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Úvod 
 

Diplomová práce na téma Optimalizace zdanění fyzických osob věnuje pozornost dani 

z příjmů fyzických osob a optimálnímu zdanění jednotlivých příjmů fyzické osoby podle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Optimalizace daně z příjmů 

fyzických osob spočívá v tom, aby poplatník ze svých zdanitelných příjmů nemusel státu 

zaplatit více, než je nezbytně nutné. 

Práce je koncipovaná do tří kapitol, kde první kapitola je zaměřená na základní pojmy 

ze ZDP, které jsou důležité pro optimalizace zdanění příjmů fyzických osob. V této kapitole 

je dále zachycen vývoj vybraných pojmů ze ZDP od roku 2007 do roku 2009. Detailně jsou 

popsány některé změny, které jsou důležité pro optimalizaci daně z příjmů fyzických osob. Ve 

druhé kapitole jsem si vybrala konkrétního podnikatele (živnostníka), který zdaňuje své 

příjmy prostřednictvím vedení daňové evidence. Na základě získaných údajů z jeho evidence 

bude zjištěna jeho daňová povinnost a nastíněna možná optimalizace příjmů daného 

podnikatele. Následně bude jeho optimalizace řešená i z jiných úhlů pohledu. Příjmy a výdaje 

podnikatele budou nejdříve rozděleny na jeho manželku a vypočítá se nová daňová povinnost. 

Ta bude řešena z pohledu celé domácnosti poplatníka. Potom bude použit způsob uplatnění 

paušálních výdajů v rámci optimalizace příjmů podnikatele a následně zjištění nové, jiné 

daňové povinnosti. A v další části této kapitoly budu zkoumat, jak by vypadala daň z příjmů 

tohoto vybraného poplatníka, kdyby vedl účetnictví a byl účetní jednotkou. Nebo v jiném 

případě, jaká by byla jeho daň z příjmů, kdyby byl zaměstnán a měl příjem ze závislé činnosti. 

Poslední, třetí kapitola se zabývá shrnutím a zhodnocením druhé kapitoly. Řeší, jaká varianta 

zdanění poplatníkových příjmů by byla nejoptimálnější. Ve třetí kapitole je také poukázáno na 

úpravy podle ZDP, které jsou nutné v případě změny ve způsobu zdanění příjmů konkrétního 

poplatníka. Dále je v této kapitole nastíněna možnost, jak lze ještě optimalizovat daň z příjmů 

fyzických osob, a to s využitím rezervy. Poslední zmínkou ve třetí kapitole jsou odvody na 

sociální a zdravotní pojištění, jako další součást poplatníkových povinností vůči státu. 

Cílem diplomové práce bylo v její druhé části zjistit jednak daňovou povinnost daného 

poplatníka a také se pokusit najít, srovnat a doporučit nejvhodnější varianty podle ZDP 

k optimalizaci jeho daně z příjmů fyzických osob. Ve třetí části bylo cílem popsat zjištěné 

výsledky určitých možností zdanění příjmu vybraného poplatníka a určit pro něho 

nejoptimálnější způsob. 

Diplomová práce byla zpracována dle právní úpravy platné pro rok 2009. 
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1 Vymezení základních pojm ů dle zákona o daních 
z příjmů a vývoj zdan ění fyzických osob od roku 2007 do 
roku 2009 

 

Ve své diplomové práci budu používat mnoho termínů ze zákona o daních z příjmů, 

proto bych se v této části věnovala vysvětlení těch nejzákladnější pojmů z tohoto zákona, 

které vedou k optimálnímu zdanění fyzických osob. Zaměřím se především na §6 a §7 ZDP, 

což jsou dva druhy příjmů, kde může fyzická osoba nejlépe optimalizovat svoji daňovou 

povinnost. Co se týče příjmů z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, je prakticky 

optimalizace nemožná. Proto se optimalizaci tohoto paragrafu věnovat nebudu a jen okrajově 

nastíním optimalizaci zbylých příjmů, jako je §9 a §10 ZDP. 

Fyzické osoby při provozování své činnosti jako je zaměstnání, podnikání, držba cenných 

papírů nebo příležitostná činnost, dosahují příjmů, které ve většině případů podléhají 

povinnosti odvést část těchto příjmů státu. Tyto zákonem dané odvody můžeme rozdělit do 

dvou základních skupin, a to na: 

1. Pojistné (sociální a zdravotní), 

2. Daň z příjmů. 

Tyto dvě skupiny představují povinnost danou právními předpisy přesunout státu část 

dosaženého příjmu prostřednictvím samotné osoby, která těchto příjmů dosáhla a vystupuje 

zde jako poplatník (zejména v případě příjmů z podnikání, pronájmu a ostatních nebo 

nahodilých příjmů) nebo jiné osoby v pozici tzv. plátce (a to v případě příjmů ze závislé 

činnosti, kdy zaměstnavatel sráží tyto odvody za zaměstnance). Současně platí, že závisí na 

konkrétním druhu příjmu, protože není vždy nutnost odvádět všechny výše uvedené odvody. 

Co se týče odvodů sociálního a zdravotního pojištění se v této kapitole zabývat nebudu, 

protože to je oblast, ve které fyzická osoba nemá možnost optimalizovat svoji povinnost a 

není to náplní diplomové práce. 

 

 

1.1 Základní údaje ze zákona o daních z příjmů fyzických osob 
 

Problematiku daně z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

v platném znění (dále jen ZDP). Zákon je zaměřen na oblast daně z příjmů jak fyzických 

osob, tak i právnických osob. Této dani podléhají veškeré příjmy fyzických osob, které jsou 

předmětem daně a zároveň nejsou od této daně osvobozeny. Celá diplomová práce bude 
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řešena pouze z pohledu fyzických osob a k vysvětlení jednotlivých pojmů budu vycházet 

z platné legislativy pro rok 2009. 

 

 

1.1.1 Subjekt dan ě z příjmů 
 

Za subjekt daně z příjmů považujeme fyzickou osobu, která je adresátem práva a je tudíž 

povinna se při svém jednání řídit ZDP, a to bez ohledu na své občanství, věk a i na to zda je 

zapsána v obchodním rejstříku, pokud jsou její příjmy podrobeny dani z příjmů fyzických 

osob a zároveň nejsou od této daně osvobozeny. Tento subjekt neboli fyzickou osobu 

označuje ZDP v §2 odst. 1 za poplatníka. Z pohledu původu příjmů fyzických osob a jejich 

zdanění rozlišuje ZDP dvě skupiny poplatníků, a to na tzv.: 

- daňového rezidenta – což jsou poplatníci s neomezenou daňovou povinností a   

- daňového nerezidenta – poplatníci s omezenou daňovou povinností. 

