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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob a daňovou optimalizací 

těchto příjmů. Práce dále zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního 

pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Cílem je porovnat 

daňovou zátěž pro zvolené varianty u fyzické osoby mající příjmy ze závislé činnosti  

a ze samostatné činnosti a navrhnout nejvhodnější variantu.  

Abstract 

The bachelor thesis deals with taxation of income of individuals and tax optimization of 

this income. The thesis also includes the issue of social and public health insurance for 

persons doing business on the basis of a trade license. The aim is to compare the tax 

burden for these selected variants with an individual having income from dependent 

activity and from the independent activity and to propose the most suitable variant. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku optimalizace daňové zátěže fyzických 

osob. Dle názoru autorky bakalářské práce se jedná o velice aktuální téma, jelikož  

v posledních letech stále roste počet fyzických osob podnikajících na základě 

živnostenského oprávnění1. Pokud poplatník využívá pro daňovou optimalizaci jiné než 

legální prostředky, jedná se o daňový únik2. U přímých daní, kam se daň z příjmu řadí, 

zákon vymezuje možnosti daňové optimalizace. Jedná se především o nezdanitelné části 

základu daně, položky odčitatelné od základu daně či přímo slevy na dani. Tato 

bakalářská práce porovnává daňovou zátěž pro zvolené varianty u fyzické osoby mající 

příjmy ze závislé činnosti a samostatné činnosti. 

Teoretická část bakalářské práce zahrnuje základní definici podnikání. Pozornost je 

věnována fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, a to 

konkrétně na založení živností, rozdělení živností a podmínky, které jsou potřeba splnit 

k vydání živnostenského oprávnění. Důraz je kladen i na vymezení povinností 

živnostníků k dani z příjmů. Mezi základní povinnost živnostníka patří vedení evidence. 

Podnikatel je povinen přiznat veškeré příjmy, kterých dosáhl za zdaňovací období a na 

druhé straně výdaje, které vynaložil. V případě, kdy podnikatel využívá paušální výdaje, 

eviduje pouze své příjmy pro účely daně z příjmů. Cílem evidence je zjištění základu 

daně, ze které se vypočítá daňová povinnost podnikatele. Dále je popsán způsob platby 

záloh na dani z příjmů, a to jak pro příjmy ze závislé činnosti, tak i ze samostatné 

činnosti.  

Následující část závěrečné práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob. 

Obsahuje definici předmětu daně a také základu daně u fyzických osob. Důraz je kladen 

na prostředky daňové optimalizace, a to především na nezdanitelné části základu daně, 

položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani. Pozornost je dále věnována 

algoritmu pro výpočet daňové povinnosti. V neposlední řadě je popsán i způsob zjištění 

                                                 
1 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Statistické údaje. Rzp.cz [online]. 2016 
2 Dle Klimešové trestní zákoník č. 40/2009 Sb., hovoří o daňových trestných činech, kterými jsou 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a také krácení daně, poplatku a podobné povinné platby. 
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vyměřovacího základu pro sociální zabezpečení a veřejné zdravotní zajištění pro osobu 

mající příjmy ze závislé činnosti i samostatné činnosti, sazby pojistného a platby záloh. 

V praktické části bakalářské práce je vypočítána daňová zátěž u zvoleného subjektu, 

kterým je fyzická osoba mající příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti.  

U podnikatele jsou zvoleny varianty pro výpočet konečné daňové zátěže. Na základě 

zjištěných poznatků jsou porovnány a navrženy kroky vedoucí k daňové optimalizaci. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE  

Hlavním cílem bakalářské práce je srovnání daňové zátěže pro zvolené varianty  

u fyzické osoby mající příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti a na základě 

provedených výpočtů zhodnotit a navrhnout nejvhodnější variantu. 

Dílčími cíli je výpočet daňové zátěže: 

• při využití paušálních výdajů s ohledem na možnost uplatnění slev na dani  

a daňového zvýhodnění na vyživované děti, 

• při skutečně vynaložených výdajích, 

• při realizaci spolupracujících osob pro variantu uplatnění paušálních výdajů  

i skutečně vynaložených. 

V bakalářské práci jsou použity metody syntézy a analýzy, které se vzájemně doplňují. 

Metoda analýzy zkoumaný objekt rozkládá na jednotlivé části, což pomáhá jeho 

hlubšímu pochopení. Tato metoda je využita při výběru a shromažďování informací 

z odborné literatury, právních předpisů a elektronických zdrojů. Po analyzování 

informačních zdrojů je využita syntéza, která jednotlivé jevy shlukuje do celku. 

V teoretické části je použita i metoda abstrakce, která odděluje nepodstatné informace 

od podstatných informací3.  

Dále jsou využity metody indukce a dedukce. Indukce je způsob usuzování, kdy 

neobvyklé výroky jsou měněny na výroby všeobecné. Dedukce se využívá v případě, 

kdy libovolný závěr vzniká odvozením z jiných platných výroků3. Metody byly využity 

při zhodnocení možností daňové optimalizace. 

Pro zpracování teoretické části závěrečné práce byla využita metoda srovnávání neboli 

komparace, jenž je považována za jednu ze základních metod hodnocení4. Srovnání 

bylo využito především pro jednotlivé varianty daňové optimalizace u fyzické osoby 

mající příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti. 

Bakalářská práce byla zpracována podle stavu platného a účinného k 31. 12. 2016,  

není-li dále stanoveno jinak. 

                                                 
3 SYNEK, M., P. MIKAN a H. VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné práce. 

2011 
4 Tamtéž 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část bakalářské práce zahrnuje základní definici podnikání. Pozornost je 

věnována fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění. Tato 

část závěrečné práce je zaměřena na rozdělení živností a také vymezení povinností 

živnostníků k dani z příjmů. 

1.1  Základní pojmy 

Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen NOZ), který, mimo jiné, nahradil i zákon  

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který do té doby definoval podnikání. NOZ 

vymezuje některé pojmy, které byly dříve zakotveny v obchodním zákoníku, ovšem 

samostatná definice podnikání není v zákoně vymezena5.  

1.1.1 Podnikání 

NOZ definuje podnikatele a z toho také i nepřímo vymezuje činnost vykonávanou 

podnikatelem, tedy podnikání následovně: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet  

a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 

činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za 

podnikatele.“6  

 

Soustavná činnost 

Soustavná činnost představuje vidinu vykonávání dané činnosti i v budoucnu, která je 

vykonávaná opakovaně a pravidelně. Za soustavnou činnost lze považovat i situaci, kdy 

                                                 
5 KAMENÍK, P., M. HRABÁNKOVÁ a M. ORLOVÁ. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských 

úřadech. Komentář. 2014, s. 3 
6 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 420 odst. 1 ze dne 3. února 2012 
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je podnikatel zaměstnán na hlavní či zkrácený pracovní poměr a podniká ve svém 

volném čase, popřípadě pouze v určité roční době7.  

Samostatná činnost 

Samostatností se rozumí, že výkon určité činnosti je řízen a organizován podnikatelem. 

Ten také rozhoduje o místě, době a rozsahu výkonu činnosti. Podnikatel musí finančně 

zajišťovat chod podnikání a rozhodovat o použití zisku8.  

Vlastní jméno 

Podnikatel provádí činnost pod vlastním jménem, popřípadě pod názvem firmy, je-li 

zapsán do obchodního rejstříku. Vystupuje tedy z anonymity. Osoby, které jednají podle 

jeho pokynů – zaměstnanci či jiné pověřené osoby na základě smluvního vztahu, jednají 

pod jeho jménem, či jménem firmy9.  

Vlastní odpovědnost 

Při podnikání se nelze zbavit rizika, a proto patří vlastní odpovědnost mezi základní 

rysy podnikání. Podnikatel odpovídá za své uzavřené závazky, porušení právních 

předpisů a také za konečný výsledek činnosti. Fyzická osoba – podnikatel ručí celým 

svým majetkem, i osobním, za veškeré závazky vyplývající z jeho podnikání10.  

Dosažení zisku 

Mezi znaky podnikání patří i provozování činnosti za účelem dosažení zisku. Není 

rozhodující, zda bylo zisku skutečně dosaženo, jelikož podnikatelův úmysl může 

skončit i ztrátou. Důležitý tedy je úmysl zisku dosáhnout11. 

 

                                                 
7 KAMENÍK, P., M. HRABÁNKOVÁ a M. ORLOVÁ. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských 

úřadech. Komentář. 2014, s. 3-4 
8 Tamtéž 
9 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi 2010-2011. 2010, s. 16 
10 KAMENÍK, P., M. HRABÁNKOVÁ a M. ORLOVÁ. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských 

úřadech. Komentář. 2014, s. 4 
11 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi 2010-2011. 2010, s. 17 
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Aby daná činnost byla živností, je zapotřebí splnit veškeré znaky současně. Zároveň 

musí být činnost vykonávána za podmínek stanovených dle zákona č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů12. 

1.1.2 Formy podnikání 

V České republice existuje několik právních forem podnikání. Mezi základní formy 

podnikání se řadí výkon podnikatelské činnosti jako fyzická a právnická osoba. 

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která 

podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění podle jiného zákona13.  

1.2 Fyzická osoba podnikající na základě živnosti 

Živnost upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ŽZ). Živnost může provozovat každá fyzická nebo 

právnická osoba, splňující všeobecné podmínky k provozování živnosti, v jiných 

případech zvláštní podmínky k provozování živnosti14. 

1.2.1 Založení živnosti 

Živnost se ohlašuje na jakémkoliv živnostenském úřadě vyplněním tzv. jednotného 

registračního formuláře. K vyplnění je zapotřebí platný občanský průkaz. V případě 

jiných než volných živností je potřeba i osvědčení o odborné způsobilosti.  

Poplatek za ohlášení živnosti činí 1 000 Kč a to bez ohledu na počet ohlášených 

živností. V případě, kdy se jedná o nahlášení nové živnosti k již ohlášeným, činí 

poplatek 500 Kč. Je také možní požádat o rozšíření volné živnosti o další obor, kdy se 

neplatí žádný poplatek15.  

                                                 
12 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi 2010-2011. 2010, s. 17 
13 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016,  

s. 15-16 
14 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p. p., § 5 
15 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatních, ve znění p. p., Příloha sazebník, položka 24 
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Oprávnění provozovat živnost vzniká: 

a) u živností ohlašovacích dnem ohlášení, 

b) u živností koncesovaných dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 

koncese16. 

1.2.2 Všeobecné podmínky k založení živnosti 

K všeobecným podmínkám pro získání živnostenského oprávnění patří plná svéprávnost 

a bezúhonnost17.  

Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku věku. Před 

nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá i přiznáním svéprávnosti, či uzavřením 

manželství18.  

Za bezúhonnou osobu je považována taková, která nebyla pravomocně odsouzena pro 

trestní čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním. U občanů České republiky se 

dokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů19.  

K zvláštním podmínkám provozování živnosti patří odborná nebo jiná způsobilost, 

pokud je zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují20.  

1.2.3 Rozdělení živností 

Základní rozdělení živností je na ohlašovací živnosti a koncesované živnosti21. 

Živnosti ohlašovací 

Tyto živnosti lze provozovat na základě ohlášení. Podnikatel může podnikat již v den 

písemného ohlášení živnosti. 

                                                 
16 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p. p., § 9 
17 HAKALOVÁ J., Y. PŠENKOVÁ. Daňová evidence: Teorie a praxe. 2016, s. 17 
18 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění p. p., § 8 
19 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p. p., § 6 
20 POKORNÁ, J., E. VEČERKOVÁ a M. PEKÁREK. Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž. 

2015, s. 117 
21 VEBER, J., J. SRBOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2012, s. 78 
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Ohlašovací živnosti se dále dělí: 

a) živnosti řemeslné - příloha č. 1 ŽZ. Pro jejich provozování je nutné splnit 

všeobecné požadavky stanovené zákonem a nezbytnou odbornou způsobilost, 

b) živnosti vázané - příloha č. 2 ŽZ. Pro získání živnostenského oprávnění je 

potřeba splnit všeobecné podmínky k provozování živnosti a také odbornou 

způsobilost. Mezi tu patří např. ukončené odborné vzdělání, popřípadě 

prokazatelná praxe v oboru, 

c) živnosti volné - příloha č. 4 ŽZ. Pro provozování živnosti musí být splněny 

pouze všeobecné podmínky provozování živnosti22.  

Koncesované živnosti 

Koncesované živnosti mohou být provozovány na základě rozhodnutí státu neboli 

koncese. Pro udělení koncese je nutné mít potřebnou odbornou způsobilost, která je 

stanovena v příloze č. 3 ŽZ. V některých případech je nutné splnit i případné další 

podmínky, které stanoví živnostenský úřad23.  

Mezi koncesované živnosti patří i takové, na jejichž regulaci má zájem stát. Jedná se 

například o výrobu, úpravu a půjčování zbraní a střeliva, výbušnin, směnárenská činnost 

a jiné24.  

Následující Obrázek 1 zpřehledňuje rozdělení živností. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p. p. 
23 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi 2010-2011. 2010, s. 33; Zákon č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání, ve znění p. p. 
24 BUSINESS INFO. Koncesovaná živnost. businessinfo.cz [online]. 2016 
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Obr. 1: Rozdělení živností (Vlastní zpracování dle25) 

 

 

Graf 1: Počet platných živnostenských oprávněních v letech 2010 - 2015 (Vlastní zpracování dle26) 

                                                 
25 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p. p 
26 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Statistické údaje. Rzp.cz [online]. 2016 
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Jak je možno pozorovat na Grafu 1, počet živnostenských oprávněních se postupně 

zvyšuje. Prudký nárůst nastal v roce 2014, konkrétně se jednalo o 154 523 nově 

vydaných platných živnostenských oprávnění. Nejvíce je živností volných. Dle názoru 

autorky bakalářské práce je to zapříčiněno především snadnou dostupností těchto 

živností, jelikož stačí pouze splnění všeobecných podmínek. Naopak nejméně je 

živností koncesovaných.  

1.2.4 Charakteristika osob podnikajících na základě živnosti 

Přehled základních charakteristik osob podnikajících na základě živnostenského 

oprávnění udává následující Tabulka 1. 

Tab. 1: Základní charakteristika osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění (Vlastní 

zpracování z27) 

Charakteristika  

Ručení za závazky živnosti Živnostník ručí neomezeně 

Nároky na počáteční kapitál 

Není povinnost vytvářet základní kapitál. Stačí uhradit pouze 

administrativní výlohy a další provozní výdaje potřebné 

k zahájení podnikatelské činnosti 

Oprávnění k řízení Podnikatel sám svoji živnost řídí a pracuje v ní 

Počet zakladatelů Jedna fyzická osoba 

Administrativní náročnost 

Minimální – pouze zajištění živnostenského oprávnění, 

registrace na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a Okresní 

správně sociálního zabezpečení 

Účast na zisku Po zdanění je zisk plně pro živnostníkovu potřebu 

Finanční možnosti Obtížný přístup k cizímu kapitálu 

Daňové zatížení 
Daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % základu daně. 

Podnikatel může být plátcem i jiných daní (DPH,..) 

 

                                                 
27 HOBZA V., V. HOBZA a E. SCHWARTZHOFFOVÁ. Manažerská ekonomika. 2015, s. 14-17 
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1.3 Povinnosti k dani z pohledu živnostníků 

K základním povinnostem živnostníků patří především evidenční povinnost, platba 

záloh na dani z příjmu, sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění  

a podání daňového přiznání. 

1.3.1 Evidenční povinnost 

Fyzické osoby – podnikatelé jsou povinni přiznat své veškeré příjmy, kterých dosáhli za 

dané zdaňovací období, a oproti tomu výdaje, které vynaložily na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. V souvislosti s vedením příjmů a výdajů je několik možností 

evidence: 

• vedení účetnictví, 

• vedení daňové evidence, 

• evidence příjmů při uplatňování paušálních výdajů28. 

Vedení účetnictví  

Fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou, jsou vymezeny v § 1 odst. 2 písm. d) až h) 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ). 

