - výsledná daIII. ODDÍL - výsledná daIII. ODDÍL - výsledná daIII. ODDÍL - výsledná da���� investi investi investi investi����ní spolení spolení spolení spole����nosti obhospodanosti obhospodanosti obhospodanosti obhospoda����ující majetek v podílových fondechující majetek v podílových fondechující majetek v podílových fondechující majetek v podílových fondech

�ádek

1

2

3

 Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

Celková da� za podílové fondy

Celková da� (�. 1 + �. 340 II. oddílu)

Poslední známá da� pro ú�ely stanovení záloh podle §38a zákona

IV. ODDÍL - dodateIV. ODDÍL - dodateIV. ODDÍL - dodateIV. ODDÍL - dodate����né dané dané dané da����ové pové pové pové p����iznáníiznáníiznáníiznání

�ádek  Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

2

3

4

5

6

Poslední známá da�

Nov� zjišt�ná da� (�. 340 II. oddílu, resp. �. 2 III. oddílu)

Zvýšení (+), snížení (-) dan� (�. 2 - �. 1)

Poslední známá da�ová ztráta

Nov� zjišt�ná da�ová ztráta (�. 220 II. oddílu)

Zvýšení (+), snížení (-) da�ové ztráty (�. 5 - �. 4)

V. ODDÍL - placení danV. ODDÍL - placení danV. ODDÍL - placení danV. ODDÍL - placení dan����

�ádek  Název položky
Vyplní v celých K�

poplatník finan�ní ú�ad

1

28)

38)

4

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Na zajišt�ní dan� sraženo plátcem (§ 38e zákona)

Uplat�ovaný zápo�et dan� vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)

Nedoplatek (-)    (�. 1 + �. 2 - �. 340 II. oddílu, resp. �.  2 III. oddílu)  < 0

P�eplatek    (+)    (�. 1 + �. 2 - �. 340 II. oddílu, resp. �.  2 III. oddílu)  > 0

 PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P����IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

Da�ový subjekt / osoba oprávn�ná k podpisu

Datum
Otisk

razítka

Vlastnoru�ní podpis
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu

Vysv�tlivky:
1)   Nehodící se škrtn�te
2)   Vyplní finan�ní ú�ad
3)   V p�ípad� vykázání ztráty nebo da�ové ztráty se uvede �ástka se znaménkem mínus (-)
4)   Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole�ností
5)   Pokud poplatníkem dan� je komanditní spole�nost uvede pouze �ástky p�ipadající na komanditisty
6)   Zákon �. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

7)   Ú�etní záv�rka nebo p�ehled o majetku a závazcích a p�ehled o p�íjmech a výdajích, jako p�íloha vyzna�ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou�ástí da�ového
p�iznání (§ 72 odst.2 zákona �. 280/2010 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Za podílové fondy p�edkládá ú�etní záv�rku investi�ní spole�nost,
která obhospoda�uje jejich majetek. Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání se Ú�etní záv�rkou rozumí elektronické p�ílohy Vybrané údaje
z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop�ípad� Vybrané údaje z P�ehledu o zm�nách vlastního kapitálu, které jsou sou�ástí programového
vybavení aplikace, a Opis P�ílohy ú�etní záv�rky, vkládaný s použitím E-p�ílohy jako samostatný soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

  P�ehledy o majetku a závazcích a p�íjmech a výdajích a Ú�etní záv�rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro da�ovou správu k dispozici elektronické p�ílohy se závazn� stanoveným uspo�ádáním údaj�, lze ú�inn� elektronicky podat prost�ednictvím E-p�íloh,
umož�ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8)   Bude-li vypln�n n�který z takto ozna�ených �ádk�, je nutné se smyslu díl�ích pokyn� pro jejich vypln�ní, rozvést na zvláštní p�íloze v�cnou nápl� �ástky
vykázané na p�íslušném �ádku, pop�ípad� její propo�et. P�i elektronickém podání da�ového p�iznání jsou textová pole pro vypln�ní zvláštních p�íloh
sou�ástí programového vybavení aplikace.

9)   Výpo�et �ástky vykázané na takto ozna�eném �ádku se provede na samostatné p�íloze. Tiskopisy samostatných p�íloh vydává Generální finan�ní �editelství.
Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání jsou elektronické verze t�chto tiskopis� sou�ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání
pro da�ovou správu.

10)   P�i podání dodate�ného da�ového p�iznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona �. 280/2010 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, budou
na zvláštní p�íloze uvedeny d�vody pro jeho podání. P�i elektronickém podání t�chto dodate�ných da�ových p�iznání je sou�ástí programového vybavení
aplikace textové pole pro vypln�ní zvláštní p�ílohy.

8
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P�íloha �. 9 

P�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob 2011 

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 (OSSZ) 

 P�ehled OSV� za rok 2011 (VZP)  

podnikatele po provedení optimalizace 



Než zaNež zaNež zaNež za����nete vyplnete vyplnete vyplnete vypl����ovat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, p����eeee����tttt����te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.
Finan�nímu ú�adu v, ve, pro

01  Da�ové identifika�ní �íslo

02  Rodné �íslo

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

03 DAP1)
�ádné opravné dodate�né

D�vody pro podání dodate�ného
DAP zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� fyzických osob

dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"

za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendá����ní rok)ní rok)ní rok)ní rok)

podle zákona podle zákona podle zákona podle zákona ����. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon")

nebo jeho nebo jeho nebo jeho nebo jeho ����ástástástást2222) od) od) od) od dodododo

05  DAP zpracoval a p�edkládá da�ový poradce na základ� plné moci k zastupování,
která byla uplatn�na u správce dan� p�ed uplynutím neprodloužené lh�ty1)

ano ne

05a  Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1) ano ne

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

06 P�íjmení 07 Rodné p�íjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní p�íslušnost 11 �íslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAP

12 Obec 13 Ulice / �ást obce 14 �íslo popisné / orienta�ní

15 PS� 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendá����ního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se da���� vym vym vym vym��������ujeujeujeuje
�ádky 19 až 22 vypl�te pouze v p�ípad�, že adresa k poslednímu dni kalendá�ního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.

19 Obec 20 Ulice / �ást obce 21 �íslo popisné / orienta�ní 22 PS�

Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území ����eské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zda����ovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržoval
�ádky 23 až 28 vypl�te pouze v p�ípad�, že nemáte bydlišt� (trvalý pobyt) na území �eské republiky.

23 Obec 24 Ulice / �ást obce 25 �íslo popisné / orienta�ní

26 PS� 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

29 Kód státu - vyplní jen da�ový nerezident 29a Výše celosv�tových p�íjm�

30 Spojení se zahrani�ními osobami1) ano ne

25 5405  MFin 5405 vzor �. 18 1
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2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan����, ztráta, ztráta, ztráta, ztráta
1.Výpo1.Výpo1.Výpo1.Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé ����innosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funk����ních požitkních požitkních požitkních požitk���� (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona)

poplatník finan�ní ú�ad

31   Úhrn p�íjm� od všech zam�stnavatel�

32   Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona

33   Da� zaplacená v zahrani�í podle § 6 odst. 14 zákona

34   Díl�í základ dan� podle § 6 zákona
(�. 31 + �. 32 - �. 33)

35   Úhrn p�íjm� plynoucí ze zahrani�í zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

2. Díl2. Díl2. Díl2. Díl����í základy daní základy daní základy daní základy dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan���� a ztráta a ztráta a ztráta a ztráta

36   Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona (�. 34)

36a Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona po vyn�tí
(�. 36 - úhrn vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 6 zákona
nebo �. 36)

37   Díl�í základ dan� nebo ztráta z podnikání a jiné samostatné
výd�le�né �innosti podle § 7 zákona (�. 113 p�ílohy �. 1 DAP)

38   Díl�í základ dan� z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39   Díl�í základ dan� nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(�. 206 p�ílohy �. 2 DAP)

40   Díl�í základ dan� z ostatních p�íjm� podle § 10 zákona
(�. 209 p�ílohy �. 2 DAP)

41   Úhrn �ádk� (�. 37 + �. 38 + �. 39 + �. 40).