§ 2 odst. 2 ZDP definuje daňového rezidenta jako poplatníka, jehož daňová povinnost se 

vztahuje na příjmy, které mu plynou ze zdrojů na území České republiky (dále jen ČR) a 

zároveň i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Rezident je chápán jako fyzická osoba, která má na 

území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, čímž je myšleno, že na území ČR pobývá 

alespoň 183 dní souvisle v kalendářním roce anebo v několika obdobích. Kdežto v odstavci 3 

téhož paragrafu zákon popisuje daňového nerezidenta jako poplatníka, jehož daňová 

povinnost se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. Tato osoba tedy 

zdaňuje pouze ten příjem, který ji vznikl na území ČR, nemá zde bydliště, nebo se na území 

ČR zdržuje, avšak méně než 183 dní v kalendářním roce. Může se zde zdržovat déle, ale 

pouze za účelem studia nebo léčení.  

Význam takového rozdělení poplatníků je v rámci optimalizace daňové povinnosti i 

v uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě. Daňový nerezident má možnost 

uplatnění slevy na poplatníka, na děti, na manžela/ku, na invaliditu pouze v případě, kdy 

alespoň 90 % celosvětových zdanitelných příjmů mu plyne ze zdrojů na území ČR. 

V opačném případě nerezident na tyto výhody nemá nárok. 

Za subjekt daně z příjmů považujeme vedle poplatníka také plátce této daně. Plátce je 

fyzická nebo právnická osoba, jež má za povinnost daň srážet a odvádět za poplatníka 

s příjmem ze závislé činnosti nebo funkčních požitků dle § 6 ZDP. 
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1.1.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob 
 

Podle ZDP lze považovat za předmět daně z příjmů obecně příjem poplatníka, jeho 

důchod, výnos z majetku či vykonání určité činnosti. Vyjmenované příjmy pak vedou 

k daňové povinnosti poplatníka. Předmět daně je přesně vymezen v § 3 odst. 1 ZDP a je 

rozdělen do 5 skupin, a to na: 

- příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 ZDP – jedná se především o 

příjmy z pracovněprávního poměru, ale i o příjmy jednatelů společností s ručením 

omezeným za výkon jednatele společnosti, členů družstev, komanditistů komanditních 

společností, likvidátorů, ale také o odměny za výkon funkce v státních orgánech, 

občanských a zájmových sdružení, atd.), 

- příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP – jde o příjmy, 

které dosahují fyzické osoby a to podnikatelé (OSVČ) ze své podnikatelské činnosti 

nebo o příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, jako např. z nezávislých povolání 

či příjmy z autorských práv, atd.), 

- příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), 

- příjmy z pronájmu  (§ 9 ZDP – jedná se o příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých 

věcí s výjimkou příležitostného pronájmu těchto věcí za podmínky, že tyto movité či 

nemovité věci nejsou součástí obchodního majetku poplatníka, což by se v opačném 

případě stalo příjmem podle § 7 ZDP) a  

- ostatní příjmy  (§ 10 ZDP – v tomto paragrafu půjde o všechny ostatní příjmy, které 

nelze zdanit podle § 6 – 9 ZDP). 

Tyto příjmy pak tvoří tzv. dílčí základy daně. Uvedené příjmy mohou být v peněžní i 

nepeněžní formě, popř. dosažené i směnou. Příklad nepeněžního příjmu je často možný u 

příjmu z pronájmu, kde jsou pronajímány nemovitosti a místo finanční úhrady za pronájem 

může být mezi nájemcem a pronajímatelem dohodnuto nájemné v naturální podobě. Jedná se 

často o rekonstrukce nemovitosti, opravy, modernizace. Tento nepeněžní příjem je pak nutné 

ocenit, a to se děje podle zvláštního právního předpisu, pokud zákon nestanoví jinak. Tedy dle 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Dani z příjmů fyzických osob nepodléhají všechny příjmy, které poplatník může 

dosáhnout, tedy nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. ZDP tyto příjmy vymezuje 

v § 3 odst. 4, kam řadíme např.: 

- příjmy získané zděděním majetku, které jsou zdaněny daní dědickou, 
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- příjmy získané darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, 

s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti 

s výkonem činnosti podle § 6 nebo podle § 7 ZDP, které podléhají dani darovací, 

- příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů nebo 

- částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních 

poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny dle zvláštních předpisů, 

- atd. 

 Další příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů také definuje § 6 odst. 7 ZDP, kde se 

jedná o příjmy získané při závislé činnosti. Zúčtování těchto příjmů je však na bedrech 

zaměstnavatele, takže běžný občan, zaměstnanec, se nemusí zajímat o správnosti jejich 

zdanění. Výše jmenované příjmy nejsou zahrnuty do předmětu daně, tudíž je poplatník 

nemusí v souvislosti s jejich nabytím podrobovat dani z příjmů.  

 

 

1.1.3 Osvobození od dan ě z příjmů fyzických osob  
  

Mimo příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, existují i příjmy, které sice 

předmětem této daně jsou, ale daň se z nich neplatí. Jedná se o příjmy od daně osvobozené. U 

tohoto druhu je však nutné kontrolovat podmínky, za nichž je možné osvobození uplatnit. 

Proto je důležité věnovat pozornost těm případům, kdy ZDP osvobozuje od daně příjmy 

získané prodejem majetku a práv po uplynutí určité doby od jejich nabytí, a současně se 

nejedná o pořízení a následný prodej za účelem dosažení zisku. ZDP tak stanoví zákonnou 

presumpci, kdy může jít o tzv. spekulační obchod. Jako testovací kritérium je stanovena doba 

mezi nákupem a prodejem předmětu. Pokud byly předměty prodány v kratší době než 

zákonem vymezené, platí zákonná presumpce, že se jedná o spekulační obchod. Stanovená 

doba je odlišná pro majetek ve vlastnictví občana (nepodnikatele) a ve vlastnictví podnikající 

fyzické osoby, neboli předmět vedený v obchodním majetku. Pokud byl předmět prodeje 

zařazen v obchodním majetku, tak časový test běží ode dne vyřazení z obchodního majetku 

poplatníka a v některých případech až od ukončení podnikatelské činnosti. Dnem vyřazení 

majetku z obchodního majetku je den, kdy poplatník naposledy o tomto majetku účtoval, 

popř. při vedení daňové evidence den, kdy byl majetek vyřazen z evidence majetku.  

Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob definuje § 4 ZDP, kde je jejich 

kompletní výčet. Mezi ně například patří příjmy z prodeje nemovitého majetku nebo 
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spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, příjmy z prodeje movitých věcí, 

příjmy z prodeje cenných papírů, příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského či 

důchodového pojištění, dávky sociální péče, stipendia ze státního rozpočtu, úroky z vkladů ze 

stavebního spoření nebo příjem plynoucí z daňové bonusu na vyživované dítě, atd. 

Kromě osvobozených příjmů, které jsou vymezeny podle § 4 ZDP, vymezuje zákon 

také další příjmy od daně z příjmů osvobozené, a to v § 6 odst. 9 nebo v § 10 odst. 3 ZDP. 

Osvobození dle § 6 ZDP je na příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, jejichž 

posouzení zdanění je přeneseno na zaměstnavatele. V § 10 ZDP se vztahuje osvobození pouze 

na některé ostatní příjmy, jako např.: 

- příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, pokud 

jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období  20 000 Kč nebo 

- výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení. 

Na rozdíl od příjmů, které předmětem daně vůbec nejsou, příjmy osvobozené od daně 

z příjmů sice dani podléhají, ale za splnění určitých podmínek pro osvobození daných 

zákonem se u nich daň z příjmů neuplatní. Tudíž není nutné kvůli nim podávat daňové 

přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

 

 

1.1.4 Základ dan ě z příjmů fyzických osob 
 

Pro zjištění daňové povinnosti poplatníka je nutné nejdříve znát tzv. základ daně. Pod 

tímto pojmem se skrývá částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období 

(pro fyzickou osobu je to kalendářní rok), přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení, pokud ZDP u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 nestanoví 

jinak. Základ daně z příjmů fyzických osob vymezuje § 5 ZDP a může docházet i k jeho 

úpravám podle § 23 ZDP. Poplatníkovi mohou ve zdaňovacím období plynout více druhů 

příjmů uvedených v § 6 až po § 10 ZDP a základem daně je pak součet dílčích základů daně 

zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. Do základu daně nelze zahrnout příjmy 

osvobozené od daně z příjmů a příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle § 36 

ZDP, jinak řečeno příjmy, které jsou zdaněny srážkovou daní. 

V případě příjmů z podnikání a ze samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP) a u příjmů 

z pronájmu (§ 9 ZDP) se může stát, že dílčí základ daně bude ztrátový. Jestliže bude mít 
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poplatník více druhů příjmů podle § 6 – 10 ZDP, lze o ztrátu vzniklou z §7 nebo 9 ZDP snížit 

pouze úhrn dílčích základů daně podle § 7 – 10 ZDP. Nelze však o tuto ztrátu ponížit dílčí 

základ daně ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), který sice ovlivňuje celkový základ daně, ale 

fakticky se posuzuje zvlášť. Daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit ve 

zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných 

podle jednotlivých druhů příjmů definovaných v § 7 až 10 ZDP v pěti následujících 

zdaňovacích obdobích. 

 

 

1.1.5 Nezdanitelné části základu dan ě  
 

Jakmile se stanoví souhrnný základ daně, který se případně ještě upraví o položky 

snižující či zvyšující základ daně podle § 23 ZDP, lze tento konečný základ ještě snížit o tzv. 

nezdanitelné části. Mezi nezdanitelné části, které se týkají výhradně fyzických osob a jsou 

definovány v § 15 ZDP, se řadí např.: 

- dary, které si lze odečíst za určitých zákonem stanovených podmínek uvedených 

v odstavci 1 (např. odpočet v hodnotě 2 000 Kč za jeden odběr krve, dar na veřejně 

prospěšné účely, atd.), 

- odpočty úroků z úvěrů ze stavebního spoření či hypotečních úvěrů použitých 

k zajištění bytových potřeb (odst. 3 a 4),  

- odpočet příspěvků na penzijní připojištění snížený o 6 000 Kč, maximálně však ve 

výši 12 000 Kč (odst. 5), 

- odpočet zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění v maximální výši 

12 000 Kč (odst. 6), 

- odpočet zaplacených členských příspěvků za členství v odborové organizaci, a to 

v částce do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP, maximálně však ve výši 

3 000 Kč (odst. 7), 

- úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání až do výše 10 000 Kč, pokud nebyly hrazeny 

zaměstnavatelem a u poplatníka s příjmy z podnikání, nebyly zahrnuty do 

zdanitelných výdajů (odst. 8). 

Uplatnění nezdanitelných částí může být limitováno, a to buď absolutní částkou, kterou 

odpočet nemůže překročit (v případě úroků z úvěrů na bytové potřeby), nebo relativně (v 
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případě darů). Smyslem nezdanitelných částí základu daně je motivace daňového subjektu 

k jednání, které je z celospolečenského hlediska žádoucí jako např. dary na veřejně prospěšné 

účely, přispívat si na penzi, atd. 

Dále existují tzv. odčitatelné položky od základu daně, které jsou vymezeny v § 34 ZDP 

a jedná se především o ztrátu vzniklou v předchozích letech nebo výdaje na vývoj a výzkum. 

Tyto položky lze taktéž odečíst od základu daně a tím si optimalizovat daňovou povinnost.  

 

 

1.1.6 Sazba daně z příjmů fyzických osob 
 

Sazba daně je procentuální vyjádření, prostřednictvím kterého se ze základu daně 

(sníženého o nezdanitelné části nebo odčitatelné položky) stanoví velikost daňové povinnosti 

poplatníka. Daň se vypočítá pro rok 2009 s využitím rovné sazby daně a to výši 15 %. Tato 

jednotná  sazba daně z příjmů fyzických osob nahradila tzv. progresivní systém zdanění 

příjmů fyzických osob, který byl využíván do konce roku 2007. 