Fyzická osoba se stane účetní jednotkou v následujících případech: 

a) fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako podnikatelé, 

b) fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat v rámci jejich 

podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 

částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, 

c) fyzické osoby vedoucí účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

d) fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdružení ve společnosti, 

kde alespoň jeden ze společníků má povinnost vést účetnictví, 

e) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis29. 

                                                 
28 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016, 

s. 23-24 
29 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p. p., § 1 
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Daňová evidence 

Daňová evidence je obdobou jednoduchého účetnictví, jelikož zachycuje pouze peněžní 

toky související s podnikáním, tedy příjmy a výdaje, a stav majetku a dluzích 

podnikatele na konci zdaňovacího období. Cílem daňové evidence je zjištění základu 

daně z příjmu30. 

Daňovou evidenci vedou ti podnikatelé, kteří ze zákona nemají povinnost vést 

účetnictví nebo neuplatňují své výdaje procentem z příjmu. Zákonem je definován 

pouze obsah daňové evidence, nikoliv forma. Záleží tedy na rozhodnutí podnikatele, 

jakou formu evidence zvolí. Je ovšem nutné respektovat obsahovou náplň tak, aby bylo 

možné stanovit základ daně z příjmu31.  

 

Daňová evidence příjmů a výdajů 

Údaje o příjmech a výdajích jsou základní součástí daňové evidence. Údaje se zapisují 

do deníku příjmů a výdajů a to v členění, které je potřebné pro zjištění základu daně 

z příjmů32.  

 

Příjmem se rozumí podle § 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZDP), peněžité i nepeněžité plnění, které poplatníkovi 

nabývá v průběhu jeho podnikání. V evidenci příjmu by měly být zachyceny všechny 

příjmy, jež jsou předmětem daně33.  

 

Základní členění příjmů je následující: 

a) peněžní příjmy, 

b) nepeněžní příjmy, 

c) příjmy dosažené směnou34. 

 

                                                 
30 SEDLÁČEK, J. a J. DUŠEK. Daňová evidence podnikatelů 2016. 2016, s. 9-11 
31 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016, 

s. 33 
32 SEDLÁČEK, J. a J. DUŠEK. Daňová evidence podnikatelů 2016. 2016, s. 21 
33 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 3 
34 SEDLÁČEK, J. a J. DUŠEK. Daňová evidence podnikatelů 2016. 2016, s. 22 
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Výdaje mohou mít také peněžitou i nepeněžitou podobu. Členění výdajů v evidenci: 

a) peněžní daňové výdaje, 

b) nepeněžní daňové výdaje35. 

V evidenci jsou kromě skutečných výdajů podnikatele z pokladny nebo bankovního 

účtu zachyceny i veškeré nepeněžní výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů specifikované v § 24 zákona č. 258/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. V daňové evidenci jsou některé výdaje daňově uznatelné  

i přesto, že nebyly skutečně zaplacené. Jedná se především o uplatnění daňových odpisů 

u majetku. Musí být ovšem splněny zákonem dané podmínky35.  

Paušální výdaje 

V případě, kdy poplatník neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje 

procentem z příjmů. Jedná se o velice rozšířený a populární způsob pro stanovení 

výdajů a to především v případech, kdy skutečně vynaložené výdaje jsou nízké. Tento 

způsob uplatnění výdajů také přináší výhodu ve zjednodušení evidence, jelikož stačí 

evidovat pouze příjmy a pohledávky vzniklé v souvislost s podnikatelskou nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností36.  

Využije-li poplatník možnosti stanovení výdajů paušálem, má se za to, že v této částce 

jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů 

ze samostatné činnosti. Nemůže tedy již uplatnit žádné další výdaje na snížení základu 

daně dle § 24 ZDP37. 

Paušální výdaje jsou uvedeny v následující Tabulce 2. 

 

 

 

                                                 
35 SEDLÁČEK, J. aj. DUŠEK. Daňová evidence podnikatelů 2016. 2016, s. 22 
36 KLIMEŠOVÁ, L. Daňová evidence. 2014, s. 86-87 
37 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 7 
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Tab. 2: Přehled paušálních výdajů (Vlastní zpracování dle38)  

Příjmy Procento Poznámka 

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního 

a vodního hospodářství 
80 % 

Nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 

1 600 000 Kč 

Příjmy z živnostenského podnikání 

řemeslného 
80 % 

Nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 

1 600 000 Kč 

Příjmy z živnostenského podnikání 

neřemeslného 
60 % 

Nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 

1 200 000 Kč 

Jiné příjmy ze samostatné činnosti 40 % 
Nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 

800 000 Kč 

Příjmy z nájmu majetku zařazeného 

do obchodním majetku 
30 % 

Nejvýše lze uplatnit výdaje do částky  

600 000 Kč 

Využití paušálních výdajů u dílčího základu daně z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti má však vliv na možnost uplatnění slev na dani a daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě. V případě, kdy poplatník uplatní paušální výdaje  

a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny je vyšší než  

50 % celkového základu daně, potom poplatník nemůže uplatnit slevu na 

manželka/manželku žijící ve společné domácnosti ve výši 24 840 Kč ročně a také 

daňové zvýhodnění na vyživované dítě39.  

1.3.2 Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných 

Stěžejním právním předpisem upracující sociální pojištění je zákon č. 589/1992 Sb.,  

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

                                                 
38 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 7 
39 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016, 

s. 30 
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Sociální pojištění zahrnuje tři části: 

• pojistné na důchodové pojištění, 

• pojistné na nemocenské pojištění, 

• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti40. 

Povinnost platit pojistné mají zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně 

výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění41. 

Osoby samostatně výdělečně činné rozlišujeme na OSVČ vykonávající hlavní 

samostatnou výdělečnou činnost (dále OSVČ hlavní) a osoby vykonávající vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnosti (dále OSVČ vedlejší). Toto rozlišení je zásadní pro 

účast na důchodovém pojištění. OSVČ hlavní je vždy účastná důchodového pojištění, 

ovšem u OSVČ vedlejší záleží na výši daňového základu. V roce 2016 je OSVČ 

vedlejší povinně účastna důchodového pojištění v případě, kdy její daňový základ činí 

alespoň 64 813 Kč42. 

Za OSVČ vedlejší se považuje: 

a) osoba, jež byla v kalendářním roce zaměstnána a zároveň byla účastna 

nemocenského pojištění alespoň po část doby, kdy byla i OSVČ, 

b) osoba, které byl přiznán nárok na starobní nebo předčasný starobní důchod  

a také invalidní důchod, 

c) osoba, jež měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc  

v mateřství či nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského 

pojištění zaměstnanců, popřípadě pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné 

osoby, 

d) osoba, jež je nezaopatřeným dítětem, 

                                                 
40 BRYCHTA I., J. VYCHOPEŇ, I. PILAŘOVÁ a J. STROUHAL. Meritum Daň z příjmu 2015. 2015,  

s. 175 
41 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Pojistné na sociální zabezpečení. Cssz.cz [online]. 

2015 
42 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016, 

s. 228-234 
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e) osoba vykonávající vojenskou službu v České republice, s výjimkou vojáků  

z povolání43. 

1.3.3 Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných 

Veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. 

Pojištěny jsou všechny osoby, které mají trvalý pobyt v České republice, popřípadě 

nemají trvalý pobyt a jsou činné pro zaměstnavatele v tuzemsku44. 

Mezi plátce pojistného veřejného zdravotního pojištění patří: 

a) stát, 

b) zaměstnavatel, 

c) pojištěnec, pokud je zaměstnancem vykonávající činnost, ze které mu plynou 

příjmy ze závislé činnosti nebo osobou samostatně výdělečně činnou, popřípadě 

osobou bez zdanitelných příjmů45. 

1.4 Ostatní povinnosti fyzických osob 

Mezi další povinnosti fyzických osob, a to nejen živnostníků, řadíme podání daňového 

přiznání, splňuje-li tato osoba zákonnou povinnost jej podat, a také platby záloh na dani 

z příjmů. 

1.4.1 Daňové přiznání 

Daňové přiznání musí podat každý daňový subjekt, kterému vzniká ze zákona povinnost 

nebo ten, koho k tomu vyzve správně daně. Daň je splatná v poslední den lhůty, která je 

stanovená pro podání daňového přiznání. Řádné daňové přiznání se podává nejpozději 

                                                 
43 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016, 

s. 228-234 
44 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p., § 2 
45 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. Plátci pojistného na zdravotní pojištění. Vzp.cz 

[online]. 2015 
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do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jestliže daňové přiznání nezpracovává  

a nepodává daňový poradce46. 

Daňové přiznání má povinnost podat ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob, přesahují částku 15 000 Kč. Do těchto příjmů se 

nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, které jsou zdaňovány srážkou dle 

zvláštní sazby daně. Povinnost podat daňové přiznání má i ten, který vykazuje daňovou 

ztrátu47. 

1.4.2 Zálohy na daň z příjmů 

Zálohy vymezuje § 38a ZDP. Výše a lhůta splatnosti záloh se určuje dle poslední známé 

daňové povinnosti. Pro tyto účely se rozumí částka, kterou poplatník uvedl ve svém 

posledním daňovém přiznání. Poplatník nemá povinnost platit zálohy v případě, kdy 

jeho poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku 30 000 Kč48. 

V případě, kdy je u poplatníka základ daně tvořen součtem dílčích základů daně  

a jedním z nich je dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterého je sražena 

záloha na daň dle § 38h ZDP, a tento dílčí základ daně tvoří alespoň polovinu 

celkového základu daně, poplatník neplatí zálohy na daň z příjmů. Pokud tento dílčí 

základ daně činí více než 15 % a zároveň méně než 50 % celkového základu daně, 

poplatník hradí zálohy v poloviční výši49. 

Výše a splatnosti záloh pro podnikatele jsou uvedeny v následující Tabulce 3. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p., § 136 
47 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 7a, odst. 5 
48 DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv.  Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob. 2016, s 53-54 
49 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 38a, odst. 5 
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Tab. 3: Výše a splatnosti záloh na daň z příjmů (Vlastní zpracování dle50) 

Poslední známá daňová 

povinnost 

Výše zálohy Splatnosti záloh 

Méně než 30 000 Kč 0 Kč Poplatník zálohy neplatí 

30 000 Kč - 150 000 Kč 40 % poslední známé daňové 

povinnosti 

1. do 15. dne šestého měsíce 

zdaňovacího období 

2. do 15. dne dvanáctého 

měsíce zdaňovacího období 

Více než 150 000 Kč 25 % poslední známé daňové 

povinnosti 

1. do 15. dne třetího měsíce 

zdaňovacího období 

2. do 15. dne šestého měsíce 

zdaňovacího období 

3. do 15. dne devátého        

měsíce zdaňovacího období 

4. do 15. dne dvanáctého 

měsíce zdaňovacího období 

Z včas neuhrazených záloh plyne daňovému subjektu úrok z prodlení. Úroky platí 

poplatník počínaje pátým pracovním dnem po splatnosti až do dne platby včetně. Výše 

úroku z včas nezaplacených záloh odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou 

národní bankou, platnou pro první den příslušeného kalendářního pololetí, zvýšené  

o 14 procent51.  

Daňová záloha u poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti 

Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti vypočte i odvede plátce daně, tedy 

zaměstnavatel. Výše zálohy je sražena z platu zaměstnance. Jako základ pro výpočet 

záloh slouží úhrn příjmů ze závislé činnosti a zúčtovaný či vyplacený poplatníkovi za 

kalendářní měsíc. Výjimkou jsou případy, kdy příjmy zdanitelných daní jsou vybrány 

srážkou52.  

 

                                                 
50 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. 
51 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p., § 252 
52 DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016, s. 54-55 
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2 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

Obsahem kapitoly je zdaňování příjmů fyzických osob a je zde definován předmět daně 

i základ daně u fyzických osob. Důraz je kladen na prostředky daňové optimalizace, a to 

především na nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně  

a slevy na dani. V rámci kapitoly je uveden i algoritmu výpočtu daňové povinnosti. 

2.1 Předmět daně 

Dani z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) podléhají veškeré zdanitelní příjmy 

jednotlivců. Dle ZDP jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob: 

a) příjmy ze závislé činnosti, 

b) příjmy ze samostatné činnosti, 

c) příjmy z kapitálové činnosti, 

d) příjmy z nájmu, 

e) ostatní příjmy53. 

Pro účely bakalářské práce budou dále specifikovány body a) příjmy ze závislé činnosti  

a b) příjmy ze samostatné činnosti. 

2.1.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Mezi příjmy, jež jsou zdaňovány v dílčím základu daně (dále jen ZD) dle § 6 ZDP jsou 

řazeny příjmy ze závislé činnosti, kterými se rozumí příjmy z pracovního poměru  

a také další příjmy, odměny a plnění v podobě funkčních požitků. Fyzické osoby 

podléhající zdanění příjmů ze závislé činnosti označujeme jako zaměstnance, plátce 

daně, který za zaměstnance plní vůči správci daně veškeré povinnosti, je 

zaměstnavatel54. 

Příjmy ze závislé činnosti jsou: 

                                                 
53 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 6 - 10 
54 BRYCHTA I., J. VYCHOPEŇ, I. PILAŘOVÁ a J. STROUHAL. Meritum Daň z příjmu 2015. 2015,  

s. 69 
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„a) plnění v podobě 

1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro 

plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 

2. funkčního požitku, 

b) příjmy za práci 

1. člena v družstvu, 

2. společníka společnosti s ručením omezeným, 

3. komanditisty komanditní společnosti,  

c) odměny 

1. člena orgánu u právnické osoby, 

2. likvidátora, 

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda příjmy 

plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé 

činnosti, nebo od plátce, u kterého tuto činnost nevykonává.“55 

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 

Mezi příjmy, patřící do dílčího základu daně dle § 7 ZDP, se řadí příjem ze samostatné 

činnosti, který je dále rozdělen na podnikání a jinou samostatně výdělečnou činnosti56. 

Příjmem ze samostatné činnost, nespadají-li do příjmů dle § 6, je: 

„a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

b) příjem ze živnostenského podnikání, 

                                                 
55 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 6 ze dne 20. listopadu 1992 
56 BRYCHTA I., J. VYCHOPEŇ, I. PILAŘOVÁ a J. STROUHAL. Meritum Daň z příjmu 2015. 2015,  

s. 43 
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c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba 

podnikatelské oprávnění, 

d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti na zisku.“57 

Příjmem ze samostatné činnosti, nespadají-li do příjmů dle § 6, je také: 

„a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování 

a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

c) příjem z výkonu nezávislého povolání.“56 

2.2 Základ daně 

Základem daně se rozumí částka, o kterou příjmy u jednotlivých dílčích základů daní 

přesahují celkové výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění  

a udržení, není-li u jednotlivých příjmů dle § 6 až § 10 ZDP stanoveno jinak58. 

V případě, kdy poplatník má v daném zdaňovacím období souběžně dva nebo více 

druhů příjmů podle § 6 až § 10 ZDP, pak je základem daně součet dílčích základů 

daně57. 

2.3 Úprava základu daně 

Vypočítaný základ daně se snižuje o nezdanitelné položky základu daně, odčitatelné 

položky a také slevy na dani.   

Dle § 23 ZDP se pro zjištění základu daně vychází: 

a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) u poplatníků vedoucích účetnictví a to vždy 

bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. V případě, kdy poplatník sestavuje účetní 

                                                 
57 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 7 ze dne 20. listopadu 1992 
58 PELC, V. a P. PELECH. Daně z příjmů 2013. 2013, s. 109 
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závěrku podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských 

společenství, použije se zvláštní právní předpis ke zjištění výsledku hospodaření  

a stanovení základu daně, 

b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků nevedoucích účetnictví59. 

2.4 Prostředky daňové optimalizace 

Při výpočtu výsledné daně lze ovlivnit konečný výsledek. Poplatník si může snížit 

základ daně o nezdanitelné části základu daně a od vypočtené daně má nárok na 

odečtení slev na dani. 

2.4.1 Nezdanitelné části základu daně 

Jednou z možnosti, jak optimalizovat daňovou zátěž, je využití nezdanitelných částí 

základu daně.   