41a Úhrn díl�ích základ� dan� podle § 7 až 10 zákona po vyn�tí (�. 41 - úhrn
vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 7 až 10 zákona nebo �. 41)

42   Základ dan�
(�. 36a + kladná hodnota z �. 41a)

43   (neobsazeno)

44   Uplat�ovaná výše ztráty - vzniklé a vym��ené za p�edcházející
zda�ovací období maximáln� do výše �. 41a

45   Základ dan� po ode�tení ztráty (�. 42 - �. 44)

3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné ����ásti základu danásti základu danásti základu danásti základu dan����, od, od, od, od����itatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a da���� celkem celkem celkem celkem

�ástka podle § 15
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

46  Odst. 1 zákona (hodnota daru/dar�)

47  Odst. 3 a 4 zákona (ode�et úrok�)

48  Odst. 5 zákona  (penzijní p�ipojišt�ní a penzijní pojišt�ní)

49  Odst. 6 zákona  (životní pojišt�ní)

50  Odst. 7 zákona  (odborové p�ísp�vky)

51  Odst. 8 zákona  (úhrada za další vzd�lávání)

52  § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53  Další �ástky

54  Úhrn nezdanitelných �ástí základu dan� a položek
od�itatelných od základu dan� (�. 46 + �. 47 + �. 48 +
�. 49 + �. 50 + �. 51 + �. 52 + �. 53)

55  Základ dan� snížený o nezdanitelné �ásti základu dan�
a položky od�itatelné od základu dan� (�. 45 - �. 54)

56  Základ dan� zaokrouhlený na celá sta K� dol�

57  Da� podle § 16 zákona

4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da���� celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta
58  Da� podle § 16 zákona (�. 57) nebo �ástka

z �. 330 p�ílohy �. 3 DAP

59  (neobsazeno)

60  Da� celkem zaokrouhlená na celé K� nahoru (�. 58)

61  Da�ová ztráta - zaokrouhlená na celé K� nahoru
bez znaménka mínus

5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn����ní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a da����ového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodn����níníníní

62  Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63  Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona

2
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Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

P�íjmení, jméno, titul

manželky (manžela)
   Rodné �íslo

�ástka podle § 35ba odst. 1
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

64    písm. a) zákona (na poplatníka)

65a)  písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b)  písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)

66    písm. c) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupn�)

67    písm. d) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu t�etího stupn�)

68    písm. e) zákona (na držitele pr�kazu ZTP/P)

69    písm f) zákona (studium)

70    Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(�. 62 + �. 63 + �. 64 + �. 65a + �. 65b + �. 66 + �. 67 + �. 68 + �. 69)

71    Da� po uplatn�ní slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (�. 60 – �. 70)

Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D����TECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

P�íjmení a jméno Rodné �íslo Po�et m�síc� Po�et m�síc�
se ZTP/P

1 2 3 4

1

2

3

4

  Celkem

72  Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít�

73  Sleva na dani (�ástka z �. 72, uplatn�ná maximáln�
do výše dan� na �. 71)

74  Da� po uplatn�ní slevy podle § 35c zákona (�. 71 – �. 73)

75  Da�ový bonus (�. 72 – �. 73)

76  Úhrn vyplacených m�sí�ních da�ových bonus� podle § 35d
zákona (v�etn� p�ípadného doplatku na da�ovém bonusu)

77  Rozdíl na da�ovém bonusu (�. 75 – �. 76)

6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate����né DAPné DAPné DAPné DAP

78  Poslední známá da�

79  Zjišt�ná da� podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového
�ádu (�. 74)

80  Rozdíl �ádk� (�. 79 - �. 78) : zvýšení (+) �ástka dan�
se zvyšuje, snížení (-) �ástka dan� se snižuje

81  Poslední známá da� - da�ová ztráta podle § 5 zákona

82  Zjišt�ná ztráta podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb.,
da�ového �ádu (�. 61)

83  Rozdíl �ádk� (�. 82 - �. 81) : zvýšení (+) da�ová ztráta
se zvyšuje, snížení (-) da�ová ztráta se snižuje

7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan����
84  Úhrn sražených záloh na da� z p�íjm� ze závislé �innosti

a z funk�ních požitk� (po slevách na dani)

85  Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86  Zaplacená da� stanovená paušální �ástkou podle § 7a
zákona

87  Sražená da� podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a  Sražená da� podle § 36 odst. 7 zákona

88  Zajišt�ná da� plátcem podle § 38e zákona

89  Sražená da� podle § 38f odst. 12 zákona

90  Zaplacená da�ová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona

91  Zbývá doplatit (�. 74 – �. 77 – �. 84 – �. 85 – �. 86 – �. 87 – �. 87a –
– �. 88 – �. 89 – �. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více
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PPPP����ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:
Ve sloupci uve	te po�et list� p�íloh.

  Název p�ílohy

  P�íloha �. 1 -  „Výpo�et díl�ího základu dan� z p�íjm� z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7 zákona)"

  P�íloha �. 2  - „Výpo�et díl�ích základ� dan� z p�íjm� z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních p�íjm� (§ 10 zákona)"

  P�íloha �. 3  - „Výpo�et dan� z p�íjm� ze zahrani�í (§ 38f zákona) " v�etn� Samostatných list� 1. oddílu

  Ú�etní záv�rka poplatníka, který vede ú�etnictví

  Seznam pro poplatníky uplat�ující nárok na vylou�ení dvojího zdan�ní podle § 38f odst. 10 zákona

  „Potvrzení o zdanitelných p�íjmech ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� a o sražených zálohách na da� a da�ovém
zvýhodn�ní" za p�íslušné zda�ovací období od všech zam�stnavatel� (nap�. podle § 38j odst. 3 zákona)

  Doklad o poskytnutém daru

  Potvrzení o poskytnutém úv�ru na bytové pot�eby a o výši úrok� z tohoto úv�ru

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na penzijní p�ipojišt�ní nebo penzijní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na soukromé životní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacené úhrad� na další vzd�lávání

  D�vody pro podání dodate�ného DAP

  Další p�ílohy výše neuvedené

  Po�et list� p�íloh celkem

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P����IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)

Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

DaDaDaDa����ový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávn����ná k podpisuná k podpisuná k podpisuná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ P����EPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z P����ÍJMÍJMÍJMÍJM



 FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, žádám o vrácení:

p�eplatku na dani z p�íjmu fyzických osob  ...................................................................................................................................................................................K�.

............................................................................................................................................................................................................

.....................…................................................................................�.  .....................................................................................................

kód banky  ..........................................................................................................……….......................specifický symbol  .....................................................................................................

Vlastník ú�tu  ..................................................................................................m�na, ve které je ú�et veden  .....................................................................................................

V  ……………………….....….................................dne .………………........................................Podpis poplatníka (zástupce)  ………………...............……...........…....................

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

1) Ozna�te k�ížkem odpovídající variantu
2) Údaj vypl�te, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v p�ípadech

uvedených v § 38gb zákona a dále v p�ípadech uvedených v § 239
a v § 244 zákona�. 280/2009 Sb., da�ového �ádu ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�

4

1111

1111

1111

1111

4444

2222 5555 0000 3333 2222 0000 1111 2222

P�eplatek zašlete na adresu:

nebo vra�te na ú�et vedený u
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Rodné �íslo:
P�ÍLOHA �. 1
je souje souje souje sou����ástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  P����IZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob fyzických osob fyzických osob fyzických osob
za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ����. 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP")

            ����ástky uveástky uveástky uveástky uve				te v celých Kte v celých Kte v celých Kte v celých K����. . . . ����íselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty po����ítané v prítané v prítané v prítané v pr����bbbb����hu výpohu výpohu výpohu výpo����tu datu datu datu da����ové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení
§ 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona ����. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da����ový ový ový ový ����ád, ve znád, ve znád, ve znád, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p����esností na dvesností na dvesností na dvesností na dv���� desetinná desetinná desetinná desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nep����ípustné.ípustné.ípustné.ípustné.

VýpoVýpoVýpoVýpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)

1. Výpo1. Výpo1. Výpo1. Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z  p z  p z  p z  p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)
P�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky a p�íjmy plynoucí ze zdroj� v zahrani�í

 Vedu da�ovou evidenci1)  Vedu ú�etnictví1)  Uplat�uji výdaje
procentem z p�íjm�1)

poplatník finan�ní ú�ad

101  P�íjmy podle § 7 zákona

102  Výdaje související s p�íjmy podle § 7 zákona

103  (neobsazeno)

104  Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 101 - �. 102)
nebo výsledek hospoda�ení (zisk, ztráta)

105  Úhrn �ástek podle §5, §23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
- uve	te úhrn �ástek zvyšujících výsledek hospoda�ení nebo  rozdíl
 mezi p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

106  Úhrn �ástek podle §5, §23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
- uve	te úhrn �ástek snižujících výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi
p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

107  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), kterou
rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

108  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
kterou rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona

109  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), která
p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

110  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
která p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111  (neobsazeno)

112  Váš podíl jako spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo
komplementá�e komanditní spole�nosti. Vykáže-li spole�nost ztrátu,
ozna�te sv�j podíl znaménkem mínus (-)

113  Díl�í základ dan� (ztráta) z p�íjm� podle § 7 zákona
(�. 104 + �. 105 - �. 106 - �. 107 + �. 108 + �. 109 - �. 110 - �. 111 + �. 112)

2. Dopl2. Dopl2. Dopl2. Dopl����ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje  o obratu a odpisech
Ro�ní úhrn �istého obratu Uplatn�né odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

B.  Druh �innosti2)
Název hlavní (p�evažující) �innosti

Sazba výdaj�

% z p�íjm� P�íjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších �inností

    Celkem

25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor �. 6
(1)

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

+1+1+1+1 291291291291 026026026026

++++ 774774774774 616616616616

++++ 516516516516 410410410410

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 296296296296 678678678678

++++ 178178178178 006006006006

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

++++ 397397397397 738738738738

ZprostZprostZprostZprost����edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v edkování velkoobchodu a velkoobchod v 
zastoupenízastoupenízastoupenízastoupení 60606060 +1+1+1+1 291291291291 026026026026 ++++ 774774774774 616616616616
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C.  Údaje o podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti
Datum zahájení �innosti Datum p�erušení �innosti Datum ukon�ení �innosti Datum obnovení �innosti Po�et m�síc� �innosti

D. Tabulka  pro  poplatníky, kte�í vedou da�ovou evidenci podle § 7b zákona
Vypl�te pouze v p�ípad�, vedete-li  da�ovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vypl�te v celých K�.

Na za�átku zda�ovacího období Na konci zda�ovacího období

  1. Hmotný majetek

  2. Pen�žní prost�edky v hotovosti*)

  3. Pen�žní prost�edky na bankovních ú�tech*)

  4. Zásoby

  5. Pohledávky v�etn� poskytnutých úv�r� a p�j�ek

  6. Ostatní majetek*)

  7. Závazky v�etn� p�ijatých úv�r� a p�j�ek

  8. Rezervy

*) ozna�ené údaje jsou nepovinné

  9. Mzdy

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

F. Údaje o ú�astnících sdružení 2)

Jste-li ú�astníkem sdružení, které není právnickou osobou, vypl�te údaje o ostatních �lenech sdružení

Jméno P�íjmení DI�
Podíl

na p�íjmech v %

Podíl

na výdajích v  %

1.

2.

3.

G. Údaje o spolupracující osob� 2)

Jste-li  osoba, která rozd�luje p�íjmy a výdaje podle § 13 zákona, uve	te údaje o spolupracující osob�

Jméno P�íjmení DI� (R�) Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

2.

H. Údaje o osob�, která rozd�luje p�íjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uve	te údaje o osob�, která na Vás rozd�lila p�íjmy a výdaje

Jméno P�íjmení DI� Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

I. Údaje o ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti 2)

  Da�ové identifika�ní �íslo ve�ejné obchodní spole�nosti, kde jste spole�níkem, nebo komanditní
spole�nosti, kde jste komplementá�em, a výše Vašeho podílu v procentech

 DI�  %

1) Z p�edtišt�ných možností v ráme�ku vyberte odpovídající variantu a ozna�te k�ížkem

2) Údaje, pro které nedosta�uje vyhrazené místo, uve	te na volný list a p�iložte k tiskopisu

(2)

.... .... .... .... .... .... .... .... 12121212

SourozenecSourozenecSourozenecSourozenec 1111 CCCC ZZZZ 11.4911.4911.4911.49

SourozenecSourozenecSourozenecSourozenec 2222 CCCC ZZZZ 11.4911.4911.4911.49
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  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011
podle § 15 zákona �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

�ádný opravný

  1. Identifikace osoby samostatn� výd�le�n� �inné (OSV�)
1. P�íjmení 2. Jméno 3. Titul 4. Datum narození

Rodné �íslo

5. Ulice 6. �íslo popisné / orient. 7. Telefon Variabilní symbol

8. Obec 9. PS� (Post Code) 10. Stát 11. Datová schránka

  2. Údaje o samostatné výd�le�né �innosti (SV�) a da�ovém p�iznání

12.V roce 2011 jsem vykonával/a samostatnou výd�le�nou �innost: jen hlavní jen vedlejší hlavní i vedlejší

13. Da�ové p�iznání zpracovává
a p�edává da�ový poradce:

ano ne

14. Jsem povinen/povinna podávat
da�ové p�iznání:

ano ne

15. Jsem poplatníkem dan� z p�íjm�
stanovené paušální �ástkou:

ano ne

16. Protokol o platb� dan� z p�íjm�
paušální �ástkou p�edložen dne:

17. Rozhodnutí finan�ního ú�adu o prodloužení
lh�ty pro p�edložení da�ového p�iznání:

ze dne prodlouženo do dne

18. Ú�tování v hospodá�ském roce
(§ 7 odst. 12 zák. �. 586/1992 Sb.):

ano ne

  3. Údaje o ú�asti na nemocenském pojišt�ní (NP) OSV�

19.  Dobrovolná ú�ast na nemocenském pojišt�ní:

20.  V kalendá�ních m�sících:

ano ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

  4. Vedlejší samostatná výd�le�ná �innost - podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až e) zák. �. 155/1995 Sb.

V roce 2011 jsem vedlejší SV� vykonával/a v m�sících:

Z d�vod�:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

21.      výkonu zam�stnání

22.      nároku na výplatu invalidního d�chodu nebo p�iznání starobního d�chodu

23.1.  nároku na rodi�ovský p�ísp�vek

23.2.  nároku na PPM nebo nemocenské z d�vodu t�hotenství a porodu z nemocenského pojist�ní zam�stnanc�
23.3.  osobní pé�e o osobu mladší 10 let, která je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která
           je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni II - IV

24.      výkonu vojenské služby v ozbrojených silách �R

25.     nezaopat�eného dít�te podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. �. 155/1995 Sb.

  5. Údaje o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 a další údaje podle § 15 zák. �. 589/1992 Sb.

26. Da�ový základ K�

27. Po�et m�síc�, v nichž jsem považován/a za OSV�

hlavní vedlejší

28. Po�et m�síc�, v nichž jsem vykonával/a SV� aspo� po �ást m�síce
hlavní vedlejší

29. Pr�m�rný m�sí�ní da�ový základ K�

30. Rozd�lení da�ového základu K� K�
hlavní �innost vedlejší �innost

 Poznámka:
�ádky 30 a 32 se vypl�ují
 pouze v tom p�ípad�, byla-li
 vykonávána hlavní i vedlejší
�innost (�t�te pokyny)

31. Vypo�tený vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

32. Díl�í vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

33. V roce 2011 jsem si alespo� v jednom kalendá�ním m�síci stanovil/a vyšší MZ pro pojistné na NP
a zárove� vyšší MVZ pro zálohu na DP, než �inil m�j minimální MVZ pro zálohu na DP:

ano ne

34. Úhrn MVZ pro zálohu na DP ,00 K�
Vyplní OSV�, která na �ádku
�.33 uvedla ano.