 

 

1.1.7 Slevy na dani z p říjmů fyzických osob  
 

Po výpočtu daně z příjmů nám zákon dále umožňuje si daňovou povinnost ještě snížit, 

a to prostřednictvím tzv. slev na dani. Znamená to tedy, že nám sleva na dani snižuje již 

přímo vypočtenou daň a nikoliv pouze základ daně. Z hlediska uplatňovaných slev na dani 

patří mezi nejvýznamnější především slevy při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním 

postižením podle § 35 ZDP, slevy uvedené v § 35ba ZDP a dále pak sleva na dani na 

vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti podle § 35c ZDP. Mezi 

uplatnitelné slevy na dani podle § 35ba ZDP zahrnujeme: 

a) slevu na poplatníka (pro rok 2009 i 2010 činí v hodnotě 24 840 Kč), 

b) slevu na manžela/manželku žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá 

vlastní příjem přesahující za zdaňovací období zákonem stanovenou částku (pro 

rok 2009 i 2010 činí limitující částka 68 000 Kč a následně uplatnitelná sleva je 

v hodnotě 24 840 Kč), 
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c) slevu na poplatníka pobírajícího invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo 

druhého stupně z důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu ( pro 

2009 i 2010 je sleva v hodnotě 2 520 Kč), 

d) slevu na poplatníka pobírajícího invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 

nebo jiný důchod  z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění 

(v hodnotě 5 040 Kč pro rok 2009 i 2010), 

e) slevu na poplatníka, který je držitelem průkazu ZTP/P (v roce 2009 i 2010 je 

v hodnotě 16 140 Kč), 

f) slevu u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let 

nebo u doktorského studijního programu do dovršení věku 28 let (pro rok 2009 i 

2010 tato sleva činí 4 020 Kč). 

Vedle výše uvedených slev si mohou někteří poplatníci uplatnit i tzv. daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě. Za každé vyživované dítě, žijící s poplatníkem v jedné 

domácnosti, náleží poplatníkovi podle § 35c a 35d ZDP za rok 2009 daňové zvýhodnění ve 

výši 10 680 Kč za kalendářní rok. A je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 

daňového zvýhodnění na dvojnásobek.  

Za vyživované dítě poplatníka zákon považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která 

nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk/vnučka pokud jejich rodiče nemají 

příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Dítě musí být nezletilé nebo zletilé až 

do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a 

soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání 

či vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu. Poplatník může využít daňové zvýhodnění i v případě, že dítě se 

přechodně nachází mimo domácnost např. v nemocnici, na kolejích, v internátě, v lázních 

apod. Druh a družka mohou uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě stejným 

způsobem jako manželé. 

Poplatník může daňové zvýhodnění uplatnit třemi způsoby: 

■    slevou na dani, až do výše daňové povinnosti vypočtené podle ZDP za příslušné 

zdaňovací období, 

■    ve formě tzv. daňového bonusu, který vzniká jakmile daňové zvýhodnění převyšuje 

daňovou povinnost. Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím 

období příjmy podle § 6 až 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Hodnota 
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bonusu v roce 2009 musí činit alespoň 100 Kč a maximálně ve výši 52 200 Kč za 

kalendářní rok, 

■    slevou na dani a daňového bonusu, a to podle výše vypočtené daňové povinnosti za 

příslušné zdaňovací období. 

Daňové zvýhodnění představuje určitou formou negativní daň. Jde o kombinaci slevy na 

dani a daňového bonusu, který znamená, že poplatníkovi je státem vyplacena částka absolutní 

slevy na dani, kterou díky nízké vypočtené dani nemohl uplatnit při výpočtu daně. 

Využití těchto všech slev na dani se váže na splnění zákonem uvedených podmínek a 

prokázání stanovených skutečností předepsaným způsobem. Slevy na dani mají sociální 

funkci a přispívají k optimální redistribuci důchodů. Jejich cílem je zohlednit sociální 

postavení zaměstnance nebo poplatníka. 

 

 

1.1.8 Spolupracující osoby 
 

Jak efektivně snížit celkové povinné odvody z příjmů jednotlivých členů domácnosti, 

pokud alespoň jeden z členů domácnosti má příjem z podnikání nebo jiné samostatné 

výdělečné činnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, je možnost spolupráce na 

tomto podnikání s jiným členem (jinými členy) této domácnosti. Tímto způsobem lze 

převádět na tyto spolupracující osoby část příjmů osoby samostatně výdělečně činné (dále jen 

OSVČ), a tak si legálně snižovat výši svých příjmů, z nichž musí být odváděny povinné 

zákonné odvody (jako zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů fyzických osob). 

V rámci optimalizace daňové povinnosti při rozdělování příjmů mezi jednotlivé členy 

domácnosti je nutno z hlediska celkových zákonných odvodů zvažovat celou řadu 

skutečností. Pouze minimalizovat odvodovou daňovou povinnost v daném zdaňovacím 

období nemusí stačit, aby docházelo k daňové úspoře domácnosti poplatníka. Proto je nutné 

sledovat i další platby, jako je zdravotní a sociální pojištění, možnost vzniku platit zálohy na 

daň z příjmů podle § 38h ZDP v případě osob, na něž jsou některé příjmy v souladu se ZDP 

převáděny v následujícím zdaňovacím období, ale např. také skutečnost, zda úspora na dani 

v příslušném zdaňovacím období nezvýší příjmy domácnosti natolik, že dojde k následné 

redukci například sociálních dávek, které domácnost pobírá z důvodu nízkých příjmů, 

přičemž ve výsledku bude ztráta vyplývající z odebrání sociálních dávek vyšší než úspora na 

daňových, případně pojistných odvodech. 
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Avšak spolupráce má řadu výhod a mezi ty nejvýznamnější patří, že: 

●    není nutné právně zakládat nový subjekt, neuzavírají se ani žádné speciální smlouvy mezi 

OSVČ a spolupracující osobou (osobami), v právních vztazích tak stále vystupuje pouze 

samostatná OSVČ a spolupracující osoby dokonce ani nemusí být známy třetím 

subjektům, 

●    spolupracující osoba nemusí mít své vlastní živnostenské oprávnění. 