Nezdanitelné části základu daně a podmínky pro jejich využití jsou uvedeny v § 15 

ZDP. Jedná se především o: 

a) poskytnutá bezúplatná plnění, 

b) úroky z úvěru na bydlení (např.: z hypotečního úvěru sníženého o státní 

příspěvek, úvěr ze stavebního spoření a jiná), 

c) zaplacené pojistné na životní pojištění, 

d) penzijní připojištění60. 

 

Následující Tabulka 4 zobrazuje přehled nezdanitelných částí základu daně a jejich 

uplatnění včetně rozdílů mezi roky 2016 a 2017. 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 23 
60 PELC, V. a P. PELECH. Daně z příjmů s komentářem 2013. 2013, s. 248-250 
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Tab. 4: Přehled nezdanitelných částí základu daně a jejich uplatnění (Vlastní zpracování dle61) 

Nezdanitelné části 

ZD 

Podmínky pro jejich uplatnění 

2016 

Podmínky pro jejich uplatnění 

2017 

Bezúplatná plnění 
Hodnota bezúplatného plnění přesáhne 2 % ZD nebo činí alespoň 

1 000 Kč. Maximálně nejvýše 15 % ZD. 

Úroky z úroků na 

bydlení 

Maximálně lze odečíst  

300 000 Kč. 

Životní pojištění Maximálně lze odečíst 12 000 Kč. Maximálně lze odečíst 24 000 Kč 

Penzijní 

připojištění se 

státním příspěvkem 

Úhrn příspěvků snížit  

o 12 000 Kč, maximálně lze 

odečíst 12 000 Kč. 

Maximálně lze odečíst 24 000 Kč 

 

V § 15 ZDP jsou dále specifikovány podmínky pro uplatnění nezdanitelných částí 

základu daně. Hodnotu bezúplatného plnění lze odečíst od základu daně, je-li 

poskytnuto obcím, krajům, organizačním složkám státu, dále také právnickým osobám 

na podporu a rozvoj vědy a vzdělání, kultury, školství, policii, požární ochranu, na 

účely sociální, ekologické a další. Úhrnná hodnota poskytnutých bezúplatných plnění ve 

zdaňovacím období musí přesáhnout alespoň 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 

1 000 Kč. Maximálně lze v úhrnu odečíst nejvýše 15 % ze základu daně62. 

Úroky z úvěrů lze uplatnit, pokud byl úvěr skutečně použit na bytové potřeby, tj. na 

výstavbu nebo koupi stavby pro bydlení, koupě bytového nebo rodinného domu, získání 

pozemku pro stavbu a jiné, a pokud byly v průběhu zdaňovacího období skutečně 

uhrazeny. Od základu daně se odčítá úhrnná částka zaplacených úroků po odečtení 

státního příspěvku poskytnutého dle zvláštních právních předpisů. Maximální úhrnná 

částka, kterou lze odečíst, je 300 000 Kč za zdaňovací období. Limit je vztahován  

na celou společně hospodařící domácnost63. 

                                                 
61 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 15 
62 DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016,  

s. 109-111 
63 KLIMEŠOVÁ, L. Daňová optimalizace. 2014, s.  95-96 
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2.4.2 Položky odčitatelné od základu daně 

Položky odčitatelné od základu daně upravuje ZDP v § 34.  

Od základu daně lze odečíst: 

a) daňovou ztrátu, pokud vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, 

a to nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích po období, kdy byla ztráta 

vyměřena, 

b) odpočet na podporu výzkumu a vývoje či odpočet na podporu obdobného 

vzdělání a to v daném zdaňovacím období. V případě, kdy z důvodu nízkého 

základu daně nebo daňové ztráty nelze odečíst v daném období, je možnost 

využít odpočtu nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém 

vznikly64. 

2.4.3 Slevy na dani 

Slevy na dani snižují samotnou daň, která je vypočtená podle § 16 ZDP. Slevy lze 

uplatnit při ročním vyúčtování daně v případě živnostníků nebo každý měsíc 

prostřednictvím zaměstnavatele v případě zaměstnaneckého poměru. 

Slevy na dani dle § 35 ZDP 

Poplatníci zaměstnávající osoby se zdravotním pojištěním mohou uplatnit slevu na dani 

ve výši: 

a) 18 000 Kč za každého zaměstnance s lehkým zdravotním postižením 

b) 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením65. 

Sleva je poskytována také v poměrné části. Pro výpočet těchto slev je důležitý 

průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením64.   

 

 

                                                 
64 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 34 
65 DVOŘÁKOVÁ, V a kol. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016, s. 141 
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Slevy na dani dle § 35ba ZDP 

Následující slevy na dani mají charakter osobních slev na dani, což znamená, že slevy 

jsou úzce spjaty s poplatníkem. Mezi tyto slevy se řadí: 

a) sleva na poplatníka, 

b) sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící 

domácnosti. Podmínkou uplatnění slevy je, že manželka (manžel) nemá vlastní 

příjem přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období. Dávky nezapočítávané do 

příjmů jsou uvedeny v § 35ba písm. b) ZDP, 

c) sleva na poplatníka pobírajícího invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo 

druhého stupně, 

d) sleva na poplatníka pobírajícího invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

e) sleva na držitele průkazu ZTP/P, 

f) sleva na poplatníka připravujícího se soustavně na budoucí povolání studiem. 

Podmínkou uplatnění slevy je hranice 26 let, u prezenční formy doktorského 

studijního programu je hranice 28 let66.  

Následující Tabulka 5 zobrazuje přehled slev na dani a jejich výši. 

Tab. 5: Přehled slev na dani (Vlastní zpracování dle67) 

Druh slevy Výše slevy za rok [Kč] 

Sleva na poplatníka 24 840 

Sleva na manželku (manžela) 24 840 

Základní sleva na invaliditu I. a II. stupně 2 520 

Rozšířená sleva na invaliditu III. stupně 5 040 

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 

Sleva na studenta 4 020 

                                                 
66 DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016,  

s. 145-155 
67 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 35ba 
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Sleva na dani dle § 35bc ZDP 

Sleva na evidenci tržeb, která činí maximálně 5 000 Kč. Výše slevy nepřekročí částku, 

která odpovídá kladnému rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně dle § 7 ZDP a slevy 

na poplatníka. Tuto slevu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, kdy poplatník 

zaevidoval tržbu, dle zákona o evidenci tržeb, poprvé.  

Slevy na dani dle § 35c ZDP 

Poplatník, žijící ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem, má nárok 

na daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na 

dani, daňového bonusu nebo i kombinací obojího. V případě, kdy dítě vyživuje více 

poplatníků, daňové zvýhodnění uplatní pouze jeden z nich. Daňové zvýhodnění je 

možno využít již v kalendářním měsíci, kdy se dítě narodilo68. 

Daňový bonus může poplatník uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, nejvýše 

však může uplatnit do výše 60 300 Kč69. 

Výši daňového zvýhodnění na dítě znázorňuje Tabulka 6. 

 

Tab. 6: Výše daňového zvýhodnění na dítě a daňového bonusu (Vlastní zpracování dle70) 

Počet vyživovaných 

dětí 

Výše daňového 

zvýhodnění v roce 

2015 [Kč] 

Výše daňového 

zvýhodnění v roce 

2016 [Kč] 

Výše plánovaného 

daňového 

zvýhodnění pro rok 

2017 [Kč]71 

Jedno vyživované dítě 13 404 13 404 13 404 

Druhé vyživované dítě 15 804 17 004 19 404 

Třetí vyživované dítě 17 004 20 604 24 204  

                                                 
68 LOŠŤÁK, M. a P. PELECH. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016. 

2016, s. 83-86 
69 DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016, s. 154 
70 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 35c 
71 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Daňové změny v roce 2017. Byznys.ihned.cz [online]. 2016 
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2.5 Sazba daně 

Daň vypočítaná dle § 16 ZDP činí 15 %72. 

Následující Tabulka 7 zobrazuje základní parametry daně z příjmů fyzických osob 

v České republice. 

Tab. 7: Základní parametry daně z příjmů fyzických osob (Upraveno z73) 

Rok Sazba daně 
Zvýhodnění na 

poplatníka 
Zvýhodnění na dítě 

2016 Činí 15 %  
Sleva na dani ve výši 

24 840 Kč 

Sleva na dani ve výši  

13 404 Kč u prvního dítěte, 

17 004 Kč u druhého dítěte, 

20 604 Kč na třetí a každé další 

Příloha 1 uvádí porovnání základních parametrů daně z příjmů fyzických osob od roku 

1993 po rok 2016. V České republice byla roku 2006 sazba daně klouzavě progresivní 

s určitým počtem daňových pásem, které se dělily dle výše základu daně. Zásadní rozdíl 

je i co se týče zvýhodnění na poplatníka a dítě. Do roku 2000 bylo zvýhodnění formou 

nezdanitelné části základu daně, nyní je to sleva na dani.  

2.6 Výpočet daňové povinnosti 

Daň se počítá ze základu daně upraveného o odečtení nezdanitelných částí základu daně 

dle § 15 ZDP a uplatnění odčitatelných položek § 34 ZDP, který se zaokrouhlí na celé 

stokoruny dolů. Z vypočtené daně se dále odčítají slevy na dani a daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě a vyjde daňová povinnost, případně daňový bonus74. 

Postup výpočtu daňové povinnosti zpřehledňuje následující algoritmus uvedený  

v Tabulce 8. 

                                                 
72 BRYCHTA I., J. VYCHOPEŇ, I. PILAŘOVÁ a J. STROUHAL. Meritum Daň z příjmu 2015. 2015,  

s. 35 
73 ŠIROKÝ, J. Základy daňové teorie. 2015, s. 58  
74 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., § 16 
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Tab. 8: Algoritmus výpočtu daňové povinnosti (Upraveno z75) 

   Základ daně 

- ztráta 

- nezdanitelné části základu daně 

- položky odčitatelné od základu daně 

= upravený základ daně (zaokrouhlený na stokoruny dolů) 

* sazba daně 

= daň před slevami 

- slevy na dani  

= daň po slevách 

- daňové zvýhodnění na vyživované děti 

= daňová povinnosti nebo daňový bonus 

2.7 Spolupracující osoba 

Dle zákona o dani z příjmů lze rozdělit příjmy ze samostatné činnosti na spolupracující 

osoby. 

Spolupracující osobou může být: 

a) manžel, na kterého není uplatněna sleva na dani dle § 35ba ZDP, kdy lze na 

spolupracující osobu rozdělit podíl nejvýše 50 % a zároveň částka příjmů 

převyšuje výdaje maximálně o 540 000 Kč nebo 45 000 Kč za každý započatý 

měsíc spolupráce, 

b) osoba žijící ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem, s výjimkou dětí, 

na které je uplatněno daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP, kdy lze na 

spolupracující osobu rozdělit podíl nejvýše 30 % a zároveň částka příjmů 

převyšuje výdaje maximálně o 180 000 Kč nebo 15 000 Kč za každý započatý 

měsíc spolupráce76. 

                                                 
75 LOŠŤÁK, M. a P. PELECH. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016. 

2016, s. 98 
76 BRYCHTA I., J. VYCHOPEŇ, I. PILAŘOVÁ a J. STROUHAL. Meritum Daň z příjmu 2015. 2015,  

s. 62-63 
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2.8 Sociální pojištění 

Sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon  

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů. 

2.8.1 Vyměřovací základ  

Následující kapitola je zaměřena problematice vyměřovacího základu pro platbu 

sociální pojištění, a to z pohledu fyzické osoby - podnikatele a zaměstnance. 

Vyměřovací základ sociálního pojištění pro OSVČ 

Vyměřovacím základem pro OSVČ na platbu pojistného důchodového pojištění  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si sama určí, ne však méně 

než 50 % daňového základu77. 

Výše minimálního vyměřovacího základu se rozlišuje podle toho, zda subjekt podniká 

na hlavní či vedlejší výdělečnou činnost78.  

Přehled minimálního vyměřovacího základu pro platbu sociálního pojištění zobrazuje 

Tabulka 9. 

Tab. 9: Minimální vyměřovací základ a minimální zálohy sociálního pojištění (Vlastní zpracování dle79) 

Rok Činnost 

Minimální měsíční 

vyměřovací základ 

[Kč] 

Minimální roční 

vyměřovací základ 

[Kč] 

Minimální 

záloha [Kč] 

2016 
Hlavní 6 752 81 024 1 972 

Vedlejší 2 701 32 412 789 

 

                                                 
77 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění p. p, § 5 
78 ŽENÍŠKOVÁ, M. Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně 

důchodově pojištěných s komentářem a příklady. 2013, s. 52 
79 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Cssz.cz 

[online]. 2015 
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Maximální vyměřovací základ, kterým je 48násobem průměrné mzdy, je pro rok 2016 

stanoven na částku 1 296 288 Kč80. 

Vyměřovací základ sociálního zabezpečení pro zaměstnance 

Vyměřovacím základem pro zaměstnance na platbu pojistného důchodového pojištění je 

úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Do příjmů nejsou 

zahrnuty např. náhrady škod podle zákoníku práce, odstupné, věrnostní přídavek 

horníků, plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo invalidního důchodu  

a jiné (viz § 5 odst. 2 zákona o pojistném na sociálním zabezpečení)81. 

2.8.2 Sazby pojistného 

Tabulka 10 zobrazuje přehled sazeb pojistného sociálního pojištění pro OSVČ  

a zaměstnance.  

Tab. 10: Přehled sazeb pojistného sociálního pojištění pro OSVČ a zaměstnance (Vlastní zpracování 

dle82) 

 OSVČ Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Nemocenské pojištění - - 2,3 % 

Důchodové pojištění 28 % 6,5 % 21,5 % 

Příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti 
1,2 % - 1,2 % 

Celkem 29,2 % 6,5 % 25 % 

2.8.3 Zálohy  

Zálohy na sociální pojištění se platí za jednotlivé kalendářní měsíce, a to vždy od  

1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud připadne den splatnosti na 

víkend či státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Pokud OSVČ 

měla po celý kalendářní měsíc nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství 

                                                 
80 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016, 

s. 236 
81 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění p. p, § 5 
82 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sazba pojistného. Cssz.cz [online]. 2014 
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z nemocenského pojištění OSVČ, za tyto měsíce zálohy neplatí. Rovněž neplatí zálohy 

za měsíce, kdy má OSVČ pozastavenou činnost83.  

2.9 Veřejné zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. 

2.9.1 Vyměřovací základ  

Následující kapitola je zaměřena problematice vyměřovacího základu pro platbu 

zdravotního pojištění, a to z pohledu fyzické osoby - podnikatele a zaměstnance. 

Vyměřovací základ zdravotního pojištění pro OSVČ 

Vyměřovacím základem pro OSVČ na platbu pojistného zdravotního pojištění činí  

50 % z rozdílu mezi příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti  

a výdaji84. 

Minimální vyměřovací základ se nevztahuje na osobu: 

a) která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P dle zvláštního právního předpisu, 

b) jenž dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod nesplňující však další 

podmínky pro přiznání důchodu, 

c) která se celodenně osobně a řádně stará o dítě do sedmi let věku, v případě jednoho 

dítěte, nebo o alespoň dvě děti do věku 15 let, 

d) současně zaměstnanou a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kdy odvádí 

pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimální mzdy, 

e) za níž je plátcem pojistného stát85. 

 

                                                 
83 VANČUROVÁ, A. Zdanění osobních příjmů. 2016, s. 373-374 
84 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016, 

s. 259 
85 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p., § 3a 
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Přehled minimálního vyměřovacího základu a minimální zálohy pro platbu zdravotního 

pojištění zobrazuje Tabulka 11. 

Tab. 11: : Přehled minimálního vyměřovacího základu a minimální zálohy na zdravotní pojištění (Vlastní 

zpracování dle86) 

Rok 
Minimální měsíční 

vyměřovací základ [Kč] 

Minimální roční 

vyměřovací základ [Kč] 

Minimální záloha 

[Kč] 

2016 13 503 162 036 1 823 

2017 14 116 169 392 1 906 

 

Vyměřovací základ zdravotního pojištění pro zaměstnance 

Vyměřovacím základem pro zaměstnance na platbu pojistného na zdravotní pojištění je 

úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob.  