35. Minimální vym��ovací základ ,00 K�

36. Ur�ený vym��ovací základ ,00 K�
+

37. Vym��ovací základ ze zam�stnání ,00 K�
=

38. Sou�et �ádku 36 a 37 ,00 K�

39. Vym��ovací základ ze SV� ,00 K�

40. Pojistné na DP ,00 K�

41. Úhrn zaplacených záloh na DP K�

42. Rozdíl mezi Pojistným
a Úhrnem záloh (41 - 40)

K�

-

=
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Pro výpo�et údaj� v �ásti 5, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

Krej�í Petr   123 456 7890

Starý Pelh�imov 17

Pelh�imov 39301 �eská republika

+ 397 738

12

12

+33 144,83

+ 198 869

+ 198 869

+ 198 869

+ 198 869

+ 198 869

+58 070

+31 230

+26 840

8 5 0 0 3 3 9 1 0 9

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0



  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 - 2. strana
Rodné �íslo OSV�

  6. Zp�sob použití p�eplatku

P�eplatek (�ástka p�eplatku) ve výši: K�

použijte (pokud nemám v��i OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné

na m�síce:
1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

P�eplatek (zbývající �ást p�eplatku):
a)

b)

vra�te na ú�et:

pošlete poštovní poukázkou
na adresu:

IBAN (mezinárodní �íslo ú�tu použijte p�i platb� do ciziny)

P�ed�íslí ú�tu �íslo ú�tu Kód banky Variabilní symbol Specifický symbol

- /

P�íjmení Jméno Titul

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code)

Stát

  7. Výše zálohy na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti (DP) na rok 2012

Pro ú�ely placení záloh na pojistné budu v roce 2012 považován/a za OSV� vykonávající: hlavní �innost vedlejší �innost

43. M�sí�ní vym��ovací základ: ,00 K�

44. M�sí�ní záloha na DP: ,00 K�

45. M�sí�ní pojistné na NP: ,00 K�

  8. Údaje o OSV�, se kterou je vykonávána spolupráce
P�íjmení Jméno Titul Datum narození

Rodné �íslo

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code) Stát

  9. P�ihláška k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní OSV� v roce 2011

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2011 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti zákonem stanoveného
p�íjmu pro povinnou ú�ast na d�chodovém pojišt�ní OSV�, p�ihlašuji se k této ú�asti dnem podání tohoto P�ehledu:

ano ne

  10. Údaje o opravném p�ehledu

Datum zjišt�ní nové výše vym��ovacího základu ze SV�

D�vod p�edložení opravného p�ehledu

  11. Podpisy a razítka

Název p�íslušné OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto P�ehledu jsou pravdivé a že OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ohlásím všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn�
ode dne, kdy jsem se o t�chto zm�nách dozv�d�l/a.

Datum vypln�ní formulá�e

Po�et p�íloh

Datum p�ijetí formulá�e

strana 2
�SSZ 89 324 9 - I/2012

Podpis (a razítko) OSV� Podpis a razítko OSSZ

Pro výpo�et údaj� v �ásti 5, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

  12 3 456 7 890

+16 573

+4 840

1 Sourozenec   

/

OSSZ Pelh�imov

25.03.2012

7 5 8 2 2 1 2 4 9 0

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0



P O T V R Z E N Í
o studiu, pro ú�ely posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti

Potvrzení nutno doložit nejpozd�ji do konce kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, ve kterém byl podán p�ehled.

Jméno a p�íjmení: Rodné
�íslo:

je od…………………………………………………………studentem *).

Datum Podpis a razítko školy

........................................................................................... ......................................................................................................

P O U � E N Í

Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti ve smyslu ust. § 9 odst. 6 písm. e) zák. �. 155/1995 Sb., ve

zn�ní pozd�jších p�edpis�, a § 13a odst. 8 zák. �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

*)  nehodící se škrtn�te

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0

Petr Krej�í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

st�ední   / vysoké školy



P�ehled
OSV�

za rok

2011

Datum p�evzetí, razítko a podpis pracovníka VZP

  VZP - kód 111

P�ehled o p�íjmech a výdajích ze samostatné
výd�le�né �innosti a úhrnu záloh na pojistné
(§ 24 odst.2 a 3 zák. �. 592/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�)

Typ p�ehledu

�ádný opravný

Formulá� bude zpracován elektronicky. Vypl�ujte jej, prosím, �iteln� h�lkovým písmem podle p�edepsaného vzoru písma, nejlépe �ernou propisovací tužkou. Zaškrtávací pole ozna�te k�ížkem.

 1. Identifikace pojišt�nce, koresponden�ní adresa a ostatní kontaktní údaje
P�íjmení Jméno Titul

ADRESA PRO DORU�OVÁNÍ: Ulice �íslo popisné �íslo orienta�ní

/

�íslo pojišt�nce (rodné �íslo)

/

PS� Obec Identifika�ní �íslo (I�)

Pojistné (zálohy) platím
poukázkou p�evodem z ú�tu

Bankovní spojení: (p�ed�íslí ú�tu - �íslo ú�tu / kód banky)

- /

Telefon

E-mail

 2. Prohlášení pojišt�nce
V roce 2011 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v m�sících:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

D�vod:
a) zam�stnání b) nemoc OSV�

V roce 2011 pro mne nebyl stanoven minimální vym��ovací základ v m�sících:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
D�vod:

a) b) c) d) e) f)

Pro D�vod podle
písmena f) uve�te

Rodné �íslo 1. dít�te

/

Rodné �íslo 2. dít�te

/

 3. P�iznání k dani z p�íjm�

Podávám da�ové p�iznání ano ne

Mám da�ového poradce ano ne

 4. Pojistné OSV�

�ádek 1
P�íjmy za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 2
Výdaje za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 3
Vym��ovací základ zam�stnance za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
Po�et m�síc� trvání samostatné výd�le�né �innosti v roce 2011

�ádek 4

Z �ádku 4 po�et m�síc�, kdy byla OSV� pojišt�na u VZP

�ádek 5

Po�et m�síc�, ve kterých pro OSV� platil minimální vym��ovací základ

�ádek 6

12 370 K� x �ádek 6

�ádek 9 ≡≡≡≡ , K�

�ádek 12
�ádek 1 - �ádek 2

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14a
Vym��ovací základ OSV� za rok 2011: 0,50 x �ádek 12 (pro < �ádek 9, zapíše se �ádek 9)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14b
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 781 280 (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14c
�ádek 14a - �ádek 14b (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

Pojistné za rok 2011: 0,135 x (�ádek 14c x �ádek 5) / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 16 ≡≡≡≡ K�
 5. P�eplatek (Doplatek)

Úhrn zaplacených záloh na pojistné v roce 2011 na ú�et VZP

�ádek 41 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
P�eplatek (Doplatek): �ádek 41 - �ádek 16

�ádek 43 ± ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�

P�eplatek

NEMÁM p�eplatek pojistného

NEŽÁDÁM o vrácení p�eplatku (p�eplatek bude použit na úhrady záloh v dalším období)

ŽÁDÁM o vrácení p�epl. ve výši: ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
 6. Nová výše zálohy (viz. Pou�ení)

0,135 x 0,5 x �ádek 12 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 51 ≡≡≡≡ K�
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 809 864 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 52 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
�ádek 14a - �ádek 52 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 53 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
0,135 x �ádek 53 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 54 ≡≡≡≡ K�
Typ zálohy

a) 1 697 K� b) výpo�et c) 0 K�

Nová výše zálohy (max. 20 361 K�)

≡≡≡≡ K�

 7. Datum vypln�ní a podpis pojišt�nce

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto P�EHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP
všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn� ode dne, kdy jsem se o zm�n�né skute�nosti dozv�d�l.

VZP 87.01/2011
Vypln�no dne

. . Podpis pojišt�nce

Zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0Vysv�tlivky k vypl�ování položek jsou uvedeny v Pou�ení na druhé stran� tohoto formulá�e. Pro vypln�ní formulá�e na PC lze použít elektronický PDF formulá� vystavený na internetových stránkách www.vzp.cz.