Výpočet příjmů spolupracujících osob vymezuje zákon v § 13 ZDP. Zákon uvádí, že lze 

rozdělit příjmy z § 7 ZDP na spolupracujícího manžela či manželku, tak aby podíl na 

příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů nečinil více než 50 

%. Avšak částka připadající na spolupracujícího manžela či manželku, o kterou příjmy 

přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 

45 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. Při spolupráci jednoho z manželů a 

ostatních členů žijících v domácnosti s poplatníkem se příjmy dosažené při podnikání nebo 

jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují tak, aby jejich podíl na společných příjmech a 

výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %. Přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující 

osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci za celé 

zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce. U spolupracujících 

osob musí být výše podílu na společných příjmech a výdajích vždy stejná a nelze je 

rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních 

měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění. 

 

 

1.1.9 Povinnost podat da ňové p řiznání 
 

Jestliže dosáhne fyzická osoba v průběhu zdaňovacího období příjmy, které jsou 

předmětem daně z příjmů a zároveň nejsou od daně z příjmů osvobozeny, podléhají tyto 

příjmy zdanění. K tomuto zdanění dochází dvěma způsoby, a to: 

- prostřednictvím jiného subjektu, který příslušnou daň vypočte a obvykle také odvede 

(typickým příkladem je zdaňování příjmů ze závislé činnosti, kde subjektem, který daň 

počítá a odvádí je zaměstnavatel, nebo také zdaňování úroků na běžných účtech u 

bank, kdy výpočet a srážku provádí banka), 

- zdanění příjmů provádí přímo poplatník prostřednictvím svého daňového přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob. 
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Podle způsobu zdanění je také možné ovlivňovat i základ daně poplatníka a tím pak 

výslednou daňovou povinnost. Pokud dochází ke zdanění prostřednictvím jiného subjektu, 

jsou možnosti ovlivnění základu daně menší než v případě, že si svou daňovou povinnost 

vypočítává sám poplatník prostřednictvím daňového přiznání, ba dokonce nemožné, a to ve 

výše uvedeném případě při zdanění úroků z vkladů na běžných účtech. U zdanění příjmů ze 

závislé činnosti lze ovlivnit základ daně nepřímo, kdy může poplatník snižovat svoji daňovou 

povinnost tím, že svému zaměstnavateli doloží doklady, které je nutno mít k uplatnění 

některých slev na dani nebo daňového zvýhodnění, a zároveň podepíše tzv. prohlášení 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Naopak u 

příjmů podle § 7 ZDP, kdy si poplatník svoji daňovou povinnost sám vypočítá a odvede na 

základě svého podaného daňového přiznání, může velmi často již v průběhu zdaňovacího 

období aktivně ovlivňovat (minimalizovat) svůj základ daně z příjmů. Nejideálnější situací 

ovšem zůstává, pokud poplatník své zdanitelné příjmy vůbec zdaňovat nemusí. 

Jestli poplatník musí nebo nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob vymezuje zákon v § 38g ZDP. Dle tohoto ustanovení platí, že daňové přiznání je 

povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, 

přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy , z nichž je 

daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby. Daňové přiznání je povinen podat i ten poplatník, 

jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 

Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Daňové přiznání však nemusí podat poplatník, který má 

příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 ZDP pouze od jednoho a nebo postupně 

od více zaměstnavatelů (plátců daně) včetně doplatků mezd od těchto zaměstnavatelů, což 

definuje § 38ch odst.4 ZDP. Další zákonem stanovené podmínky k podávání daňového 

přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou vymezeny v § 38g ZDP. 

Skutečnost, že v některých případech není nutné podávat daňové přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob, i když poplatník v průběhu zdaňovacího období dosáhl příjmů, které 

podléhají zdanění daní z příjmů, může být využito k optimalizaci zdanění příjmů domácnosti 

poplatníka. 
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1.1.10 Příjmy ze závislé činnosti a funk ční požitky - § 6 ZDP 
 

Jednoduše se dá říci, že příjmy ze závislé činnosti jsou zejména příjmy z činností, ve 

kterých je poplatník v tzv. závislém postavení vůči osobě, od které své příjmy získává. 

Typickým druhem těchto příjmů jsou příjmy z pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Přesné vymezení těchto příjmů zákon definuje v § 6 odst. 1 ZDP. Podle 

tohoto odstavce platí, že příjmy ze závislé činnosti jsou: 

a) příjmy 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. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a 

studentů z praktického výcviku, 

b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při 

výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci 

likvidátorů, 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob (jedná se např. o 

příjmy členů představenstva akciových společností, atd.), 

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

závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od 

plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u 

kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává. 

Pojistné a daňové odvody se odvádějí podobným způsobem i z příjmů z tzv. funkčních 

požitků. Funkčními požitky se rozumí podle § 6 odst. 10 ZDP: 

a) funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu České republiky a poslanců 

Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky a platy vedoucích 

ústředních úřadů státní správy, 

b) odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, 

státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech  

a institucích. 

Z hlediska pojistných a daňových odvodů, které jsou sráženy z těchto příjmů převážně platí, 

že v průběhu roku se o tyto srážky stará plátce (zaměstnavatel). Poplatník (zaměstnanec) má 

možnost výši svých zákonných daňových odvodů v daném období minimalizovat pouze 

nepřímo, a to prostřednictvím podpisu tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků (dále jen prohlášení) a dokladů, které požaduje ZDP k tomu, 
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aby bylo možné snížit jeho daňovou povinnost. Pokud zaměstnanec zapomene nebo zanedbá 

předložit všechny možné doklady, nebo nepodepíše prohlášení zaměstnavateli, tak velmi 

často dochází ke zbytečně velkým srážkám na dani z příjmů. Proto je důležité ihned po 

nástupu do zaměstnání toto prohlášení podepsat (nejpozději do 30 dnů od nástupu do 

zaměstnání) a získat tak možnost zdanění příjmů ze závislé činnosti tzv. zálohovou daní (která 

je vyúčtovatelná po skončení zdaňovacího období a velmi často se pak alespoň část odvedené 

daně vrací zaměstnanci) nebo možnost uplatnění slev na dani podle § 35ba ZDP, pomocí 

nichž dochází ke snižování odvodů daně z příjmů. Pokud tak zaměstnanec neučiní, nelze 

v průběhu roku uplatňovat slevy na dani a ani daňové zvýhodnění na dítě podle § 35c ZDP a 

navíc také hrozí to, že jeho příjmy budou zdaňovány daní srážkovou, která již po skončení 

zdaňovacího období vyúčtovatelná není a nelze ji tedy ani případně zaměstnanci vrátit. I 

v případě, že by příjem poplatníka podléhal zálohové dani, tak při nepodepsaném prohlášení 

platí, že budou zálohy na daň z příjmů obvykle vyšší než v případě, kdy by si zaměstnanec 

uvedené prohlášení podepsal. Dle ustanovení podle § 38k odst. 4 ZDP platí, že podpisem 

prohlášení zaměstnanec zaměstnavateli prokazuje skutečnosti o tom: 

- jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání slevy na dani podle § 35ba ZDP nebo 

zda došlo ke změnám u těchto slev a popřípadě kdy, 

- že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího 

období neuplatňuje nárok na slevu na dani u jiného plátce daně a že současně na stejné 

období kalendářního roku nepodepsal u jiného plátce prohlášení k dani, 

- jaké jsou u něho dány skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované 

dítě podle § 35c ZDP, popř. kdy a jak se změnily a zda se jedná o zletilé studující dítě, 

že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

- že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího 

období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce daně a že to 

samé zvýhodnění na to samé dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní 

měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba. 

Z důvodu velké výhody podepsání prohlášení u zaměstnavatele je možné mít toto 

prohlášení podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele zároveň. Jestliže má zaměstnanec 

souběžně více zaměstnavatelů, musí si rozmyslet, u kterého z těchto zaměstnavatelů si 

prohlášení podepíše a u kterého nikoliv. Obecně platí, že je výhodné si toto prohlášení 

podepsat u toho zaměstnavatele, u něhož zaměstnanec dosahuje vyšších příjmů, neboť 

v takovém případě platí, že díky vyššímu základu daně z tohoto zaměstnání je vyšší šance na 
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uplatnění veškerých přípustných slev na dani, čímž dojde k vyšší daňové úspoře než u nižších 

příjmů dosahovaných u dalších ze zaměstnavatelů.  

Aby zaměstnavatel při zdaňování příjmů zaměstnance mohl přihlédnout k některým 

slevám na dani nebo daňovému zvýhodnění na dítě, musí kromě podepsaného prohlášení 

zaměstnanec doložit i některé doklady, které požaduje a vyjmenovává ZDP v ustanovení § 38l 

odst. 2 až 3 ZDP. Mezi tyto doklady  patří např. doklad prokazující totožnost manželky 

(manžela), rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, průkazem ZTP/P (pokud je poplatník 

jeho držitelem), potvrzení školy, že se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem, úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojeného, v péči, 

která nahrazuje péči rodičů, atd.), potvrzením, že druhý z manželů nárok na daňové 

zvýhodnění na to samé dítě neuplatňuje u svého zaměstnavatele, apod. 

Z pohledu odvodů zdravotního a sociálního pojištění je v takovém případě situace 

ještě složitější, neboť zaměstnanec nemá k dispozici legální prostředky ke snížení srážek 

sociálního nebo zdravotního pojištění ze svých hrubých příjmů, až na drobné výjimky. Jednou 

z těchto výjimek je např. situace, kdy poplatník (např. jím může být student) uzavírá se 

zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, jelikož z této dohody se zdravotní ani sociální 

pojištění neodvádí. Avšak dohody mají také své omezující podmínky. Mezi ně patří např: 

odpracované hodiny mohou být do 150 hodin za rok, vyplacená odměna do 5 000 Kč bude 

zdaněna srážkovou daní podle § 36 ZDP, nad 5 000 Kč bude zdaněna podle § 16 ZDP. Pokud 

poplatník pracující na dohodu podepíše prohlášení, budou mu uplatněny daňové výhody. 

 

 

1.1.11 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výd ělečné činnosti - § 7 
ZDP 

 

Poplatník, který má pouze příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti má ve 

srovnání s příjmy ze závislé činnosti mnohem více možností, jak optimalizovat svůj základ 

daně z příjmů, ale i vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální 

pojištění. Mezi výhody patří skutečnost, že za poplatníka neprovádí odvody jeho 

zaměstnavatel, nýbrž veškeré břemeno výpočtu a odvodu povinných částek leží výhradně na 

samotném poplatníkovi, tudíž má možnost využít veškeré výhody, které z osobně 

prováděných výpočtů vyplývají. Nevýhodou však může být pro poplatníka administrativní i 

časové zátěže. 
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Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti vymezuje zákon v § 7 ZDP 

a dle tohoto ustanovení platí, že příjmy z podnikání jsou: 

■    příjmy ze živností (podle zákona o živnostenské podnikání), 

■    příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (u osob registrovaných 

v evidenci samostatně hospodařících rolníků na obecních úřadech), 

■    příjmy z jiného podnikání (u poplatníků oprávněných k výkonu jiného podnikání 

zpravidla odbornou profesní organizací), 

■    podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti. 

Dále zákon uvádí, že příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti zejména jsou: 

■    příjmy z užití a poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

z autorských práv a jim příbuzných práv, příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování 

literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

■    příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních předpisů, 

■    příjmy za činnosti podle zvláštních předpisů (znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů 

kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, zprostředkovatelů 

kolektivních sporů a rozhodců), 

■    příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného 

insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce 

a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního 

právního předpisu.  

Do příjmů z podnikání a z jiné výdělečné činnosti se rovněž řadí příjmy z pronájmu 

majetku vloženého do obchodního majetku poplatníka a příjmy plynoucí z veškerého 

nakládání s majetkem, který je také vloženým do obchodního majetku poplatníka včetně 

prodeje cenných papírů. Za příjmy z podnikání a z jiné výdělečné činnosti jsou považovány 

rovněž příjmy spolupracujících osob. Poplatník, který má příjmy podle § 7 ZDP se považuje 

za tzv. osobu samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ).  

Obecným dílčím základem daně je u příjmů z podnikání a z jiné výdělečné činnosti rozdíl 

mezi příjmy podle § 7 ZDP sníženými o výdaje nutné k jejich dosažení, zajištění a udržení. 

Z hlediska vlastní techniky zdaňování těchto příjmů platí, že poplatník dosahující příjmy 

podle § 7 ZDP může jejich zdanění provádět třemi základními způsoby, a to: 

1. prostřednictvím stanovení paušální daně podle § 7a ZDP, kdy tento způsob lze 

použít pouze u příjmů z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. a) – c) ZDP, 
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2. pomocí uplatňování skutečných daňových výdajů zaevidovaných v tzv. daňové 

evidenci podle § 7b ZDP, případně v účetnictví nebo 

3. pomocí uplatňování tzv. paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP. 