Výjimkou tvoří náhrady výdajů poskytovaných procentem z platové základny 

představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům. Do příjmů nejsou 

zahrnuty např. náhrady škod podle zákoníku práce, odstupné, věrnostní přídavek 

horníků, plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo invalidního důchodu 

a jiné (viz § 3 odst. 2 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)87. 

2.9.2 Sazby pojistného 

Tabulka 12 zobrazuje přehled sazeb pojistného zdravotního pojištění pro OSVČ  

a zaměstnance. 

Tab. 12: Přehled sazeb pojistného zdravotního pojištění pro OSVČ a zaměstnance (Vlastní zpracování 

dle88) 

 OSVČ Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění 13,5 % 4,5 % 9 % 

 

                                                 
86 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. OSVČ – vyměřovací základ. Vzp.cz [online]. 2015 
87 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p., § 3 
88 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p., § 2 
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2.9.3 Zálohy 

Zálohy na zdravotní pojištění se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a jsou splatné do 

8. dne následujícího měsíce. Pokud připadne den splatnosti na víkend či státní svátek, je 

posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den89.  

Zálohy nemusí platit OSVČ v případě, kdy má po celý kalendářní měsíc nárok na 

nemocenské z nemocenského pojištění, nemusí dodržet minimum a nulová záloha jí 

vychází z porovnání příjmů a výdajů a pokud se jedná o vedlejší OSVČ, která  

je zároveň zaměstnána90. 

                                                 
89 ČERVINKA, T. Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 

2013. 2013, s. 120 
90 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 2016, 

s. 265 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Následující kapitola závěrečné práce je věnována analýze současného stavu. Na přání 

sledovaného daňového subjektu jsou použita modelová data. 

3.1 Představení poplatníka  

Základní informace o zvoleném poplatníku shrnuje následující Tabulka č. 13. 

Tab. 13: Základní informace o subjektu (Vlastní zpracování dle91) 

Obchodní firma Josef Kokolia 

IČ 474 35 119 

Předmět podnikání Hostinská činnost; prodej kvasného lihu, 

konzumního lihu a lihovin 

Sídlo Moravské Bránice 84, 664 42 

Provozovna Hospoda Na Vodárně „Mašinhóz“, Moravské 

Bránice 84, 664 42 

Pan Kokolia provozuje hostinskou činnost již od roku 1998, kdy byla otevřena hospoda 

Na Vodárně „Mašinhóz“. Na provozovně zaměstnává dva zaměstnance – jeden je již ve 

starobním důchodu, zaměstnána na základě dohody. Není plátcem daně z přidané 

hodnoty.  

Poplatník nemá povinnost ze zákona se stát účetní jednotkou a nestal se jí ani 

dobrovolně. Pro evidenci potřebnou k určení základu daně z příjmů fyzických osob 

uplatňuje paušální výdaje. 

Sledovaný poplatník má veden podnikatelský účet u peněžní instituce Fio banka, a.s., 

kde na účtu má sjednaný úrok ve výši 0 %. Nemá ani žádné další příjmy dle § 8 ZDP. 

Kromě příjmů ze samostatné činnosti má poplatník příjmy také ze závislé činnosti, 

jelikož je zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Z těchto příjmů platí měsíčně zálohy na 

                                                 
91 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku. 

Rzp.cz [online]. 2016 
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daň z příjmů. Má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti, může tudíž využít slevu na poplatníka dle § 35ba ZDP. Placené zálohy 

se odečtou od konečné daňové povinnosti počítané v rámci ročního zúčtování.  

Ve společně hospodařící domácnosti poplatník žije s jedním vyživovaným dítětem 

připravujícím se soustavně na budoucí povolání. Splňuje tedy podmínky pro uplatnění 

slevy na dani dle § 35c ZDP. Ve společné domácnosti s poplatníkem žije i manželka, 

která nesplňuje podmínky pro slevu na dani dle § 35ba ZDP, jelikož její příjmy 

přesahují částku 68 000 Kč za zdaňovací období.  

Poplatník má uzavřenou smlouvu o životním pojištění, podle které hradí měsíčně  

1 000 Kč. V roce 2016 poskytl bezúplatné plnění ve výši 15 000 Kč Základní škole 

Moravské Bránice, které doložil potvrzením. 

Na základě poslední známé daňové povinnosti vznikla poplatníkovi dle § 38a ZDP 

povinnost platit zálohy na dani z příjmů ve výši 12 886 Kč, a to se splatností do 15. 6.  

a 15. 12. 2016.  

3.2 Výpočet současné daňové povinnosti 

Následující část závěrečné práce je věnována zjištění současné daňové povinnosti 

poplatníka. Jsou vypočteny dílčí základy daně z příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze 

samostatné činnosti, následně je provedeno roční zúčtování pro zjištění konečné daňové 

povinnosti poplatníka. 

3.2.1 Výpočet dílčího základu daně a zálohy na dani z příjmů dle § 6 ZDP  

Poplatník má ze zaměstnaneckého poměru hrubý příjem 20 000 Kč měsíčně. Uplatňuje 

slevu na poplatníka, dle § 35ba ZDP, ve výši 2 070 Kč měsíčně, jelikož má podepsané 

Prohlášení poplatníka daně osob ze závislé činnosti. Daňové zvýhodnění na vyživované 

dítě ovšem využít nemůže z důvodu uplatňování paušálních výdajů, kdy dílčí základ 

daně vypočtený s využitím paušálních výdajů, přesahuje 50 % celkového základu daně. 
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Následující Tabulka 14 zobrazuje výpočet dílčího základu daně a zálohy na dani 

z příjmů dle § 6 ZDP. 

Tab. 14: Výpočet současného dílčího základu daně a zálohy na dani z příjmů dle § 6 ZDP 

Hrubý příjem  20 000 Kč  

Pojistné sociálního pojištění zaměstnavatele  5 000 Kč 20 000 * 0,25 

Pojistné zdravotního pojištění zaměstnavatele  1 800 Kč 20 000 * 0,09 

Superhrubá mzda  26 800 Kč 
20 000 + 5 000 +  

1 800 

Sazba daně * 15 %  

Záloha na dani před slevami 4 020 Kč 26 800 * 0,15 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP - 2 070 Kč  

Záloha na dani po slevách  1 950 Kč 4 020 – 2 070 

Pojistné na sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance činí 25 % hrubé 

mzdy, pojistné na zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance je 9 % 

hrubé mzdy. Součet hrubé mzdy, pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění 

udává tzv. superhrubou mzdu.  

Superhrubá mzda se v případě potřeby zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a vynásobí 

sazbou daně, která činí 15 %.  

Od vypočtené daně lze odečíst slevy na dani podle § 35 ba ZDP. Poplatník si uplatní 

slevu na poplatníka a získá tak daň z příjmů po slevách. 

Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob je roven součtu superhrubých mezd za 

jednotlivé měsíce, za které poplatník příjmy v průběhu zdaňovacího období pobíral. 

 

Výpočet uvedený v Tabulce 14 zobrazuje demonstrativní výpočet zálohy. Vzhledem 

k proměnlivosti hrubé mzdy v závislosti na čerpání řádné dovolené, pracovní 

neschopnosti, výši odměn apod., se pro další výpočty vychází z „Potvrzení  

o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém 

zvýhodnění“, viz Příloha 4. 
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3.2.2 Výpočet dílčího základu daně dle § 7 ZDP  

Následující Tabulka 15 zobrazuje výpočet dílčího základu daně § 7 ZDP.  

Tab. 15: Výpočet současného dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP 

Příjmy 816 000 Kč  

Výdaje 60 % z příjmů 489 600 Kč 816 000 * 0,6 

Dílčí základ daně 326 400 Kč 816 000 – 489 600 

Poplatník má příjmy ze samostatné činnosti ve výši 816 000 Kč. Využívá paušálních 

výdajů dle § 7 ZDP. Předmětem podnikání je hostinská činnost provozována na základě 

živnostenského podnikání, využije tedy 60 % příjmů jako své výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmu. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří dílčí základ daně podle § 7 ZDP. 

3.2.3 Výpočet roční daňové povinnosti 

Tabulka 16 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti. 

Tab. 16: Výpočet současné roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6  321 600 Kč  

Dílčí základ daně § 7  326 400 Kč  

Dílčí základ daně § 8 0 Kč  

Základ daně 648 000 Kč 321 600 + 326 400 

Bezúplatné plnění - 15 000 Kč  

Životní pojištění - 12 000 Kč  

Upravený základ daně 621 000 Kč 
648 000 – 15 000 

- 12 000 

Sazba daně * 15 %  

Daň z příjmů před slevami 93 150 Kč 621 000 * 0,15 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP  - 24 840 Kč  

Sleva na evidenci tržeb - 5 000 Kč  

Výsledná daňová povinnost  63 310 Kč 
94 950 – 24 840  

– 5 000 

Zálohy (placené na základě § 6) - 23 400 Kč  

Zálohy  - 25 772 Kč  

Nedoplatek 14 138 Kč 
63 310 – 23 400 

– 25 772 
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Základ daně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob je součet dílčích základů daně.  

Od základu daně si poplatník odečte nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP, tedy 

poskytnuté bezúplatné plnění ve výši 15 000 Kč a také zaplacené příspěvky na životní 

připojištění poplatník ve výši 12 000 Kč.  

Upravený základ daně se poté, v případě potřeby, zaokrouhlí na celé stokoruny dolů  

a vynásobí sazbou daně, která činí 15 %. 

Od vypočtené daně lze odečíst slevy na dani podle § 35 ba ZDP. Poplatník si uplatní 

slevu na poplatníka a získá tak daň z příjmů po slevách. 

Jelikož poplatník využívá paušální výdaje u dílčího základu daně dle § 7 ZDP a tento 

dílčí základ daně je větší než 50 % celkového základu daně, nemůže poplatník využít 

daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Od vypočítané daně z příjmů po slevách si 

odečte zaplacené zálohy na dani z příjmů ve výši 23 400 Kč, které zaplatil v rámci záloh 

na dani počítaných dle § 6 ZDP, a 25 772 Kč, jenž byly placeny podle § 38a ZDP. Po 

odečtení poplatník získá výslednou daňovou povinnost.  

3.3 Výpočet záloh na sociální pojištění 

Následující kapitola závěrečné práce je zaměřena na zjištění výše záloh na sociální 

pojištění. Je vypočtena výše zálohy placené z příjmů ze závislé činnosti i z příjmů ze 

samostatné činnosti. 

3.3.1 Výpočet platby na sociální pojištění z příjmu ze závislé činnosti 

Tabulka 17 zobrazuje platby zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 6 ZDP. 

Tab. 17: Výpočet současné platby na sociální pojištění z příjmů dle § 6 ZDP 

Hrubá mzda 20 000 Kč 

Sazba pojistného * 6,5 % 

Platba na sociální pojištění 1 300 Kč 

Platba na sociální pojištění činí 6,5 % hrubé mzdy. 
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Platbu na sociální pojištění ve výši 1 300 Kč plátce daně strhne poplatníkovi, tedy 

zaměstnanci, z jeho hrubé mzdy a odešle ji příslušné Okresní správně sociálního 

zabezpečení. 

3.3.2 Výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmu ze samostatné činnosti 

Tabulka 18 zobrazuje výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 18: Výpočet současné zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Daňový základ 326 400 Kč  

Výpočet vyměřovacího základu * 50 %  

Vyměřovací základ roční 163 200 Kč 326 400 * 0,5 

Vyměřovací základ měsíční 13 600 Kč 163 200 / 12 

Sazba pojistného * 29,2 %  

Záloha na sociální pojištění  3 972 Kč 13 600 * 0,29292 

Sociální pojištění roční 47 655 Kč 163 200 * 0,29291 

Vyměřovacím základem pro platbu sociálního pojištění je nejméně 50 % daňového 

základu. Měsíční vyměřovací základ daně je roven ročnímu vyměřovacímu základu po 

vydělení počtem měsíců, kdy poplatník podnikal. 

Záloha na sociální pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.  

Zálohu na sociální pojištění ve výši 3 972 Kč poplatník sám odešle příslušné Okresní 

správě sociálního zabezpečení. 

3.4 Výpočet záloh na zdravotní pojištění 

Následující kapitola závěrečné práce je zaměřena na zjištění výše záloh na zdravotní 

pojištění. Je vypočtena výše zálohy placené z příjmů ze závislé činnosti i z příjmů ze 

samostatné činnosti. 

3.4.1 Výpočet platby na zdravotní pojištění z příjmu ze závislé činnosti 

Tabulka 19 zobrazuje výpočet platby na zdravotní pojištění z příjmů dle § 6 ZDP. 

                                                 
92 Vypočtená hodnota se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru 
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Tab. 19: Výpočet současné platby na zdravotní pojištění z příjmů dle § 6 ZDP 

Hrubá mzda 20 000 Kč 

Sazba pojistného * 4,5 % 

Platba na sociální zabezpečení 900 Kč 

Platba na zdravotní pojištění činí 4,5 % hrubé mzdy. 

Platbu na zdravotní pojištění ve výši 900 Kč plátce daně strhne poplatníkovi, tedy 

zaměstnanci, z jeho hrubé mzdy a odešle ji příslušné zdravotní pojišťovně. 

3.4.2 Výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmu ze samostatné činnosti 

Tabulka 20 zobrazuje výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 20: Výpočet současné zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Rozdíl příjmů a výdajů 326 400 Kč  

Výpočet vyměřovacího základu * 50 %  

Vyměřovací základ roční 163 200 Kč 326 400 * 0,5 

Vyměřovací základ měsíční 13 600 Kč 163 200 / 12 

Sazba pojistného * 13,5 %  

Záloha na zdravotní pojištění 1 836 Kč 13 600 * 0,135 

Zdravotní pojištění roční 22 032 Kč 163 200 * 0,135 

Vyměřovacím základem pro platbu zdravotního pojištění je nejméně 50 % z rozdílu 

mezi příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti a výdaji. Vzhledem ke 

skutečnosti, že sledovaný poplatník je současně zaměstnaný a vykonávající samostatnou 

výdělečnou činnost, kdy odvádí pojistné ze zaměstnání, nevztahuje se na něj minimální 

vyměřovací základ. 

Záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. 

Zálohu na zdravotní pojištění ve výši 1 836 Kč poplatník sám odešle zdravotní 

pojišťovně. 



52 

 

3.5 Výpočet současné daňové povinnosti manželky 

S poplatníkem žije ve společně hospodařící domácnosti jeho manželka, na kterou není 

využívána sleva dle § 35ba ZDP, lze tedy využít institutu spolupracující osoby. 

Manželka má příjmy ze závislé činnosti. Z důvodu komparace současného stavu 

s navrhovanými změnami, je vypočtena současná daňová situace manželky. Tabulka 21 

zobrazuje výpočet dílčího základu daně a zálohy na dani z příjmů dle § 6 ZDP. 

Tab. 21: Výpočet současného dílčího základu daně a zálohy na dani z příjmů dle § 6 ZDP 

Hrubý příjem  25 000 Kč   

Pojistné sociálního pojištění zaměstnavatele   6 250 Kč 25 000 * 0,25  

Pojistné zdravotního pojištění zaměstnavatele   2 250 Kč 25 000 * 0,09  

Superhrubá mzda  33 500 Kč 
25 000 + 6 250 +  

2 250 

 

Sazba daně  * 15 %   

Záloha na dani před slevami 5 025 Kč 33 500 * 0,15  

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP - 2 070 Kč   

Záloha na dani po slevách  2 955 Kč 5 025 – 2 070  

Postup výpočtu viz str. 48. 

Výpočet uvedený v Tabulce 21 zobrazuje demonstrativní výpočet zálohy. Vzhledem 

k proměnlivosti hrubé mzdy v závislosti na čerpání řádné dovolené, pracovní 

neschopnosti, výši odměn apod., se pro další výpočty vychází z „Potvrzení  

o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém 

zvýhodnění“, viz Příloha 8. 