1 2 3 4 5 6 7 8

K r e j � í P e t r

S t a r ý  P e l h � i m o v 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 9 3 0 1 P e l h � i m o v

� � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " # $ % & ' ( ) *

9 9 4 3 4 8 0 0

5 9 6 6 1 0 0 0

1 2

1 2

0

0 0 0

3 9 7 7 3 8 0 0

1 9 8 8 6 9 0 0

0 0 0

1 9 8 8 6 9 0 0

2 6 8 4 8

1 4 4 3 6

1 2 4 1 2-

2 2 3 8

2 2 3 8

2 5 0 3 2 0 1 2



P�íloha �. 10 

P�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob 2011 

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 (OSSZ) 

P�ehled OSV� za rok 2011 (VZP)  

jednoho ze spolupracujících sourozenc�



Než zaNež zaNež zaNež za����nete vyplnete vyplnete vyplnete vypl����ovat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, povat tiskopis, p����eeee����tttt����te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.te si, prosím, pokyny.
Finan�nímu ú�adu v, ve, pro

01  Da�ové identifika�ní �íslo

02  Rodné �íslo

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

03 DAP1)
�ádné opravné dodate�né

D�vody pro podání dodate�ného
DAP zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� fyzických osob

dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"dále jen „DAP"

za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendáovací období (kalendá����ní rok)ní rok)ní rok)ní rok)

podle zákona podle zákona podle zákona podle zákona ����. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p. 586/1992 Sb., o daních z p����íjmíjmíjmíjm����, ve zn, ve zn, ve zn, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon") (dále jen „zákon")

nebo jeho nebo jeho nebo jeho nebo jeho ����ástástástást2222) od) od) od) od dodododo

05  DAP zpracoval a p�edkládá da�ový poradce na základ� plné moci k zastupování,
která byla uplatn�na u správce dan� p�ed uplynutím neprodloužené lh�ty1)

ano ne

05a  Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1) ano ne

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

06 P�íjmení 07 Rodné p�íjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní p�íslušnost 11 �íslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAPAdresa místa pobytu v den podání DAP

12 Obec 13 Ulice / �ást obce 14 �íslo popisné / orienta�ní

15 PS� 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendáAdresa místa pobytu k poslednímu dni kalendá����ního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se daního roku, za který se da���� vym vym vym vym��������ujeujeujeuje
�ádky 19 až 22 vypl�te pouze v p�ípad�, že adresa k poslednímu dni kalendá�ního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.

19 Obec 20 Ulice / �ást obce 21 �íslo popisné / orienta�ní 22 PS�

Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území Adresa místa pobytu na území ����eské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaeské republiky, kde se poplatník obvykle ve zda����ovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržovalovacím období zdržoval
�ádky 23 až 28 vypl�te pouze v p�ípad�, že nemáte bydlišt� (trvalý pobyt) na území �eské republiky.

23 Obec 24 Ulice / �ást obce 25 �íslo popisné / orienta�ní

26 PS� 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

29 Kód státu - vyplní jen da�ový nerezident 29a Výše celosv�tových p�íjm�

30 Spojení se zahrani�ními osobami1) ano ne

25 5405  MFin 5405 vzor �. 18 1

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov����

CCCC ZZZZ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

  

2011

SourozenecSourozenecSourozenecSourozenec 1111

����eská republikaeská republikaeská republikaeská republika

PelhPelhPelhPelh����imovimovimovimov Starý PelhStarý PelhStarý PelhStarý Pelh����imovimovimovimov 17171717

393 01393 01393 01393 01 ����eská republikaeská republikaeská republikaeská republika
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2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan2. ODDÍL - Základ dan����, ztráta, ztráta, ztráta, ztráta
1.Výpo1.Výpo1.Výpo1.Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé  fyzických osob ze závislé ����innosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funkinnosti a z funk����ních požitkních požitkních požitkních požitk���� (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona) (§ 6 zákona)

poplatník finan�ní ú�ad

31   Úhrn p�íjm� od všech zam�stnavatel�

32   Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona

33   Da� zaplacená v zahrani�í podle § 6 odst. 14 zákona

34   Díl�í základ dan� podle § 6 zákona
(�. 31 + �. 32 - �. 33)

35   Úhrn p�íjm� plynoucí ze zahrani�í zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

2. Díl2. Díl2. Díl2. Díl����í základy daní základy daní základy daní základy dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan���� a ztráta a ztráta a ztráta a ztráta

36   Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona (�. 34)

36a Díl�í základ dan� ze závislé �innosti podle § 6 zákona po vyn�tí
(�. 36 - úhrn vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 6 zákona
nebo �. 36)

37   Díl�í základ dan� nebo ztráta z podnikání a jiné samostatné
výd�le�né �innosti podle § 7 zákona (�. 113 p�ílohy �. 1 DAP)

38   Díl�í základ dan� z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39   Díl�í základ dan� nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(�. 206 p�ílohy �. 2 DAP)

40   Díl�í základ dan� z ostatních p�íjm� podle § 10 zákona
(�. 209 p�ílohy �. 2 DAP)

41   Úhrn �ádk� (�. 37 + �. 38 + �. 39 + �. 40).

41a Úhrn díl�ích základ� dan� podle § 7 až 10 zákona po vyn�tí (�. 41 - úhrn
vy�atých p�íjm� ze zdroj� v zahrani�í podle § 7 až 10 zákona nebo �. 41)

42   Základ dan�
(�. 36a + kladná hodnota z �. 41a)

43   (neobsazeno)

44   Uplat�ovaná výše ztráty - vzniklé a vym��ené za p�edcházející
zda�ovací období maximáln� do výše �. 41a

45   Základ dan� po ode�tení ztráty (�. 42 - �. 44)

3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné 3. ODDÍL - Nezdanitelné ����ásti základu danásti základu danásti základu danásti základu dan����, od, od, od, od����itatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a daitatelné položky a da���� celkem celkem celkem celkem

�ástka podle § 15
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

46  Odst. 1 zákona (hodnota daru/dar�)

47  Odst. 3 a 4 zákona (ode�et úrok�)

48  Odst. 5 zákona  (penzijní p�ipojišt�ní a penzijní pojišt�ní)

49  Odst. 6 zákona  (životní pojišt�ní)

50  Odst. 7 zákona  (odborové p�ísp�vky)

51  Odst. 8 zákona  (úhrada za další vzd�lávání)

52  § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53  Další �ástky

54  Úhrn nezdanitelných �ástí základu dan� a položek
od�itatelných od základu dan� (�. 46 + �. 47 + �. 48 +
�. 49 + �. 50 + �. 51 + �. 52 + �. 53)

55  Základ dan� snížený o nezdanitelné �ásti základu dan�
a položky od�itatelné od základu dan� (�. 45 - �. 54)

56  Základ dan� zaokrouhlený na celá sta K� dol�

57  Da� podle § 16 zákona

4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da4. ODDÍL - Da���� celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta celkem, ztráta
58  Da� podle § 16 zákona (�. 57) nebo �ástka

z �. 330 p�ílohy �. 3 DAP

59  (neobsazeno)

60  Da� celkem zaokrouhlená na celé K� nahoru (�. 58)

61  Da�ová ztráta - zaokrouhlená na celé K� nahoru
bez znaménka mínus

5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn5. ODDÍL - Uplatn����ní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a daní slev na dani a da����ového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodnového zvýhodn����níníníní

62  Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63  Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona

2
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Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

P�íjmení, jméno, titul

manželky (manžela)
   Rodné �íslo

�ástka podle § 35ba odst. 1
Po�et
m�síc�

Po�et
m�síc�

64    písm. a) zákona (na poplatníka)

65a)  písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b)  písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)

66    písm. c) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupn�)

67    písm. d) zákona (na poživatele invalidního d�chodu
pro invaliditu t�etího stupn�)

68    písm. e) zákona (na držitele pr�kazu ZTP/P)