Který způsob zdanění využít závisí jednak na platné právní úpravě, která v některých 

případech stanovuje omezující podmínky pro uplatnění jednotlivých technik zdaňování příjmů 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a dále také na rozhodnutí daného 

poplatníka, která z technik je pro něj v dané situaci nejvýhodnější. Způsoby zdanění lze měnit 

pro jednotlivá zdaňovací období, byť v některých případech je s tím spojeno určité daňové 

úskalí. 

 

1.1.11.1  Zdaňování paušální daní podle § 7a ZDP 
 

Zdanění pomocí paušální daně v podstatě znamená, že se nezdaňují skutečně dosažené 

příjmy poplatníka, nýbrž daň z příjmů je stanovena dopředu správcem daně po podání žádosti 

poplatníka o stanovení této paušální daně a to na základě předpokládané výše příjmů, které 

poplatník dosáhne v daném zdaňovacím období. Tento způsob zdanění příjmů lze uplatnit 

pouze u příjmů z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. a) – c) ZDP (tj. pouze u příjmů ze živností, 

u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z jiného 

podnikání, jako je např. advokát, daňový poradce, lékař, atd.). 

Pro poplatníka může být zdanění těchto příjmů formou paušální daně velmi výhodné, proto je 

rozsah poplatníků, kteří mohou tento způsob zdaňování uplatňovat omezen podmínkami 

stanovenými v § 7a ZDP. Toto ustanovení říká, že správce daně může stanovit paušální daň 

pouze poplatníkovi, který splňuje tyto podmínky a mezi ně patří, že: 

� poplatníkovi, kterému kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů 

zdanitelných zvláštní sazbou daně plynou pouze příjmy podle § 7 odst. 1 písm. 

a) – c) ZDP včetně úroků z vkladů na běžném účtu, který je podle poplatníka 

určen k podnikání, 

� poplatník provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo 

spolupracujících osob s výjimkou spolupráce jednoho z manželů, 

� roční výše příjmů z podnikání poplatníka v bezprostředně předcházejících 3 

zdaňovacích obdobích nepřesáhne 5 000 000 Kč, 

� poplatník není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou. 



 18 
 

Na základě poplatníkem podané žádosti správci daně se výše daně určí v závislosti na výši 

předpokládaných příjmů, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a 

příjmů, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně, a na výši předpokládaných výdajů, 

nejméně však ve výši podle § 7 odst. 7 ZDP (paušální výdaje). Daň se následně vypočítá 

stejným způsobem, jakým by si poplatník stanovil ve svém daňovém přiznání. Vypočtená daň 

se pak sníží o předpokládanou slevu na dani podle § 35ba ZDP nebo o předpokládanou slevu 

na dani podle § 35c ZDP (daňové zvýhodnění na vyživované dítě), uplatněnou poplatníkem 

v žádosti o stanovení daně paušální částkou. U takto stanovené daně se ovšem nepřihlédne 

k předpokládanému nároku na uplatnění daňového bonusu.  

§ 7a ZDP dále uvádí případy jako např. v jaké minimální výši musí být daň stanovená 

paušální částkou, kdy může správce daně rozhodnout o zrušení takto stanovené daně nebo 

stanovení doby, po kterou bude tato daň platit, lhůty, nebo kdy má poplatník povinnost podat 

řádné daňové přiznání, čímž by se rušila paušální daň stanovená správcem daně. Na jednu 

stranu je tento způsob zdanění výhodný, ale na druhou stranu má také své úskalí. 

 

1.1.11.2  Zdaňování příjmů z podnikání a z jiné výdělečné činnosti při vedení daňové 
evidence 

 

Druhým způsobem jak zdaňovat příjmy podle § 7 ZDP je jejich zdaňování ve skutečně 

vykázané výši při současném vedení daňové evidence podle § 7b ZDP. 

Daňovou evidenci lze chápat jako vedení si záznamů o dosažených příjmech z podnikání a 

výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle ZDP . Má za cíl 

poskytnout potřebné údaje ke zjištění základu daně z příjmů. Daňová evidence je určena 

především pro fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami1. Účetní jednotky vedou 

účetnictví a lze za ně považovat právnické osoby a některé fyzické osoby2. Daňová evidence 

zachycuje pouze peněžní toky (příjmy a výdaje), které bezprostředně souvisejí s podnikáním a 

stav majetku (a to konkrétně hmotného majetku, zásob a pohledávek) a závazků poplatníka 

(podnikatele) na konci zdaňovacího období. Lze tedy říci, že obsahuje informace o příjmech a 

výdajích, majetku a závazcích podnikatele. U daňové evidence není výslovně předepsána 

forma jejího vedení, ale je uložena pouze povinnost uchovávat ji za všechna zdaňovací 

                                                 
1 Zákon č. 593/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 
2 Účetní jednotky jsou fyzické či právnické osoby, které vedou účetnictví. Fyzická osoba je účetní jednotkou, 
jejíž roční obrat přesáhne 25 000 000 Kč, nebo je zapsaná v obchodním rejstříku, je účastníkem sdružení bez 
právní subjektivity, jejichž členem je alespoň jedna účetní jednotka nebo se rozhodla vést účetnictví dobrovolně. 
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období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o daních z příjmů, a 

to v ustanovení § 7b odst. 5 ZDP. 

Tento systém zdanění příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti s uplatněním 

skutečných daňových výdajů evidovaných v daňové evidenci je výhodné tehdy, pokud jsou 

tyto skutečné výdaje vyšší než tzv. paušální výdaje podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP. Jestliže by 

nastala situace, že paušální výdaje dosáhnou vyšší částky než skutečně vynaložené výdaje, 

bude pro poplatníka výhodnější uplatnit jako způsob zdaňování příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti tyto paušální výdaje, které navíc není nutné prokazovat. 

V případě paušálních výdajů je také snížená administrativní náročnost evidence transakcí 

podnikatelů.  