Tabulka 22 zobrazuje výpočet současné roční daňové povinnosti manželky. 

Tab. 22: Výpočet současné daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6    402 000 Kč 

Základ daně   402 000 Kč 

Sazba daně   * 15 % 

Daň z příjmů před slevami 60 300 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP  - 24 840 Kč 

Výsledná daňová povinnost   35 460 Kč 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 
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3.6 Shrnutí současného stavu 

Poplatník má příjmy ze závislé činnosti, kde dosahuje hrubého příjmu 20 000 Kč 

měsíčně. Uplatňuje slevu na poplatníka dle § 35ba ZDP, jelikož má podepsané 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.  

Poplatník dosahuje i příjmů ze samostatné činnosti ve výši 816 000 Kč. Pro evidenci 

potřebnou k určení základu daně z příjmů fyzických osob uplatňuje paušální výdaje. Dle 

předmětu podnikání, což je hostinská činnost, činí paušální výdaje 60 % příjmů.  

Z důvodu využívání paušálních výdajů u dílčího základu daně dle § 7 ZDP,  

kdy tento dílčí základ daně je větší než 50 % celkového základu daně, nemůže poplatník 

využít daňového zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c ZDP při ročním zúčtování.  

Sledovaný poplatník má uzavřenou smlouvu o životním pojištění se státním 

příspěvkem, kdy zaplacené příspěvky na životní připojištění může uplatnit jako 

nezdanitelnou část základu daně.  

V roce 2016 poskytl bezúplatné plnění ve výši 15 000 Kč Základní škole Moravské 

Bránice, které doložil potřebným potvrzením a uplatnil jeho výši jako nezdanitelnou 

část základu daně. 

Vypočtená konečná daň z příjmů činí 70 110 Kč, po odečtení všech zaplacených záloh 

vznikl nedoplatek ve výši 14 138 Kč. 

3.7 Návrhy daňové optimalizace 

Vzhledem k tomu, že využívání paušálních výdajů znemožňuje uplatnění daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c ZDP, doporučuje autorka bakalářské práce 

vypočítat daňovou povinnost s uplatněním skutečně vynaložených výdajů pro porovnání 

výsledné daňové povinnosti. 

Sledovaný poplatník má uzavřenou smlouvu o životním pojištění se státním 

příspěvkem, podle které hradí měsíčně 1 000 Kč, tudíž si může uplatnit úhrn 

zaplaceného plnění jako nezdanitelnou část základu daně.  
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S poplatníkem žije ve společně hospodařící domácnosti jeho manželka, na kterou není 

využívána sleva dle § 35ba ZDP. Autorka práce vypočte daňovou povinnost obou 

manželů při využívání statutu spolupracující osoby, a to při využívání paušálních 

výdajů i při skutečně vynaložených výdajů. 

Výhody a omezení využívání prostředků daňové optimalizace shrnuje následující 

Tabulka 23. 

Tab. 23: Výhody a omezení prostředků daňové optimalizace 

Prostředek daňové 

optimalizace 
Výhody Omezení 

Výběr vhodné formy 

uplatnění výdajů: 

paušální výdaje 

- úspora času 

- jednoduchost 

- archivace dokladů 

- nemožnost uplatit jiné 

výdaje 

- překročí-li DZD 50 % 

celkového ZD, nelze uplatnit 

slevy na dani dle § 35ba ZDP 

a § 35c ZDP 

Výběr vhodné formy 

uplatnění výdajů: 

skutečně vynaložené výdaje 

- využití všech výdajů 

- uplatnění slev na dani dle  

§ 35ba ZDP a § 35c ZDP 

- složitější evidence 

- archivace dokladů 

prokazující příjmy i výdaje 

- dodatečné výdaje za 

případné školení, programy 

k evidenci určené či účetní 

Bezúplatné plnění 
- odečtení výše bezúplatného 

plnění od základu daně 

- hodnota bezúplatného 

plnění minimálně 2 % ZD 

nebo alespoň 1 000 Kč, 

maximálně 15 % ZD 

Životní pojištění 
- odečtení úhrnu zaplacených 

příspěvků od základu daně 

- maximálně lze odečíst 

12 000 Kč93 

Spolupracující osoba - 

manželka 

- rozdělení příjmů a tím nižší 

základ daně pro výpočet 

daňové povinnosti 

- spolupracující osoba 

nemusí mít živnostenský list 

- maximální podíl je 50 % 

nebo 540 000 Kč za celé 

zdaňovací období 

                                                 
93 Od roku 2017 se úhrn příspěvků nebude snižovat a maximální částka pro uplatnění bude 24 000 Kč. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Následující kapitola závěrečné práce zahrnuje vlastní návrhy řešení pro optimalizaci 

daňové zátěže poplatníka. Celková daňová zátěž je vypočtena při skutečně 

vynaložených výdajích i při uplatnění spolupracující osoby a to jak při uplatnění 

paušálu, tak i skutečných výdajích. Pozornost je věnována i srovnání vypočtené daňové 

zátěže se současným stavem, včetně plateb na sociální a zdravotní pojištění. Platby na 

sociální a zdravotní pojištění jsou vypočteny ve 12 měsíčním období. Autorka práce si 

je vědoma zjednodušení z důvodu komparace. 

4.1 Varianta 1: Využití daňového zvýhodnění manželkou 

Vzhledem ke skutečnosti, že využívání paušálních výdajů u dílčího základu daně dle  

§ 7 ZDP, kdy tento dílčí základ daně je větší než 50 % celkového základu daně, 

znemožňuje využívání daňového zvýhodnění na dítě u poplatníka, je možnost, aby toto 

daňové zvýhodnění využila manželka, která má příjmy ze závislé činnosti.  

U sledovaného poplatníka nedojde k žádné změně. 

4.1.1 Dílčí základ daně z příjmů dle § 6 ZDP manželky 

Tabulka 24 zobrazuje výpočet dílčího základu daně a zálohy na dani z příjmů dle  

§ 6 ZDP. 

Tab. 24: Výpočet dílčího základu daně a zálohy na dani z příjmů dle § 6 ZDP manželky 

Hrubý příjem  25 000 Kč 

Pojistné sociálního pojištění zaměstnavatele   6 250 Kč 

Pojistné zdravotního pojištění zaměstnavatele   2 250 Kč 

Superhrubá mzda  33 500 Kč 

Sazba daně  * 15 % 

Záloha na dani před slevami  5 025 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP  - 2 070 Kč 

Záloha na dani po slevách    2 955 Kč 
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Postup výpočtu viz str. 48. 

Výpočet uvedený v Tabulce 24 zobrazuje demonstrativní výpočet zálohy. Vzhledem 

k proměnlivosti hrubé mzdy v závislosti na čerpání řádné dovolené, pracovní 

neschopnosti, výši odměn apod., se pro další výpočty vychází z „Potvrzení  

o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém 

zvýhodnění“, viz Příloha 8. 

4.1.2 Roční daňová povinnost manželky 

Tabulka 25 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti manželky. 

Tab. 25: Výpočet roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6    402 000 Kč 

Základ daně   402 000 Kč 

Sazba daně   * 15 % 

Daň z příjmů před slevami 60 300 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP  - 24 840 Kč 

Daň z příjmů po slevách   35 460 Kč 

Daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP  - 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost   22 056 Kč 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 

4.1.3 Shrnutí 

Shrnutí poplatníka  

U poplatníka nedošlo k žádné změně. 

Shrnutí manželky 

Oproti současnému stavu manželka využila daňového zvýhodnění na dítě, díky čemuž 

došlo v rámci roční daňové povinnosti k úspoře v domácnosti o 13 404 Kč. 
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Výhodou této varianty je především jednoduchost. Sledovaný poplatník nemusí 

provádět žádné změny a manželka pouze donese potvrzení o studiu svého dítěte 

zaměstnavateli pro roční zúčtování daně.  

Manželka si neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě v rámci roku snížením záloh na 

dani z příjmů, ale v rámci ročního zúčtování, kdy získá zpět 13 404 Kč. V rámci 

domácnosti je toto řešení efektivnější, jelikož sledovaný poplatník musí uhradit 

nedoplatek na dani ve výši 14 138 Kč, viz Příloha 2. 

4.2 Varianta 2: Skutečně vynaložené výdaje 

Poplatník nyní pro evidenci potřebnou k určení základu daně § 7 z příjmů fyzických 

osob uplatňuje paušální výdaje. Vzhledem k tomu, že využívání paušálních výdajů  

u dílčího základu daně dle § 7 ZDP, kdy tento dílčí základ daně je větší než  

50 % celkového základu daně, znemožňuje poplatníkovi využít daňového zvýhodnění 

na vyživované dítě dle § 35c ZDP, bude daňová zátěž vypočtena při skutečně 

vynaložených výdajích.  

4.2.1 Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP  

Následující Tabulka 26 zobrazuje výpočet dílčího základu daně dle § 7 ZDP. 

Tab. 26: Výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP 

Příjmy 816 000 Kč 

Výdaje 483 500 Kč 

Dílčí základ daně 332 500 Kč 

Poplatník využívá skutečně vynaložené výdaje. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří dílčí 

základ daně dle § 7 ZDP. 

4.2.2 Roční daňová povinnost 

Tabulka 27 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti.  
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Tab. 27: Výpočet roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6  321 600 Kč 

Dílčí základ daně § 7  332 500 Kč 

Dílčí základ daně § 8  0 Kč 

Základ daně 654 100 Kč 

Bezúplatné plnění - 15 000 Kč 

Životní pojištění - 12 000 Kč 

Upravený základ daně 627 100 Kč 

Sazba daně * 15 % 

Daň z příjmů před slevami  94 065 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP  - 24 840 Kč 

Sleva na evidenci tržeb - 5 000 Kč 

Daň z příjmů po slevách 64 225 Kč 

Daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP - 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost  50 821 Kč 

Zálohy (placené na základě § 6)  - 23 400 Kč 

Zálohy  - 25 772 Kč 

Nedoplatek  1 649 Kč 

Dílčí základ daně § 6 ZDP zůstává nezměněný, výpočet viz str. 48. 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 

Na rozdíl od současného stavu má poplatník právo na odpočet daňového zvýhodnění na 

dítě dle § 35c ZDP ve výši 13 404 Kč. 

4.2.3 Sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Tabulka 28 zobrazuje výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 28: Výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Daňový základ  332 500 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu   * 50 % 

Vyměřovací základ roční  166 250 Kč 

Sazba pojistného * 29,2 % 

Sociální pojištění  48 545 Kč 

Postup výpočtu viz str. 51. 
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4.2.4 Zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Tabulka 29 zobrazuje výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 29: Výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Rozdíl příjmů a výdajů  332 500 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu  * 50 % 

Vyměřovací základ roční  166 250 Kč 

Sazba pojistného * 13,5 % 

Zdravotní pojištění  22 444 Kč 

Postup výpočtu viz str. 52. 

Vzhledem ke skutečnosti, že sledovaný poplatník je současně zaměstnaný  

a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kdy odvádí pojistné ze zaměstnání, 

nevztahuje se na něj minimální vyměřovací základ. 

4.2.5 Shrnutí  

Oproti současnému stavu, kdy poplatník využívá paušální výdaje, došlo ke snížení 

výdajů, konkrétně o 6 100 Kč, a tím pádem i ke zvýšení dílčího základu daně podle  

§ 7 ZDP o stejnou částku.  

Zvýšení základu daně se projevilo zvýšením daně z příjmů před slevami o 915 Kč. 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP zůstává nezměněna. Využívání paušálních výdajů  

u dílčího základu daně dle § 7 ZDP, kdy tento dílčí základ daně převýšil 50 % 

celkového základu daně, znemožňoval využití daňového zvýhodnění na vyživované dítě 

dle § 35c ZDP. Při uplatnění skutečně vynaložených výdajů ovšem toto daňové 

zvýhodnění využít lze. Poplatník tedy získává oproti původnímu stavu slevu 13 404 Kč.  

Po odečtení slev na dani a daňového zvýhodnění dochází ke snížení daně z příjmů 

 o 12 489 Kč. 

Zvýšení základu daně se projevilo i zvýšením vyměřovacího základu sociálního 

pojištění. Roční vyměřovací základ se zvýšil o 3 050 Kč, což způsobilo zvýšení plateb 

sociálního pojištění o 890 Kč. 
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Roční vyměřovací základ se zvýšil i u zdravotního pojištění o stejnou částku, tedy  

3 050 Kč. To má za následek zvýšení plateb zdravotního pojištění o 412 Kč. 

Při využití skutečně vynaložených výdajů dochází tedy k úspoře poplatníka, po sečtení 

daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, a to 11 187 Kč ročně. 

Mezi výhody využití skutečně vynaložených výdajů se řadí možnost uplatnění všech 

výdajů. U poplatníka se však výdaje, oproti výpočtu přes paušální výdaje, snížily. Na 

druhou stranu mohl poplatník využít daňové zvýhodnění na vyživované dítě, což snížilo 

výslednou daňovou povinnost.  

Nevýhodou je složitější evidence a je zapotřebí archivovat doklady prokazující příjmy  

i výdaje.  

Při přechodu z paušálních výdajů na skutečně vynaložené výdaje je povinnost upravit 

základ daně, kdy se k základu daně přičte výše pohledávek. Vzhledem k tomu, že 

k 31.12.2016 sledovaný poplatník neeviduje žádné pohledávky, není potřeba základ 

daně upravovat. 

4.3 Varianta 3: Spolupracující osoba A 

Ve společně hospodařící domácnosti žije s poplatníkem jeho manželka, na kterou není 

využita sleva dle § 35ba ZDP. Daňová zátěž je vypočtena při využití spolupracující 

osoby při skutečně vynaložených výdajích, kdy poměr rozdělených příjmů činí 50 %. 

Daňová zátěž je vypočtena pro sledovaného poplatníka i jeho manželku. 

4.3.1 Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 30 zobrazuje výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 30: Výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP 

Příjmy 408 000 Kč 

Výdaje  241 750 Kč 

Dílčí základ daně 166 250 Kč 
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Poplatník při využití spolupracující osoby rozdělí příjmy, kdy 50 % příjmů zdaní 

poplatník a 50 % manželka. Využívá skutečně vynaložených výdajů. Rozdíl mezi 

příjmy a výdaji tvoří dílčí základ daně dle § 7 ZDP. 

4.3.2 Roční daňová povinnost poplatníka 

Tabulka 31 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti. 

Tab. 31: Výpočet roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6   321 600 Kč 

Dílčí základ daně § 7   166 250 Kč 

Dílčí základ daně § 8   0 Kč 

Základ daně 487 850 Kč 

Bezúplatné plnění - 15 000 Kč 

Životní pojištění - 12 000 Kč 

Upravený základ daně 460 850 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 460 800 Kč 

Sazba daně  * 15 % 

Daň z příjmů před slevami  69 120 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP   - 24 840 Kč 

Sleva na evidenci tržeb - 98 Kč 

Výsledná daňová povinnost 44 182 Kč 

Zálohy (placené na základě § 6) - 23 400 Kč 

Zálohy   - 25 772 Kč 

Přeplatek  - 4 990 Kč 

Dílčí základ daně § 6 ZDP zůstává nezměněný, výpočet viz str. 48. 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 

4.3.3 Sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 32 zobrazuje výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 
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Tab. 32: Výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Daňový základ  166 250 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu  * 50 % 

Vyměřovací základ roční 83 125 Kč 

Sazba pojistného * 29,2 % 

Sociální pojištění  24 273 Kč 

Postup výpočtu viz str. 51. 

4.3.4 Zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 33 zobrazuje výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 33: Výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Rozdíl příjmů a výdajů 166 250 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu    * 50 % 

Vyměřovací základ roční 83 125 Kč 

Sazba pojistného * 13,5 % 

Zdravotní pojištění 11 222 Kč 

Postup výpočtu viz str. 52. 

Vzhledem ke skutečnosti, že sledovaný poplatník je současně zaměstnaný  

a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kdy odvádí pojistné ze zaměstnání, 

nevztahuje se na něj minimální vyměřovací základ. 