69    písm f) zákona (studium)

70    Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(�. 62 + �. 63 + �. 64 + �. 65a + �. 65b + �. 66 + �. 67 + �. 68 + �. 69)

71    Da� po uplatn�ní slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (�. 60 – �. 70)

Tab. Tab. Tab. Tab. ����. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D. 2   ÚDAJE O D����TECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTITECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

P�íjmení a jméno Rodné �íslo Po�et m�síc� Po�et m�síc�
se ZTP/P

1 2 3 4

1

2

3

4

  Celkem

72  Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít�

73  Sleva na dani (�ástka z �. 72, uplatn�ná maximáln�
do výše dan� na �. 71)

74  Da� po uplatn�ní slevy podle § 35c zákona (�. 71 – �. 73)

75  Da�ový bonus (�. 72 – �. 73)

76  Úhrn vyplacených m�sí�ních da�ových bonus� podle § 35d
zákona (v�etn� p�ípadného doplatku na da�ovém bonusu)

77  Rozdíl na da�ovém bonusu (�. 75 – �. 76)

6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate6. ODDÍL - Dodate����né DAPné DAPné DAPné DAP

78  Poslední známá da�

79  Zjišt�ná da� podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového
�ádu (�. 74)

80  Rozdíl �ádk� (�. 79 - �. 78) : zvýšení (+) �ástka dan�
se zvyšuje, snížení (-) �ástka dan� se snižuje

81  Poslední známá da� - da�ová ztráta podle § 5 zákona

82  Zjišt�ná ztráta podle § 141 zákona �. 280/2009 Sb.,
da�ového �ádu (�. 61)

83  Rozdíl �ádk� (�. 82 - �. 81) : zvýšení (+) da�ová ztráta
se zvyšuje, snížení (-) da�ová ztráta se snižuje

7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan7. ODDÍL - Placení dan����
84  Úhrn sražených záloh na da� z p�íjm� ze závislé �innosti

a z funk�ních požitk� (po slevách na dani)

85  Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86  Zaplacená da� stanovená paušální �ástkou podle § 7a
zákona

87  Sražená da� podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a  Sražená da� podle § 36 odst. 7 zákona

88  Zajišt�ná da� plátcem podle § 38e zákona

89  Sražená da� podle § 38f odst. 12 zákona

90  Zaplacená da�ová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona

91  Zbývá doplatit (�. 74 – �. 77 – �. 84 – �. 85 – �. 86 – �. 87 – �. 87a –
– �. 88 – �. 89 – �. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

3
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PPPP����ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:ÍLOHY DAP:
Ve sloupci uve	te po�et list� p�íloh.

  Název p�ílohy

  P�íloha �. 1 -  „Výpo�et díl�ího základu dan� z p�íjm� z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7 zákona)"

  P�íloha �. 2  - „Výpo�et díl�ích základ� dan� z p�íjm� z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních p�íjm� (§ 10 zákona)"

  P�íloha �. 3  - „Výpo�et dan� z p�íjm� ze zahrani�í (§ 38f zákona) " v�etn� Samostatných list� 1. oddílu

  Ú�etní záv�rka poplatníka, který vede ú�etnictví

  Seznam pro poplatníky uplat�ující nárok na vylou�ení dvojího zdan�ní podle § 38f odst. 10 zákona

  „Potvrzení o zdanitelných p�íjmech ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� a o sražených zálohách na da� a da�ovém
zvýhodn�ní" za p�íslušné zda�ovací období od všech zam�stnavatel� (nap�. podle § 38j odst. 3 zákona)

  Doklad o poskytnutém daru

  Potvrzení o poskytnutém úv�ru na bytové pot�eby a o výši úrok� z tohoto úv�ru

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na penzijní p�ipojišt�ní nebo penzijní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacených �ástkách na soukromé životní pojišt�ní

  Potvrzení o zaplacené úhrad� na další vzd�lávání

  D�vody pro podání dodate�ného DAP

  Další p�ílohy výše neuvedené

  Po�et list� p�íloh celkem

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PPROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P����IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEMA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci:Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)

Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

DaDaDaDa����ový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávnový subjekt / osoba oprávn����ná k podpisuná k podpisuná k podpisuná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ PŽÁDOST O VRÁCENÍ P����EPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z PEPLATKU NA DANI Z P����ÍJMÍJMÍJMÍJM



 FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona �. 280/2009 Sb., da�ového �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, žádám o vrácení:

p�eplatku na dani z p�íjmu fyzických osob  ...................................................................................................................................................................................K�.

............................................................................................................................................................................................................

.....................…................................................................................�.  .....................................................................................................

kód banky  ..........................................................................................................……….......................specifický symbol  .....................................................................................................

Vlastník ú�tu  ..................................................................................................m�na, ve které je ú�et veden  .....................................................................................................

V  ……………………….....….................................dne .………………........................................Podpis poplatníka (zástupce)  ………………...............……...........…....................

Otisk podacího razítka finan�ního ú�adu

1) Ozna�te k�ížkem odpovídající variantu
2) Údaj vypl�te, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v p�ípadech

uvedených v § 38gb zákona a dále v p�ípadech uvedených v § 239
a v § 244 zákona�. 280/2009 Sb., da�ového �ádu ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�

4

1111

1111

2222 5555 0000 3333 2222 0000 1111 2222

P�eplatek zašlete na adresu:

nebo vra�te na ú�et vedený u
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Rodné �íslo:
P�ÍLOHA �. 1
je souje souje souje sou����ástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  Pástí tiskopisu  P����IZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z pIZNÁNÍ  k dani z p����íjmíjmíjmíjm���� fyzických osob fyzických osob fyzických osob fyzických osob
za zdaza zdaza zdaza zda����ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ovací období 2011 - 25 5405 MFin 5405 vzor ����. 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP"). 18 (dále jen „DAP")

            ����ástky uveástky uveástky uveástky uve				te v celých Kte v celých Kte v celých Kte v celých K����. . . . ����íselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty poíselné hodnoty po����ítané v prítané v prítané v prítané v pr����bbbb����hu výpohu výpohu výpohu výpo����tu datu datu datu da����ové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanoveníové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení
§ 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona § 146 zákona ����. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da. 280/2009 Sb., da����ový ový ový ový ����ád, ve znád, ve znád, ve znád, ve zn����ní pozdní pozdní pozdní pozd����jších pjších pjších pjších p����edpisedpisedpisedpis���� a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p a jejich zaokrouhlení se provádí s p����esností na dvesností na dvesností na dvesností na dv���� desetinná desetinná desetinná desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepmísta. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nep����ípustné.ípustné.ípustné.ípustné.

VýpoVýpoVýpoVýpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z p z p z p z p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)

1. Výpo1. Výpo1. Výpo1. Výpo����et dílet dílet dílet díl����ího základu daního základu daního základu daního základu dan���� z  p z  p z  p z  p����íjmíjmíjmíjm���� z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd z podnikání a z jiné samostatné výd����lelelele����né né né né ����innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)innosti (§ 7 zákona)
P�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky a p�íjmy plynoucí ze zdroj� v zahrani�í

 Vedu da�ovou evidenci1)  Vedu ú�etnictví1)  Uplat�uji výdaje
procentem z p�íjm�1)

poplatník finan�ní ú�ad

101  P�íjmy podle § 7 zákona

102  Výdaje související s p�íjmy podle § 7 zákona

103  (neobsazeno)

104  Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 101 - �. 102)
nebo výsledek hospoda�ení (zisk, ztráta)

105  Úhrn �ástek podle §5, §23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
- uve	te úhrn �ástek zvyšujících výsledek hospoda�ení nebo  rozdíl
 mezi p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

106  Úhrn �ástek podle §5, §23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
- uve	te úhrn �ástek snižujících výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi
p�íjmy a výdaji. Podkladem jsou �ástky uvedené v odd. E na str. (2)

107  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), kterou
rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

108  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
kterou rozd�lujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona

109  �ást p�íjm� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (zisk), která
p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

110  �ást výdaj� nebo výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním (ztráta),
která p�ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111  (neobsazeno)