4.3.5 Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP spolupracující osoby 

Tabulka 34 zobrazuje výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 34: Výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP 

Příjmy 408 000 Kč 

Výdaje  241 750 Kč 

Dílčí základ daně 166 250 Kč 
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Spolupracující osoba, manželka, na niž není využita sleva na dani dle § 35ba ZDP, 

zdaní 50 % příjmů poplatníka. Využívá skutečně vynaložených výdajů. Rozdíl mezi 

příjmy a výdaji tvoří dílčí základ daně podle § 7 ZDP. 

4.3.6 Roční daňová povinnost spolupracující osoby 

Tabulka 35 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti spolupracující osoby. 

Tab. 35: Výpočet roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6  402 000 Kč 

Dílčí základ daně § 7  166 250 Kč 

Základ daně 568 250 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 568 200 Kč 

Sazba daně   * 15 % 

Daň z příjmů před slevami 85 230 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP  - 24 840 Kč 

Daň z příjmů po slevách   60 390 Kč 

Daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP - 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 46 986 Kč 

Zálohy (placené na základě § 6) - 35 460 Kč 

Nedoplatek 11 526 Kč 

Dílčí základ daně § 6 ZDP zůstává nezměněný, výpočet viz str. 52. 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 

4.3.7 Sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP spolupracující osoby 

Jelikož spolupracující osoba přesáhne daňový základ 64 813 Kč, což je hranice, od kdy 

je poplatník povinen hradit zálohy na sociální pojištění, znázorňuje Tabulka 36 výpočet 

zálohy na sociální pojištění. 
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Tab. 36: Výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Daňový základ 166 250 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu * 50 % 

Vyměřovací základ roční 83 125 Kč 

Sazba pojistného * 29,2 % 

Sociální pojištění  24 273 Kč 

Postup výpočtu viz str. 51. 

4.3.8 Zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP spolupracující osoby 

Tabulka 37 zobrazuje výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 37: Výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Rozdíl příjmů a výdajů 166 250 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu * 50 % 

Vyměřovací základ roční  83 125 Kč 

Sazba pojistného * 13,5 % 

Zdravotní pojištění   11 222 Kč 

Postup výpočtu viz str. 52. 

Vzhledem ke skutečnosti, že spolupracující osoba je současně zaměstnaná  

a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kdy odvádí pojistné ze zaměstnání, 

nevztahuje se na ni minimální vyměřovací základ. 

4.3.9 Shrnutí 

Vzhledem k využití statutu spolupracující osoby, kdy polovinu příjmů zdaní manželka 

poplatníka, je pozornost věnována srovnání se současným stavem u poplatníka  

i spolupracující osoby. 

Shrnutí poplatníka 

Při využití spolupracující osoby byly příjmy rozděleny, kdy 50 % zdaní poplatník. Je 

využito skutečně uplatněných výdajů. Základ daně se snížil o 160 150 Kč.  
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Snížení základu daně se projevilo snížením daně z příjmů před slevami o 24 030 Kč. 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP zůstává nezměněna. Při uplatňování skutečných 

výdajů může poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Ovšem vzhledem ke 

skutečnosti, že se využívá statutu spolupracující osoby, kdy poplatník hradil vyšší 

zálohy na dani z příjmů oproti manželce, využije daňové zvýhodnění manželka pro 

snížení daně. Poplatník nemůže využít plnou slevu na evidenci tržeb, jelikož sleva činí 

nejvýše kladný rozdíl 15 % dílčího základu daně § 7 ZDP a slevy na poplatníka.  

Po odečtení slev na dani dochází ke snížení daně z příjmů o 19 128 Kč. 

Snížení základu daně se projevilo i snížením vyměřovacího základu sociálního 

pojištění. Roční vyměřovací základ se snížil o 80 075 Kč, což způsobilo snížení plateb 

sociálního pojištění o 23 382 Kč. 

Roční vyměřovací základ se snížil i u zdravotního pojištění o stejnou částku, tedy  

80 075 Kč. To má za následek snížení plateb zdravotního pojištění o 10 810 Kč. 

Při využití spolupracující osoby dochází tedy k úspoře u poplatníka, po sečtení daně 

z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, a to 53 320 Kč ročně. 

Shrnutí spolupracující osoby 

Při využití spolupracující osoby byly příjmy rozděleny, kdy 50 % zdaní spolupracující 

osoba - manželka. Je využito skutečně vynaložených výdajů. Základ daně se zvýšil  

o 166 250 Kč.  

Zvýšení základu daně se projevilo zvýšením daně z příjmů před slevami o 24 930 Kč. 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP zůstává nezměněna.  

Po odečtení slev na dani a daňového zvýhodnění dochází ke zvýšení daně z příjmů  

o 11 526 Kč. 

Spolupracující osoba je pro účely daní brána jako osoba samostatně výdělečně činná. 

V tomto případě se jedná o vedlejší OSVČ, jelikož je spolupracující osoba zároveň 

zaměstnána. Vzhledem ke skutečnosti, že byl u této osoby překročen daňový základ 
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64 813 Kč, je povinna hradit zálohy na sociální pojištění. Dochází tedy ke zvýšení 

plateb sociálního pojištění o 24 273 Kč. 

Dále je také povinna jako osoba samostatně výdělečně činná hradit zdravotní pojištění. 

Dochází tedy ke zvýšení plateb zdravotního pojištění o 11 222 Kč. 

Při využití spolupracující osoby dochází tedy ke zvýšení plateb spolupracující osoby, 

a to o 47 021 Kč ročně. 

Celkové shrnutí 

Při využití statutu spolupracující osoby dochází k celkové úspoře v rámci domácnosti, 

tedy po odečtení zvýšených plateb manželky, 6 299 Kč ročně. 

Mezi výhody uplatňování statutu spolupracující osoby patří především možnost 

přenesení části příjmů a výdajů na spolupracující osobu, která tyto příjmy zdaní 

samostatně. Díky tomu se sníží základ daně, což sníží poplatníkovi daň. Další výhodou 

je, že tato osoba, i když se na ni pohlíží jako na OSVČ, nemusí mít živnostenské 

oprávnění. 

Díky rozdělení příjmů mezi poplatníka a spolupracující osobu došlo také ke zvýšení 

procentního podílu dílčího základu daně dle § 6 ZDP v rámci celkového základu daně. 

Vzhledem k tomu, že dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti je vyšší než 50 % 

celkového základu daně, není povinnost, a to u poplatníka i spolupracující osoby, platit 

zálohy na daň z příjmů dle § 38a odst. 5 ZDP. 

Nevýhodou je skutečnost, že se spolupracující osoba stane osobou samostatně 

výdělečně činnou, tudíž má povinnost podávat daňové přiznání, Přehled o příjmech  

a výdajích OSVČ a Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti  

a úhrnu záloh na pojistné. Je povinna také hradit zálohy na sociální a zdravotní 

pojištění. 

Při přechodu z paušálních výdajů na skutečně vynaložené výdaje je povinnost upravit 

základ daně, kdy se k základu daně přičte výše pohledávek. Vzhledem k tomu, že 

k 31.12.2016 sledovaný poplatník neeviduje žádné pohledávky, není potřeba základ 

daně upravovat. 
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4.4 Varianta 4: Spolupracující osoba B 

Ve společně hospodařící domácnosti žije s poplatníkem jeho manželka, na kterou není 

využita sleva dle § 35ba ZDP. Daňová zátěž je tedy vypočtena při využití spolupracující 

osoby při paušálních výdajích, kdy poměr rozdělených příjmů činí 50 %. Pozornost je 

věnována možnosti uplatnění daňového zvýhodnění na dítě dle § 35c ZDP. Daňová 

zátěž je vypočtena pro sledovaného poplatníka i jeho manželku. 

4.4.1 Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 38 zobrazuje výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 38: Výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP 

Příjmy 408 000 Kč 

Výdaje 60 % z příjmů 244 800 Kč 

Dílčí základ daně 163 200 Kč 

Poplatník při využití spolupracující osoby rozdělí příjmy, kdy 50 % příjmů zdaní 

poplatník a 50 % manželka. Využívá paušálních výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 

tvoří dílčí základ daně podle § 7 ZDP. 

4.4.2 Roční daňová povinnost poplatníka 

Tabulka 39 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti. 
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Tab. 39: Výpočet roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6  321 600 Kč 

Dílčí základ daně § 7  163 200 Kč 

Dílčí základ daně § 8 0 Kč 

Základ daně 484 800 Kč 

Bezúplatné plnění - 15 000 Kč 

Životní pojištění - 12 000 Kč 

Upravený základ daně 457 800 Kč 

Sazba daně * 15 % 

Daň z příjmů před slevami  68 670 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP  - 24 840 Kč 

Sleva na evidenci tržeb 0 Kč 

Výsledná daňová povinnost  43 830 Kč 

Zálohy (placené na základě § 6)  - 23 400 Kč 

Zálohy    - 25 772 Kč 

Přeplatek   - 5 342 Kč 

Dílčí základ daně § 6 ZDP zůstává nezměněný, viz str. 48. 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 

Jelikož poplatník využívá paušální výdaje u dílčího základu § 7 ZDP, který ovšem není 

vyšší než 50 % celkového základu daně, může si poplatník uplatnit i daňové zvýhodnění 

na dítě dle § 35c ZDP. 

4.4.3 Sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 40 zobrazuje výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 40: Výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Daňový základ 163 200 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu * 50 % 

Vyměřovací základ roční  81 600 Kč 

Sazba pojistného * 29,2 % 

Sociální pojištění   23 828 Kč 

Postup výpočtu viz str. 51. 
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4.4.4 Zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 41 zobrazuje výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 41: Výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Rozdíl příjmů a výdajů 163 200 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu * 50 % 

Vyměřovací základ roční  81 600 Kč 

Sazba pojistného * 13,5 % 

Zdravotní pojištění  11 016 Kč 

Postup výpočtu viz str. 52. 

Vzhledem ke skutečnosti, že sledovaný poplatník je současně zaměstnaný  

a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kdy odvádí pojistné ze zaměstnání, 

nevztahuje se na něj minimální vyměřovací základ. 

4.4.5 Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP spolupracující osoby 

Tabulka 42 zobrazuje výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 42: Výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP 

Příjmy 408 000 Kč 

Výdaje 60 % z příjmů 244 800 Kč 

Dílčí základ daně 163 200 Kč 

Spolupracující osoba, manželka, na niž není využita sleva na dani dle § 35ba ZDP, 

zdaní 50 % příjmů poplatníka. Využívá paušálních výdajů dle § 7 ZDP. Předmětem 

podnikání je hostinská činnost provozována na základě živnostenského podnikání, 

využije tedy 60 % příjmů jako své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmu. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří dílčí základ daně podle § 7 ZDP. 
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4.4.6 Roční daňová povinnost spolupracující osoby 

Tabulka 43 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti spolupracující osoby. 

Tab. 43: Výpočet roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6   402 000 Kč 

Dílčí základ daně § 7   163 200 Kč 

Základ daně  565 200 Kč 

Sazba daně   * 15 % 

Daň z příjmů před slevami   84 780 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP   - 24 840 Kč 

Daň z příjmů po slevách   59 940 Kč 

Daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP - 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost  46 536 Kč 

Zálohy (placené na základě § 6) - 35 460 Kč 

Nedoplatek   11 076 Kč 

Dílčí základ daně § 6 ZDP zůstává nezměněný, výpočet viz str. 52. 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 

4.4.7 Sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP spolupracující osoby 

Vzhledem ke skutečnosti, že spolupracující osoba přesáhne daňový základ 64 813 Kč, 

což je hranice, od kdy je poplatník povinen hradit zálohy na sociální pojištění, 

znázorňuje Tabulka 44 výpočet zálohy na sociální pojištění. 

Tab. 44: Výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Daňový základ 163 200 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu  * 50 % 

Vyměřovací základ roční  81 600 Kč 

Sazba pojistného * 29,2 % 

Sociální pojištění 23 828 Kč 

Postup výpočtu viz str. 51. 
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4.4.8 Zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP spolupracující osoby 

Tabulka 45 zobrazuje výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 45: Výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Rozdíl příjmů a výdajů 163 200 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu  * 50 % 

Vyměřovací základ roční 81 600 Kč 

Vyměřovací základ měsíční   6 800 Kč 

Sazba pojistného * 13,5 % 

Záloha na zdravotní pojištění 918 Kč 

Zdravotní pojištění roční 11 016 Kč 

Postup výpočtu viz str. 52. 

Jelikož spolupracující osoba je současně zaměstnaná a vykonávající samostatnou 

výdělečnou činnost, kdy odvádí pojistné ze zaměstnání, nevztahuje se na ni minimální 

vyměřovací základ. 

4.4.9 Shrnutí 

Vzhledem k využití statutu spolupracující osoby, kdy polovinu příjmů zdaní manželka 

poplatníka, je pozornost věnována srovnání se současným stavem u poplatníka  

i spolupracující osoby. 

Shrnutí poplatníka 

Při využití spolupracující osoby byly příjmy rozděleny, kdy 50 % zdaní poplatník. Je 

využito paušálních výdajů. Základ daně se snížil o 163 200 Kč.  

Snížení základu daně se projevilo snížením daně z příjmů před slevami o 24 480 Kč. 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP zůstává nezměněna. Jelikož poplatník hradil vyšší 

zálohy na dani z příjmů oproti manželce, využije daňové zvýhodnění manželka pro 

snížení daně. Slevu na evidenci tržeb zde nelze využít. 
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Po odečtení slev na dani a daňového zvýhodnění dochází ke snížení daně z příjmů 

 o 19 480 Kč. 

Snížení základu daně se projevilo i snížením vyměřovacího základu sociálního 

pojištění. Roční vyměřovací základ se snížil o 81 600 Kč, což způsobilo snížení plateb 

sociálního pojištění o 23 827 Kč. 

Roční vyměřovací základ se snížil i u zdravotního pojištění o stejnou částku, tedy  

81 600 Kč. To má za následek snížení plateb zdravotního pojištění o 11 016 Kč. 

Při využití spolupracující osoby dochází tedy k úspoře u poplatníka, po sečtení daně 

z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, a to 54 323 Kč ročně. 

Shrnutí spolupracující osoby 

Při využití spolupracující osoby byly příjmy rozděleny, kdy 50 % zdaní spolupracující 

osoba - manželka. Je využito paušálních výdajů. Základ daně se zvýšil o 163 200 Kč.  

Zvýšení základu daně se projevilo zvýšením daně z příjmů před slevami o 24 480 Kč. 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP zůstává nezměněna.  

Po odečtení slev na dani a daňového zvýhodnění dochází ke zvýšení daně z příjmů  

o 11 076 Kč. 

Spolupracující osoba je pro účely daní brána jako osoba samostatně výdělečně činná. 

V tomto případě se jedná o vedlejší OSVČ, jelikož je spolupracující osoba zároveň 

zaměstnána. Vzhledem ke skutečnosti, že byl u této osoby překročen daňový základ 

64 813 Kč, je povinna hradit zálohy na sociální pojištění. Dochází tedy ke zvýšení 

plateb sociálního pojištění o 23 828 Kč. 

Dále je také povinna jako osoba samostatně výdělečně činná hradit zdravotní pojištění. 

Dochází tedy ke zvýšení plateb zdravotního pojištění o 11 016 Kč. 

Při využití spolupracující osoby dochází tedy ke zvýšení plateb spolupracující osoby, 

a to o 45 920 Kč ročně. 
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Celkové shrnutí 

Při využití statutu spolupracující osoby dochází k celkové úspoře v rámci domácnosti, 

tedy po odečtení zvýšených plateb manželky, 8 403 Kč ročně. 

Mezi výhody uplatňování statutu spolupracující osoby patří především možnost 

přenesení části příjmů a výdajů na spolupracující osobu, která tyto příjmy zdaní 

samostatně. Díky tomu se sníží základ daně, což sníží poplatníkovi daň. Další výhodou 

je, že tato osoba, i když se na ni pohlíží jako na OSVČ, nemusí mít živnostenské 

oprávnění. 

Díky rozdělení příjmů mezi poplatníka a spolupracující osobu došlo také ke zvýšení 

procentního podílu dílčího základu daně dle § 6 ZDP v rámci celkového základu daně. 

Vzhledem k tomu, že dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti je vyšší než 50 % 

celkového základu daně, není povinnost, a to u poplatníka i spolupracující osoby, platit 

zálohy na daň z příjmů dle § 38a odst. 5 ZDP. 

Nevýhodou je skutečnost, že se spolupracující osoba stane osobou samostatně 

výdělečně činnou, tudíž má povinnost podávat daňové přiznání, Přehled o příjmech  

a výdajích OSVČ a Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti  

a úhrnu záloh na pojistné. Je povinna také hradit zálohy na sociální a zdravotní 

pojištění. 

4.5 Varianta 5: Spolupracující osoba C 

Daňová zátěž je vypočtena při využití paušálních výdajů v poměru, kdy spolupracující 

osoba není účastna důchodového pojištění. Na spolupracující osobu je převedeno 19 % 

příjmů. Daňová zátěž je vypočtena pro sledovaného poplatníka i jeho manželku. 

4.5.1 Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 46 zobrazuje výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP. 
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Tab. 46: Výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP 

Příjmy 660 960 Kč 

Výdaje 60 % z příjmů 396 576 Kč 

Dílčí základ daně 264 384 Kč 

Poplatník při využití spolupracující osoby rozdělí příjmy, kdy 81 % příjmů zdaní 

poplatník a 19 % manželka. Využívá paušálních výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 

tvoří dílčí základ daně podle § 7 ZDP. 

4.5.2 Roční daňová povinnost poplatníka 

Tabulka 47 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti. 

Tab. 47: Výpočet roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6  321 600 Kč 

Dílčí základ daně § 7  264 384 Kč 

Dílčí základ daně § 8 0 Kč 

Základ daně 585 984 Kč 

Bezúplatné plnění - 15 000 Kč 

Životní pojištění - 12 000 Kč 

Upravený základ daně 558 984 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 558 900 Kč 

Sazba daně   * 15 % 

Daň z příjmů před slevami    83 835 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP   - 24 840 Kč 

Sleva na evidenci tržeb - 5 000 Kč 

Výsledná daňová povinnost   53 995 Kč 

Zálohy (placené na základě § 6)   - 23 400 Kč 

Zálohy   - 25 772 Kč 

Nedoplatek    4 823 Kč 

Dílčí základ daně § 6 ZDP zůstává nezměněn, viz str. 48. 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 
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Poplatník využívá paušální výdaje u dílčího základu § 7 ZDP, který ovšem není vyšší 

než 50 % celkového základu daně, tudíž poplatník může uplatnit i daňové zvýhodnění 

na dítě dle § 35c ZDP. 

4.5.3 Sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 48 zobrazuje výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 48: Výpočet zálohy na sociální pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Daňový základ 264 384 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu * 50 % 

Vyměřovací základ roční 132 192 Kč 

Sazba pojistného  * 29,2 % 

Sociální pojištění       38 601 Kč 

Postup výpočtu viz str. 51. 

4.5.4 Zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP poplatníka 

Tabulka 49 zobrazuje výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 49: Výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Rozdíl příjmů a výdajů 264 384 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu  * 50 % 

Vyměřovací základ roční 132 192 Kč 

Sazba pojistného  * 13,5 % 

Zdravotní pojištění   17 846 Kč 

Postup výpočtu viz str. 52. 

Vzhledem ke skutečnosti, že sledovaný poplatník je současně zaměstnaný  

a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kdy odvádí pojistné ze zaměstnání, 

nevztahuje se na něj minimální vyměřovací základ. 
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4.5.5 Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP spolupracující osoby 

Tabulka 50 zobrazuje výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 50: Výpočet dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP 

Příjmy 155 040 Kč 

Výdaje 60 % z příjmů  93 024 Kč 

Dílčí základ daně  62 016 Kč 

Spolupracující osoba, manželka, na niž není využita sleva na dani dle § 35ba ZDP, 

zdaní 19 % příjmů poplatníka. Využívá paušálních výdajů dle § 7 ZDP. Předmětem 

podnikání je hostinská činnost provozována na základě živnostenského podnikání, 

využije tedy 60 % příjmů jako své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří dílčí základ daně podle § 7 ZDP. 

4.5.6 Roční daňová povinnost spolupracující osoby 

Tabulka 51 zobrazuje výpočet roční daňové povinnosti spolupracující osoby. 

Tab. 51: Výpočet roční daňové povinnosti 

Dílčí základ daně § 6   402 000 Kč 

Dílčí základ daně § 7   62 016 Kč 

Základ daně 464 016 Kč 

Zaokrouhlený základ daně 464 000 Kč 

Sazba daně  * 15 % 

Daň z příjmů před slevami   69 600 Kč 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP  - 24 840 Kč 

Daň po slevách  44 760 Kč 

Daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP - 13 404 Kč 

Výsledná daňová povinnost 31 356 Kč 

Zálohy (placené na základě § 6)  - 35 460 Kč 

Nedoplatek - 4 104 Kč 

Dílčí základ daně § 6 ZDP zůstává nezměněný, výpočet viz str. 52. 

Postup výpočtu viz str. 49 – 50. 
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4.5.7 Zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP spolupracující osoby 

Tabulka 52 zobrazuje výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP. 

Tab. 52: Výpočet zálohy na zdravotní pojištění z příjmů dle § 7 ZDP 

Rozdíl příjmů a výdajů 62 016 Kč 

Výpočet vyměřovacího základu * 50 % 

Vyměřovací základ roční  31 008 Kč 

Sazba pojistného * 13,5 % 

Zdravotní pojištění    4 187 Kč 

Postup výpočtu viz str. 52. 

Vzhledem ke skutečnosti, že sledovaný poplatník je současně zaměstnaný  

a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kdy odvádí pojistné ze zaměstnání, 

nevztahuje se na něj minimální vyměřovací základ. 

4.5.8 Shrnutí 

Při využití spolupracující osoby byly příjmy rozděleny, kdy 81 % zdaní poplatník. Je 

využito paušálních výdajů. Základ daně se snížil o 62 016 Kč.  

Snížení základu daně se projevilo snížením daně z příjmů před slevami o 9 315 Kč. 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP zůstává nezměněna. Daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě uplatní manželka z důvodu snížení daně z příjmů. V průběhu roku 

manželka platila menší zálohy na daň příjmů oproti sledovanému poplatníkovi, tudíž 

bude mít vyšší nedoplatek na dani. 

Po odečtení slev na dani a daňového zvýhodnění dochází ke snížení daně z příjmů 

 o 9 315 Kč. 

Snížení základu daně se projevilo i snížením vyměřovacího základu sociálního 

pojištění. Roční vyměřovací základ se snížil o 31 008 Kč, což způsobilo snížení plateb 

sociálního pojištění o 9 054 Kč. 
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Roční vyměřovací základ se snížil i u zdravotního pojištění o stejnou částku, tedy  

31 008 Kč. To má za následek snížení plateb zdravotního pojištění o 4 186 Kč. 

Při využití spolupracující osoby dochází tedy k úspoře u poplatníka, po sečtení daně 

z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, a to 25 555 Kč ročně. 

 

Shrnutí spolupracující osoby 

Při využití spolupracující osoby byly příjmy rozděleny, kdy 19 % zdaní spolupracující 

osoba - manželka. Je využito paušálních výdajů. Základ daně se zvýšil o 62 016 Kč.  

Zvýšení základu daně se projevilo zvýšením daně z příjmů před slevami o 9 300 Kč. 

Sleva na poplatníka dle § 35ba ZDP zůstává nezměněna.  

Po odečtení slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě dochází ke snížení daně 

z příjmů o 4 104 Kč. 

Spolupracující osoba je pro účely daní brána jako osoba samostatně výdělečně činná. 

V tomto případě se jedná o vedlejší OSVČ, jelikož je spolupracující osoba zároveň 

zaměstnána. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl u této osoby překročen daňový základ 

64 813 Kč, není účastna na důchodovém pojištění.  

Spolupracující osoba je povinna hradit zdravotní pojištění. Dochází tedy ke zvýšení 

plateb zdravotního pojištění o 4 187 Kč. 

Při využití spolupracující osoby dochází tedy ke zvýšení plateb spolupracující osoby, 

a to o 83 Kč ročně. 

Celkové shrnutí 

Při využití statutu spolupracující osoby dochází k celkové úspoře v rámci domácnosti, 

tedy po odečtení zvýšených plateb manželky, 22 472 Kč ročně. 

Mezi výhody uplatňování statutu spolupracující osoby patří především možnost 

přenesení části příjmů a výdajů na spolupracující osobu, která tyto příjmy zdaní 

samostatně. Díky tomu se sníží základ daně, což sníží poplatníkovi daň. Další výhodou 
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je, že tato osoba, i když se na ni pohlíží jako na OSVČ, nemusí mít živnostenské 

oprávnění. 

Díky rozdělení příjmů mezi poplatníka a spolupracující osobu došlo také ke zvýšení 

procentního podílu dílčího základu daně dle § 6 ZDP v rámci celkového základu daně. 

Vzhledem k tomu, že dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti je vyšší než 50 % 

celkového základu daně, není povinnost, a to u poplatníka i spolupracující osoby, platit 

zálohy na daň z příjmů dle § 38a odst. 5 ZDP. 

Nevýhodou je skutečnost, že se spolupracující osoba stane osobou samostatně 

výdělečně činnou, tudíž má povinnost podávat daňové přiznání a Přehled o příjmech  

a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Je povinna také 

hradit zálohy na zdravotní pojištění. 

4.6 Komparace navrhovaných variant 

První varianta představuje situaci, kdy daňové zvýhodnění na vyživované dítě uplatní 

manželka. U sledovaného poplatníka nedojde k žádné změně. Tato varianta představuje 

velmi jednouchý způsob daňové optimalizace.  

Ve druhé variantě přechází poplatník na skutečně vynaložené výdaje, což stíží 

náročnost evidence, jelikož poplatník musí evidovat i výdaje. Zákon ukládá i povinnost 

úpravy základu daně, kdy se k základu daně přičte výše pohledávek. Poplatník má 

oproti současnému stavu možnost uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě.  

Třetí varianta je s využitím statutu spolupracující osoby, kdy je na manželku převedeno 

50 % příjmů, při uplatňování skutečně vynaložených výdajů. Poplatník má tedy 

povinnost evidovat i výdaje a upravit základ daně, stejně jako ve variantě č. 2. 

Rozložení příjmů má za následek možnost uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. 

Výhodou rozdělení příjmů je i skutečnost, že poplatník i spolupracující osoba nemají 

povinnost hradit zálohy na daň z příjmů, jelikož kromě příjmů ze samostatné činnosti 

mají také i příjmy ze závislé činnosti, které tvoří více než polovinu celkového základu 

daně. Přináší to ovšem i další povinnosti pro spolupracující osobu. 
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Ve čtvrté variantě je využito statutu spolupracující osoby, kdy je na manželku 

převedeno 50 % příjmů, při využití paušálních výdajů.  

V páté variantě je také využito statutu spolupracující osoby, kdy je na manželku 

převedeno 19 % příjmů. Poměr je stanoven tak, aby spolupracující osoba nebyla účastna 

na důchodovém pojištění. Je využito paušálních výdajů. 

Následující Tabulka 53 názorně zobrazuje komparaci navrhovaných variant. 
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Tab. 53: Komparace navrhovaných variant 

Varianta Náročnost evidence Platby záloh Ostatní povinnosti Celková úspora 

1 
Nízká  

(evidence příjmů) 

Povinnost poplatníka platit zálohy na 

daň z příjmů 
Žádné 13 404 Kč 

2 

Vyšší  

(evidence příjmů  

i výdajů) 

Povinnost poplatníka platit zálohy na 

daň z příjmů 
Úprava základu daně 11 187 Kč 

3 

Vyšší  

(evidence příjmů  

i výdajů) 

Poplatník ani spol. osoba nemá 

povinnost platit zálohy na daň 

z příjmů, spolupracující osoba je 

povinná hradit zálohy na SP a ZP 

Spolupracující osoba má povinnost podat daňové 

přiznání, „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“  

a „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné 

výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“ 

6 299 Kč 

4 
Nízká  

(evidence příjmů) 

Poplatník ani spol. osoba nemá 

povinnost platit zálohy na daň 

z příjmů, spolupracující osoba je 

povinná hradit zálohy na SP a ZP 

Spolupracující osoba má povinnost podat daňové 

přiznání, „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“  

a „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné 

výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“ 

8 403 Kč 

5 
Nízká  

(evidence příjmů) 

Poplatník ani spol. osoba nemá 

povinnost platit zálohy na daň 

z příjmů, spolupracující osoba je 

povinná hradit zálohy na ZP 

Spolupracující osoba má povinnost podat daňové 

přiznání a „Přehled o příjmech a výdajích ze 

samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na 

pojistné“ 

22 472 Kč 
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Následující Graf 2 zobrazuje komparaci plateb poplatníka v jednotlivých variantách 

s rozdělením na daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Varianta 1 zůstává 

nezměněna oproti současnému stavu, došlo zde totiž ke změně pouze  

u manželky, která uplatnila daňové zvýhodnění na dítě. Varianta 2 představuje přechod 

na skutečně vynaložené výdaje, kdy poplatník, na rozdíl od současné situace, může 

uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, tudíž se snížila výsledná daňová povinnost. Na 

druhou stranu přechod z paušálních výdajů na skutečně vynaložené způsobil zvýšení 

dílčího základu daně § 7 DZP, tudíž došlo ke zvýšení plateb na sociální a zdravotní 

pojištění. Ve variantě 3 je uplatňován institut spolupracující osoby při skutečně 

vynaložených výdajích, kdy podíl spolupracující osoby činí 50 % příjmů. To způsobilo 

prudké snížení daňové povinnosti i plateb na sociální a zdravotní pojištění u poplatníka. 

Varianta 4 představuje situaci s uplatnění institutu spolupracující osoby při paušálních 

výdajích, kdy podíl spolupracující osoby činí 50 %. Zde dochází oproti variantě 3 ke 

snížení celkových plateb o 1 003 Kč, jelikož vlivem uplatňování paušálních výdajů 

vychází poplatníkovi nižší dílčí základ daně § 7 ZDP. Ve variantě 5 je využit institut 

spolupracující osoby při uplatňování paušálních výdajů, kdy podíl spolupracující osoby 

činí 19 %. Vlivem přenesení části příjmů na spolupracující osobu dochází ke snížení 

daně z příjmů i plateb na sociální a zdravotní pojištění. 
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Graf 2: Komparace plateb poplatníka v jednotlivých variantách 
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Následující Graf 3 zobrazuje komparaci plateb manželky poplatníka v jednotlivých 

variantách s rozdělením na daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. 

V současném stavu má manželka pouze příjmy ze závislé činnosti. Ve variantě 1 

dochází ke snížení daně z příjmů vlivem uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Ve 

variantě 2 není manželka zakomponována. Varianta 3 představuje uplatnění institutu 

spolupracující osoby při skutečně vynaložených výdajích, kdy podíl spolupracující 

osoby činí 50 %. Dochází tedy ke zvýšení daně z příjmů a zároveň vzniká povinnost 

hradit platby na sociální a zdravotní pojištění. Ve variantě 4 je opět uplatňován institut 

spolupracující osoby při paušálních výdajích, kdy poměr spolupracující osoby činí  

50 %. Oproti variantě 3 se snížily celkové platby o 1 101 Kč, jelikož vlivem uplatňování 

paušálních výdajů se snížil dílčí základ daně § 7 ZDP. Varianta 5 představuje 

uplatňování institutu spolupracující osoby při paušálních výdajích, kdy poměr 

spolupracující osoby činí 19 %. Poměr je stanoven tak, aby spolupracující osoba nebyla 

účastna na důchodovém pojištění. Daň z příjmů zde vychází i přes zdanění části příjmů 

poplatníka nižší, jelikož manželka uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Oproti 

současnému stavu dojde ke zvýšení celkových plateb pouze o 83 Kč. 