112  Váš podíl jako spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti nebo
komplementá�e komanditní spole�nosti. Vykáže-li spole�nost ztrátu,
ozna�te sv�j podíl znaménkem mínus (-)

113  Díl�í základ dan� (ztráta) z p�íjm� podle § 7 zákona
(�. 104 + �. 105 - �. 106 - �. 107 + �. 108 + �. 109 - �. 110 - �. 111 + �. 112)

2. Dopl2. Dopl2. Dopl2. Dopl����ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)ující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje  o obratu a odpisech
Ro�ní úhrn �istého obratu Uplatn�né odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

B.  Druh �innosti2)
Název hlavní (p�evažující) �innosti

Sazba výdaj�

% z p�íjm� P�íjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších �inností

    Celkem

25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor �. 6
(1)

////1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+59+59+59+59 336336336336

+0+0+0+0

+0+0+0+0

+59+59+59+59 336336336336
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C.  Údaje o podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti
Datum zahájení �innosti Datum p�erušení �innosti Datum ukon�ení �innosti Datum obnovení �innosti Po�et m�síc� �innosti

D. Tabulka  pro  poplatníky, kte�í vedou da�ovou evidenci podle § 7b zákona
Vypl�te pouze v p�ípad�, vedete-li  da�ovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vypl�te v celých K�.

Na za�átku zda�ovacího období Na konci zda�ovacího období

  1. Hmotný majetek

  2. Pen�žní prost�edky v hotovosti*)

  3. Pen�žní prost�edky na bankovních ú�tech*)

  4. Zásoby

  5. Pohledávky v�etn� poskytnutých úv�r� a p�j�ek

  6. Ostatní majetek*)

  7. Závazky v�etn� p�ijatých úv�r� a p�j�ek

  8. Rezervy

*) ozna�ené údaje jsou nepovinné

  9. Mzdy

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

�. �.

1.

2.

3.

4.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující
výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji

poplatník uvede v celých K�

F. Údaje o ú�astnících sdružení 2)

Jste-li ú�astníkem sdružení, které není právnickou osobou, vypl�te údaje o ostatních �lenech sdružení

Jméno P�íjmení DI�
Podíl

na p�íjmech v %

Podíl

na výdajích v  %

1.

2.

3.

G. Údaje o spolupracující osob� 2)

Jste-li  osoba, která rozd�luje p�íjmy a výdaje podle § 13 zákona, uve	te údaje o spolupracující osob�

Jméno P�íjmení DI� (R�) Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

2.

H. Údaje o osob�, která rozd�luje p�íjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uve	te údaje o osob�, která na Vás rozd�lila p�íjmy a výdaje

Jméno P�íjmení DI� Podíl na p�íjmech a výdajích v %

1.

I. Údaje o ve�ejné obchodní spole�nosti nebo komanditní spole�nosti 2)

  Da�ové identifika�ní �íslo ve�ejné obchodní spole�nosti, kde jste spole�níkem, nebo komanditní
spole�nosti, kde jste komplementá�em, a výše Vašeho podílu v procentech

 DI�  %

1) Z p�edtišt�ných možností v ráme�ku vyberte odpovídající variantu a ozna�te k�ížkem

2) Údaje, pro které nedosta�uje vyhrazené místo, uve	te na volný list a p�iložte k tiskopisu

(2)

.... .... .... .... .... .... .... .... 12121212
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  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011
podle § 15 zákona �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

�ádný opravný

  1. Identifikace osoby samostatn� výd�le�n� �inné (OSV�)
1. P�íjmení 2. Jméno 3. Titul 4. Datum narození

Rodné �íslo

5. Ulice 6. �íslo popisné / orient. 7. Telefon Variabilní symbol

8. Obec 9. PS� (Post Code) 10. Stát 11. Datová schránka

  2. Údaje o samostatné výd�le�né �innosti (SV�) a da�ovém p�iznání

12.V roce 2011 jsem vykonával/a samostatnou výd�le�nou �innost: jen hlavní jen vedlejší hlavní i vedlejší

13. Da�ové p�iznání zpracovává
a p�edává da�ový poradce:

ano ne

14. Jsem povinen/povinna podávat
da�ové p�iznání:

ano ne

15. Jsem poplatníkem dan� z p�íjm�
stanovené paušální �ástkou:

ano ne

16. Protokol o platb� dan� z p�íjm�
paušální �ástkou p�edložen dne:

17. Rozhodnutí finan�ního ú�adu o prodloužení
lh�ty pro p�edložení da�ového p�iznání:

ze dne prodlouženo do dne

18. Ú�tování v hospodá�ském roce
(§ 7 odst. 12 zák. �. 586/1992 Sb.):

ano ne

  3. Údaje o ú�asti na nemocenském pojišt�ní (NP) OSV�

19.  Dobrovolná ú�ast na nemocenském pojišt�ní:

20.  V kalendá�ních m�sících:

ano ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

  4. Vedlejší samostatná výd�le�ná �innost - podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až e) zák. �. 155/1995 Sb.

V roce 2011 jsem vedlejší SV� vykonával/a v m�sících:

Z d�vod�:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

21.      výkonu zam�stnání

22.      nároku na výplatu invalidního d�chodu nebo p�iznání starobního d�chodu

23.1.  nároku na rodi�ovský p�ísp�vek

23.2.  nároku na PPM nebo nemocenské z d�vodu t�hotenství a porodu z nemocenského pojist�ní zam�stnanc�
23.3.  osobní pé�e o osobu mladší 10 let, která je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která
           je závislá na pé�i jiné osoby ve stupni II - IV

24.      výkonu vojenské služby v ozbrojených silách �R

25.     nezaopat�eného dít�te podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. �. 155/1995 Sb.

  5. Údaje o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 a další údaje podle § 15 zák. �. 589/1992 Sb.

26. Da�ový základ K�

27. Po�et m�síc�, v nichž jsem považován/a za OSV�

hlavní vedlejší

28. Po�et m�síc�, v nichž jsem vykonával/a SV� aspo� po �ást m�síce
hlavní vedlejší

29. Pr�m�rný m�sí�ní da�ový základ K�

30. Rozd�lení da�ového základu K� K�
hlavní �innost vedlejší �innost

 Poznámka:
�ádky 30 a 32 se vypl�ují
 pouze v tom p�ípad�, byla-li
 vykonávána hlavní i vedlejší
�innost (�t�te pokyny)

31. Vypo�tený vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

32. Díl�í vym��ovací základ ,00 K� ,00 K�
hlavní �innost vedlejší �innost

33. V roce 2011 jsem si alespo� v jednom kalendá�ním m�síci stanovil/a vyšší MZ pro pojistné na NP
a zárove� vyšší MVZ pro zálohu na DP, než �inil m�j minimální MVZ pro zálohu na DP:

ano ne

34. Úhrn MVZ pro zálohu na DP ,00 K�
Vyplní OSV�, která na �ádku
�.33 uvedla ano.