 

Graf 3: Komparace plateb manželky v jednotlivých variantách 
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Následující Graf 4 zobrazuje komparaci celkové úspory v rámci rodiny. Ve variantě 1 je 

uplatněno daňové zvýhodnění na dítě u manželky, stav poplatníka zůstává nezměněn. 

Ve variantě 2 dochází ke snížení úspory, jelikož poplatník přešel na uplatňování 

skutečně vynaložených výdajů, kdy již může uplatňovat daňové zvýhodnění, ovšem 

zvýšil se mu dílčí základ daně § 7 ZDP. Varianta 3 představuje uplatnění institutu 

spolupracující osoby při skutečně vynaložených výdajích, tudíž dochází ke zvýšení 

dílčího základu daně § 7 ZDP. Celkové platby poplatníka se sice sníží, navýší se ovšem 

platby spolupracující osobě. Rozdělením příjmů poplatník přichází o slevu na evidenci 

tržeb, kdy může uplatnit pouze 98 Kč. Ve variantě 4 je využito institutu spolupracující 

osoby při paušálních výdajích, kdy poměr spolupracující osoby činí 50 %. Oproti 

variantě 3 je úspora vyšší, jelikož dílčí základ daně § 7 ZDP se snížil. Rozdělení příjmů 

má za následek nemožnost uplatnit slevu na evidenci tržeb. Varianta 5 představuje 

situaci s uplatňováním institutu spolupracující osoby při paušálních výdajích, kdy 

poměr spolupracující osoby činí 19 %. Poměr je stanoven tak, aby spolupracující osoba 

nebyla účastna na důchodovém pojištění. V této variantě může poplatník i využít plnou 

slevu na evidenci tržeb. 

 

Graf 4: Komparace celkové úspory v rámci domácnosti 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Na základě provedených výpočtů se jeví jako nejvhodnější varianta využití statutu 

spolupracující osoby, kdy je na manželku převedeno 19 % příjmů. Poměr rozdělení 

příjmů je stanoven tak, aby spolupracující osoba nebyla účastna na důchodovém 

pojištění. Je využito paušálních výdajů, což snižuje náročnost evidence. Poplatník má 

pro účely daně z příjmů povinnost evidovat pouze příjmy. 

Výhodou využití statutu spolupracující osoby je i fakt, že tato osoba nemusí mít 

živnostenské oprávnění, což ulehčuje administraci a také šetří dodatečné výdaje spojené 

s jeho vyřízením. 

Rozložení příjmů má za následek možnost uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. 

Výhodou rozdělení příjmů je i skutečnost, že poplatník i spolupracující osoba nemají 

povinnost hradit zálohy na daň z příjmů, jelikož kromě příjmů ze samostatné činnosti 

mají také i příjmy ze závislé činnosti, které tvoří více než polovinu celkového základu 

daně. 

Spolupracující osoba není účastna na důchodovém pojištění, je ovšem povinna hradit 

zálohy na zdravotní pojištění. I přes to dochází v této variantě k nejvyšší úspoře, a to 

konkrétně 22 472 Kč.  

Potenciální nevýhodou zvolené varianty zůstává skutečnost, že na spolupracující osobu 

se z pohledu daní pohlíží jako na osobu samostatně výdělečně činnou, tudíž má 

povinnost podat daňové přiznání a také Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné 

výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Veškeré potřebné dokumenty ovšem za 

spolupracující osobu vyplní její dcera. To znamená, že pro spolupracující osobu to 

nepřináší žádné dodatečné výdaje, ani čas spojený s administrativou. 

Spolupracující osoba má také ohlašovací povinnost. Ačkoliv nemusí vlastnit 

živnostenské oprávnění, musí být nahlášena na finančním úřadě a zdravotní pojišťovně 

a to v termínu před zahájením spolupráce.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku optimalizace daňové zátěže fyzických 

osob. U přímých daní lze optimalizovat především prostřednictvím nezdanitelných částí 

základů daně, položek odčitatelných od základu daně či přímo slevami na dani. 

Bakalářská práce porovnávala daňovou zátěž pro zvolené varianty u fyzické osoby 

mající příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti. 

Teoretická část obsahovala základní definici podnikání. Pozornost byla věnována 

fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, včetně rozdělení 

živností a podmínek, které je třeba splnit pro udělení živnostenského oprávnění. 

V rámci bakalářské práce byly rovněž stanoveny základní povinnosti k dani, které 

živnostník musí ze zákona splnit. Teoretická východiska plynule navázala na kapitolu 

pojednávající o zdaňování fyzických osob. 

Následující část bakalářské práce obsahovala definici předmětu daně a také základu 

daně u fyzických osob. Byly zde popsány prostředky daňové optimalizace, a to 

především nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně a také 

slevy na dani. Dále byl uveden algoritmus pro výpočet daňové povinnosti i sociálnímu  

a zdravotnímu pojištění. 

Analytická část závěrečné práce popisovala současný stav sledovaného poplatníka, 

majícího příjmy ze samostatné činnosti a ze závislé činnosti. Byly zde rozebrány 

veškeré aspekty pro současnou daňovou povinnost, plateb na zdravotní  

a sociální pojištění, včetně jejich výpočtů. Pozornost byla věnována i shrnutí současné 

situace a návrhů prostředků daňové optimalizace, včetně zhodnocení jejich výhod  

i omezení. 

Návrhová část zahrnovala vlastní návrhy řešení pro optimalizaci daňové zátěže 

poplatníka. U zvolených variant bylo využito paušálních i skutečně vynaložených 

výdajů a také statutu spolupracující osoby. Na spolupracující osobu byly převáděny 

příjmy v různém poměru. Pozornost byla věnována srovnání vypočtené daňové 

povinnosti se současným stavem, včetně plateb na sociální a zdravotní pojištění. Každá 

varianta také byla zhodnocena i z pohledu výhod a nevýhod. Na základě výpočtů  
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a zhodnocení navrhovaných variant, autorka práce doporučuje využít statutu 

spolupracující osoby, kdy je na manželku poplatníka převedeno 19 % příjmů. Poměr 

příjmů, které zdaní spolupracující osoba je zvolen tak, aby nebyla účastna na 

důchodovém pojištění. Výhodou rozdělení příjmů je i skutečnost, že poplatník  

i spolupracující osoba nemají povinnost hradit zálohy na daň z příjmů, jelikož kromě 

příjmů ze samostatné činnosti mají také i příjmy ze závislé činnosti, které tvoří více než 

polovinu celkového základu daně. Zvolená varianta přináší nejvyšší úsporu. 

V rámci příloh byly pro zvolenou variantu vyplněny formuláře pro sledovaného 

poplatníka. Daňové přiznání viz Příloha 3, poplatník má dále povinnost podat „Přehled 

o příjmech a výdajích OSVČ“, viz Příloha 5, a „Přehled o příjmech a výdajích ze 

samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“, viz Příloha 6. Jelikož se  

na spolupracující osobu z pohledu daní pohlíží jako na osobu samostatně výdělečně 

činnou, má také povinnost podat daňové přiznání, viz Příloha 7, dále musí podat 

„Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na 

pojistné“, viz Příloha 9. Spolupracující osoba není účastna na důchodovém pojištění. 
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Příloha 1: Vývoj základních parametrů daně z příjmů fyzických osob od roku 1993 

Vývoj základních parametrů daně z příjmů fyzických osob od roku 1993 (Převzato z94) 

Rok Sazba daně 
Zvýhodnění na 

poplatníka 

Zvýhodnění na 

dítě 

1993 

Klouzavě progresivní s 6 daňovými pásmy: 

od 15 % (ZD do 60 000 Kč) po 47 % (pro 

část ZD přesahující 1 080 000 Kč) 

Nezdanitelná část 

ZD ve výši 

20 400 Kč 

Nezdanitelná část 

ZD ve výši  

9 400 Kč 

2000 

Klouzavě progresivní se 4 daňovými 

pásmy: od 15 % (ZD do 102 000 Kč) po 32 

% (pro část ZD přesahující 312 000 Kč) 

Nezdanitelná část 

ZD ve výši 

38 040 Kč 

Nezdanitelná část 

ZD ve výši  

21 600 Kč 

2006 

Klouzavě progresivní ve 4 daňovými 

pásmy: od 12 % (ZD 121 200 Kč) po 32 % 

(pro část ZD přesahující 312 000 Kč) 

Sleva na dani ve 

výši 7 200 Kč 

Sleva na dani ve 

výši 6 000 Kč 

2008 Činí 15 %  
Sleva na dani ve 

výši 24 840 Kč 

Sleva na dani 

10 680 Kč 

2015 Činí 15 %  
Sleva na dani ve 

výši 24 840 Kč 

Sleva na dani ve 

výši 13 404 Kč u 

prvního dítěte 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 ŠIROKÝ, J. Základy daňové teorie. 2015, s. 58 
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Příloha 2: Srovnání uplatnění daňového zvýhodnění na dítě u závislé činnosti a při roční daňové povinnosti 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě uplatněné u závislé činnosti u poplatníka 

Při skutečně vynaložených výdajích – bez uplatňování institutu spolupracující osoby 

  DZD §6 DZD §7 ZD  
Nez. 

část ZD 
ZD Daň 

Sleva          

§ 35ba  
Sleva           

§ 35bc 
Daň po 

slevách 
Sleva      

§ 35c  
Daň 

Záloha           

§ 6 
Záloha    

§ 7 
Dopl. 

daně 

Kokolia 321 600 332 500 654 100 
15 000               

12 000 
627 100 94 065 24 840 5 000 64 225 −−−−− 64 225 9 996 25 772 28 457 

Kokoliová 402 000 −−−−− 402 000 −−−−− 402 000 60 300 24 840 −−−−− 35 460 −−−−− 35 460 35 460 −−−−− −−−−− 

CELKEM                     99 685     28 457 

 

Při uplatňování paušálních výdajů – bez uplatňování institutu spolupracující osoby 

  DZD §6 DZD §7 ZD  
Nez. 

část ZD 
ZD Daň 

Sleva          

§ 35ba  
Sleva           

§ 35bc 
Daň po 

slevách 
Sleva      

§ 35c  
Daň 

Záloha           

§ 6 
Záloha    

§ 7 
Dopl. 

daně 

Kokolia 321 600 326 400 648 000 
15 000     

12 000 
621 000 93 150 24 840 5 000 63 310 −−−−− 63 310 9 996 25 772 27 542 

Kokoliová 402 000 −−−−− 402 000 −−−−− 402 000 60 300 24 840 −−−−− 35 460 −−−−− 35 460 35 460 −−−−− −−−−− 

CELKEM                     98 770     27 542 

 



 

iii 

 

Při uplatňování paušálních výdajů – s uplatňování institutu spolupracující osoby, podíl 50 % 

  DZD §6 DZD §7 ZD  
Nez. 

část ZD 
ZD Daň 

Sleva          

§ 35ba  
Sleva           

§ 35bc 
Daň po 

slevách 
Sleva      

§ 35c  
Daň 

Záloha           

§ 6 
Záloha    

§ 7 
Dopl. 

daně 

Kokolia 321 600 163 200 484 800 
15 000     

12 000 
457 800 68 670 24 840 −−−−− 43 830 −−−−− 43 830 9 996 25 772 8 062 

Kokoliová 402 000 163 200 565 200 −−−−− 565 200 84 780 24 840 −−−−− 59 940 −−−−− 59 940 35 460 −−−−− 24 480 

CELKEM                     103770     32 542 

 

 

Při uplatňování paušálních výdajů – s uplatňování institutu spolupracující osoby, podíl 19 % 

  DZD §6 DZD §7 ZD  
Nez. 

část ZD 
ZD Daň 

Sleva          

§ 35ba  
Sleva           

§ 35bc 
Daň po 

slevách 
Sleva      

§ 35c  
Daň 

Záloha           

§ 6 
Záloha    

§ 7 
Dopl. 

daně 

Kokolia 321 600 264 384 585 984 
15 000     

12 000 
558 984 83 835 24 840 5 000 53 995 −−−−− 53 995 9 996 25 772 18 227 

Kokoliová 402 000 62 016 464 016 −−−−− 464 016 69 600 24 840 −−−−− 44 760 −−−−− 44 760 35 460 −−−−− 9 300 

CELKEM                     98 775     27 527 

 

 

 



 

iv 

 

 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě uplatněné při roční daňové povinnosti 

Při skutečně vynaložených výdajích – bez uplatňování institutu spolupracující osoby 

  DZD §6 DZD §7 ZD  
Nez. 

část ZD 
ZD Daň 

Sleva          

§ 35ba  
Sleva           

§ 35bc 
Daň po 

slevách 
Sleva      

§ 35c  
Daň 

Záloha           

§ 6 
Záloha    

§ 7 
Dopl. 

daně 

Kokolia 321 600 332 500 654 100 
15 000               

12 000 
627 100 94 065 24 840 5 000 64 225 13 404 50 821 23 400 25 772 1 649 

Kokoliová 402 000 −−−−− 402 000 −−−−− 402 000 60 300 24 840 −−−−− 35 460 −−−−− 35 460 35 460 −−−−− −−−−− 

CELKEM                     86 281     1 649 

 

 

Při uplatňování paušálních výdajů – bez uplatňování institutu spolupracující osoby 

  DZD §6 DZD §7 ZD  
Nez. 

část ZD 
ZD Daň 

Sleva          

§ 35ba  
Sleva           

§ 35bc 
Daň po 

slevách 
Sleva      

§ 35c  
Daň 

Záloha           

§ 6 
Záloha    

§ 7 
Dopl. 

daně 

Kokolia 321 600 326 400 648 000 
15 000     

12 000 
621 000 93 150 24 840 5 000 63 310 −−−−− 63 310 23 400 25 772 14 138 

Kokoliová 402 000 −−−−− 402 000 −−−−− 402 000 60 300 24 840 −−−−− 35 460 13 404 22 056 35 460 −−−−− - 13404 

CELKEM                     85 366     734 

 



 

v 

 

Při uplatňování paušálních výdajů – s uplatňování institutu spolupracující osoby, podíl 50 % 

  DZD §6 DZD §7 ZD  
Nez. 

část ZD 
ZD Daň 

Sleva          

§ 35ba  
Sleva           

§ 35bc 
Daň po 

slevách 
Sleva      

§ 35c  
Daň 

Záloha           

§ 6 
Záloha    

§ 7 
Dopl. 

daně 

Kokolia 321 600 163 200 484 800 
15 000     

12 000 
457 800 68 670 24 840 −−−−− 43 830 −−−−− 43 830 23 400 25 772 - 5342 

Kokoliová 402 000 163 200 565 200 −−−−− 565 200 84 780 24 840 −−−−− 59 940 13 404 46 536 35 460 −−−−− 11 076 

CELKEM                     90 366     5 734 

 

 

Při uplatňování paušálních výdajů – s uplatňování institutu spolupracující osoby, podíl 19 % 

  DZD §6 DZD §7 ZD  
Nez. 

část ZD 
ZD Daň 

Sleva          

§ 35ba  
Sleva           

§ 35bc 
Daň po 

slevách 
Sleva      

§ 35c  
Daň 

Záloha           

§ 6 
Záloha    

§ 7 
Dopl. 

daně 

Kokolia 321 600 264 384 585 984 
15 000     

12 000 
558 984 83 835 24 840 5 000 53 995 −−−−− 53 995 23 400 25 772 4 823 

Kokoliová 402 000 62 016 464 016 −−−−− 464 016 69 600 24 840 −−−−− 44 760 13 404 31 356 35 460 −−−−− - 4104 

CELKEM                     85 351     719 

 

 



 

vi 

 

Příloha 3: Daňové přiznání poplatníka 
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xii 

 

Příloha 4: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti poplatníka 

 

 



 

xiii 

 

Příloha 5: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ poplatníka 
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xv 

 

Příloha 6: Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh 

na pojistné poplatníka 

 



 

xvi 

 

Příloha 7: Daňové přiznání spolupracující osoby 
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xxii 

 

Příloha 8: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti manželky 

 



 

xxiii 

 

Příloha 9: Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh 

na pojistné manželky 

 