35. Minimální vym��ovací základ ,00 K�

36. Ur�ený vym��ovací základ ,00 K�
+

37. Vym��ovací základ ze zam�stnání ,00 K�
=

38. Sou�et �ádku 36 a 37 ,00 K�

39. Vym��ovací základ ze SV� ,00 K�

40. Pojistné na DP ,00 K�

41. Úhrn zaplacených záloh na DP K�

42. Rozdíl mezi Pojistným
a Úhrnem záloh (41 - 40)

K�

-

=
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Pro výpo�et údaj� v �ásti 5, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

Sourozenec 1   123 456 7890

Starý Pelh�imov 17

Pelh�imov 39301 �eská republika

+59 336

12

12

+4 944,67

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0
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  HHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

  HHHHHHHHHHHH

P�ehled o p�íjmech a výdajích OSV� za rok 2011 - 2. strana
Rodné �íslo OSV�

  6. Zp�sob použití p�eplatku

P�eplatek (�ástka p�eplatku) ve výši: K�

použijte (pokud nemám v��i OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné

na m�síce:
1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

P�eplatek (zbývající �ást p�eplatku):
a)

b)

vra�te na ú�et:

pošlete poštovní poukázkou
na adresu:

IBAN (mezinárodní �íslo ú�tu použijte p�i platb� do ciziny)

P�ed�íslí ú�tu �íslo ú�tu Kód banky Variabilní symbol Specifický symbol

- /

P�íjmení Jméno Titul

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code)

Stát

  7. Výše zálohy na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti (DP) na rok 2012

Pro ú�ely placení záloh na pojistné budu v roce 2012 považován/a za OSV� vykonávající: hlavní �innost vedlejší �innost

43. M�sí�ní vym��ovací základ: ,00 K�

44. M�sí�ní záloha na DP: ,00 K�

45. M�sí�ní pojistné na NP: ,00 K�

  8. Údaje o OSV�, se kterou je vykonávána spolupráce
P�íjmení Jméno Titul Datum narození

Rodné �íslo

Ulice �íslo popisné/orienta�ní

Obec PS� (Post Code) Stát

  9. P�ihláška k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní OSV� v roce 2011

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2011 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti zákonem stanoveného
p�íjmu pro povinnou ú�ast na d�chodovém pojišt�ní OSV�, p�ihlašuji se k této ú�asti dnem podání tohoto P�ehledu:

ano ne

  10. Údaje o opravném p�ehledu

Datum zjišt�ní nové výše vym��ovacího základu ze SV�

D�vod p�edložení opravného p�ehledu

  11. Podpisy a razítka

Název p�íslušné OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto P�ehledu jsou pravdivé a že OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ohlásím všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn�
ode dne, kdy jsem se o t�chto zm�nách dozv�d�l/a.

Datum vypln�ní formulá�e

Po�et p�íloh

Datum p�ijetí formulá�e

strana 2
�SSZ 89 324 9 - I/2012

Podpis (a razítko) OSV� Podpis a razítko OSSZ

Pro výpo�et údaj� v �ásti 5, p�i vypl�ování tohoto formulá�e a následném vytišt�ní na Vaší tiskárn� m�žete jako pom�cku využít elektronický formulá� na internetové adrese www.cssz.cz.

  12 3 456 7 890

+0

+0

  

OSSZ Pelh�imov

25.03.2012
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P O T V R Z E N Í
o studiu, pro ú�ely posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti

Potvrzení nutno doložit nejpozd�ji do konce kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, ve kterém byl podán p�ehled.

Jméno a p�íjmení: Rodné
�íslo:

je od…………………………………………………………studentem *).

Datum Podpis a razítko školy

........................................................................................... ......................................................................................................

P O U � E N Í

Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti ve smyslu ust. § 9 odst. 6 písm. e) zák. �. 155/1995 Sb., ve

zn�ní pozd�jších p�edpis�, a § 13a odst. 8 zák. �. 589/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

*)  nehodící se škrtn�te

zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0

1 Sourozenec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

st�ední   / vysoké školy



P�ehled
OSV�

za rok

2011

Datum p�evzetí, razítko a podpis pracovníka VZP

  VZP - kód 111

P�ehled o p�íjmech a výdajích ze samostatné
výd�le�né �innosti a úhrnu záloh na pojistné
(§ 24 odst.2 a 3 zák. �. 592/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�)

Typ p�ehledu

�ádný opravný

Formulá� bude zpracován elektronicky. Vypl�ujte jej, prosím, �iteln� h�lkovým písmem podle p�edepsaného vzoru písma, nejlépe �ernou propisovací tužkou. Zaškrtávací pole ozna�te k�ížkem.

 1. Identifikace pojišt�nce, koresponden�ní adresa a ostatní kontaktní údaje
P�íjmení Jméno Titul

ADRESA PRO DORU�OVÁNÍ: Ulice �íslo popisné �íslo orienta�ní

/

�íslo pojišt�nce (rodné �íslo)

/

PS� Obec Identifika�ní �íslo (I�)

Pojistné (zálohy) platím
poukázkou p�evodem z ú�tu

Bankovní spojení: (p�ed�íslí ú�tu - �íslo ú�tu / kód banky)

- /

Telefon

E-mail

 2. Prohlášení pojišt�nce
V roce 2011 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v m�sících:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

D�vod:
a) zam�stnání b) nemoc OSV�

V roce 2011 pro mne nebyl stanoven minimální vym��ovací základ v m�sících:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
D�vod:

a) b) c) d) e) f)

Pro D�vod podle
písmena f) uve�te

Rodné �íslo 1. dít�te

/

Rodné �íslo 2. dít�te

/

 3. P�iznání k dani z p�íjm�

Podávám da�ové p�iznání ano ne

Mám da�ového poradce ano ne

 4. Pojistné OSV�

�ádek 1
P�íjmy za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 2
Výdaje za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 3
Vym��ovací základ zam�stnance za rok 2011

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
Po�et m�síc� trvání samostatné výd�le�né �innosti v roce 2011

�ádek 4

Z �ádku 4 po�et m�síc�, kdy byla OSV� pojišt�na u VZP

�ádek 5

Po�et m�síc�, ve kterých pro OSV� platil minimální vym��ovací základ

�ádek 6

12 370 K� x �ádek 6

�ádek 9 ≡≡≡≡ , K�

�ádek 12
�ádek 1 - �ádek 2

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14a
Vym��ovací základ OSV� za rok 2011: 0,50 x �ádek 12 (pro < �ádek 9, zapíše se �ádek 9)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14b
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 781 280 (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

�ádek 14c
�ádek 14a - �ádek 14b (pro < 0, zapíše se 0)

≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�

Pojistné za rok 2011: 0,135 x (�ádek 14c x �ádek 5) / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 16 ≡≡≡≡ K�
 5. P�eplatek (Doplatek)

Úhrn zaplacených záloh na pojistné v roce 2011 na ú�et VZP

�ádek 41 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
P�eplatek (Doplatek): �ádek 41 - �ádek 16

�ádek 43 ± ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�

P�eplatek

NEMÁM p�eplatek pojistného

NEŽÁDÁM o vrácení p�eplatku (p�eplatek bude použit na úhrady záloh v dalším období)

ŽÁDÁM o vrácení p�epl. ve výši: ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ K�
 6. Nová výše zálohy (viz. Pou�ení)

0,135 x 0,5 x �ádek 12 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 51 ≡≡≡≡ K�
�ástka p�esah. max. VZ (�ádek 14a + �ádek 3) - 1 809 864 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 52 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
�ádek 14a - �ádek 52 (pro < 0, zapíše se 0)

�ádek 53 ≡≡≡≡ ≡≡≡≡ , K�
0,135 x �ádek 53 / �ádek 4 (zaokr. na K� nahoru)

�ádek 54 ≡≡≡≡ K�
Typ zálohy

a) 1 697 K� b) výpo�et c) 0 K�

Nová výše zálohy (max. 20 361 K�)

≡≡≡≡ K�

 7. Datum vypln�ní a podpis pojišt�nce

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto P�EHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP
všechny zm�ny údaj�, a to do 8 dn� ode dne, kdy jsem se o zm�n�né skute�nosti dozv�d�l.

VZP 87.01/2011
Vypln�no dne

. . Podpis pojišt�nce

Zpracováno pomocí TaxEdit 3.5.0Vysv�tlivky k vypl�ování položek jsou uvedeny v Pou�ení na druhé stran� tohoto formulá�e. Pro vypln�ní formulá�e na PC lze použít elektronický PDF formulá� vystavený na internetových stránkách www.vzp.cz.

1 2 3 4 5 6 7 8

S o u r o z e n e c 1

S t a r ý  P e l h � i m o v 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 9 3 0 1 P e l h � i m o v

� � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " # $ % & ' ( ) *

5 9 3 3 6 0 0

0 0 0

1 2

1 2

0

0 0 0

5 9 3 3 6 0 0

2 9 6 6 8 0 0

0 0 0

2 9 6 6 8 0 0

4 0 0 6

0

4 0 0 6-

3 3 4

3 3 4

2 5 0 3 2 0 1 2