 

1.1.11.3  Zdaňování příjmů z § 7 ZDP při uplatnění výdajů procentem z příjmů 
 

Posledním způsobem pro zdanění příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti je zdanění skutečně dosažených příjmů při současném uplatnění paušálních výdajů 

procentem z těchto zdanitelných příjmů, a to podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP. Výhodou této 

možnosti zdaňování příjmů z § 7 ZDP ve srovnání se zdaňováním skutečných  příjmů a 

skutečných daňových výdajů při vedení daňové evidence jsou jednoznačně menší nároky na 

administrativu poplatníka. V tomto případě není poplatník povinen sledovat skutečně 

vynaložené, tím pádem nemusí uschovávat doklady, které prokazují jejich výši. Povinností 

poplatníka je pouze evidovat své daňové příjmy a dále pohledávky, které v souvislosti s jeho 

činností vznikly. 

Pokud se poplatník rozhodne tímto způsobem zdaňovat své příjmy, může za rok 2009 (s 

výjimkou uvedenou v § 11 a 12 ZDP1) uplatnit paušální výdaje v této výši: 

a) 80 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP, tj. příjmů ze zemědělské výroby, 

lesního a vodního hospodářství, 

b) 80 % z příjmů ze živností řemeslných (výčet těchto živností nalezneme v příloze č. 1 

v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), 

c) 60 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP s výjimkou příjmů ze živností 

řemeslných, tj. příjmy z ostatních živností (všechny tyto živnosti jsou uvedeny 

                                                 
1 Jde o situaci, kdy se vypočítá podíl spoluvlastníka na příjmech dosažených z určitého majetku ve 
spoluvlastnictví či o situaci rozdělování příjmů mezi účastníky sdružení, které není právnickou osobou. 
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v přílohách č. 2, 3 a 4 v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném 

znění jako živnosti vázané, koncesované a volné), 

d) 60 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP, tj. příjmy z jiného podnikání podle 

zvláštních předpisů (např. lékaři, advokáti, daňoví poradci, atd.),nebo z příjmů podle § 

7 odst. 2 písm. a) ZDP, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 6 ZDP (příjmy autorů za 

příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize za určitých podmínek daných 

v tomto ustanovení). 

Jestliže se poplatník rozhodne pro tento způsob zdaňování za dané zdaňovací období, není 

možné, aby dodatečným daňovým přiznáním  uplatnil za toto zdaňovací období výdaje ve 

skutečné vynaložené výši. Zákon tedy stanoví, že způsob uplatnění výdajů procentem z 

příjmů nelze zpětně měnit. 

Pokud dojde k situaci, kdy poplatník, který má příjmy podle § 7 ZDP při vedení daňové 

evidence, přejde z druhého způsobu zdaňování (při uplatňování skutečně vynaložených 

výdajů) na tento třetí způsob zdaňování (při uplatnění výdajů procentem z příjmů), je nutné 

provést ze strany poplatníka kroky, které jsou uvedeny v § 23 odst. 8 písm. b) bod 3. ZDP. 

Ustanovení říká, že v případech, kdy poplatník uplatňuje tyto výdaje, musí upravit základ 

daně (tj. se zvýší) o cenu nespotřebovaných zásob, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě 

byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)) a 

zaplacených záloh.   

Uplatní-li poplatník výdaje stanovené procentem z příjmů podle § 7 ZDP, jsou v částkách 

výdajů obsaženy veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, kromě pojistného na sociální pojištění a 

zdravotní pojištění, které může poplatník uplatnit navíc v prokázané výši, avšak pouze do 

výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení maximálního základu pro toto 

pojištění. 

 

 

1.1.12 Příjmy z pronájm ů - § 9 ZDP 
 

Dalším předmětem daně z příjmů fyzických osob, které fyzické osoby častěji dosahují, 

jsou příjmy z pronájmu, které jsou definovány v § 9 ZDP. Příjmy z pronájmu lze zdanit třemi 

různými způsoby podle tří základních situací, se kterými se může poplatník setkat. Příjmy 

z pronájmu lze tedy zdaňovat: 
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1. Podle § 7 ZDP, jako příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

v situaci, kdy poplatník pronajímá svůj majetek, který má zařazený v svém obchodním 

majetku. Jiná situace, kdy by tento příjem byl zdaněn podle § 7 ZDP, je v případě, kdy 

se jedná o příjmy z pronájmu dosahované z činností provozovaných na základě 

příslušného živnostenského oprávnění. Příkladem může být situace, kdy poplatník 

(podnikatel – OSVČ) vlastní budovu, kterou má zahrnutou ve svém obchodním 

majetku a pronajímá její nebytové prostory jiným podnikatelům k jejich podnikatelské 

činnosti. V tuto chvíli se příjem z pronajímaných kanceláří stává příjmem poplatníka 

podle § 7 ZDP a je zahrnut do dílčího základu daně dle tohoto ustanovení.  

2. Podle § 9 ZDP, kdy se jedná o příjem z pronájmu majetku zdaňovaný dle tohoto 

ustanovení. Tento příjem bude spadat do dílčího základu daně z příjmů fyzických osob 

podle § 9 ZDP. Jedná se o majetek, který není vložen do obchodního majetku 

poplatníka, přičemž se jedná o: 

a) příjmy z pronájmu nemovitostí (či jen jejich částí) nebo bytů (či jejich částí), 

b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 

odst. 1 písm. a) ZDP. 

3. Podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, jestliže se jedná o příjem z příležitostného pronájmu 

movitých věcí. Tyto příjmy se pak zahrnují do dílčího základu daně z příjmů 

fyzických osob podle § 10 ZDP. 

Příjmy z pronájmu majetku nezahrnutého do obchodního majetku dosažené poplatníkem, 

pokud se nejedná o příležitostný pronájem movitých věcí, a za podmínky, že se nejedná o 

příjmy dosahované na základě živnostenského oprávnění, se zdaňují podle § 9 ZDP. Takovou 

typickou situací jsou příjmy získané za úplatné pronájmy soukromých bytů, domů, či 

místností, garáží, atd.  

Dílčím základem daně z příjmů z pronájmu je podle § 9 odst. 3 ZDP rozdíl mezi 

příjmy z pronájmu a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tento základ 

daně je nutné ještě upravit dle § 23 až 33 ZDP, tzn. že u pronájmu nemovitých či movitých 

věcí se může jako daňový výdaj uplatnit také mj. daňové odpisy pronajímaného majetku. 

Příjmy podle § 9 ZDP se zahrnují do obecného základu daně a jsou zdaňovány sazbou daně 

podle § 16 ZDP (tj. pro rok 2009 to je 15 %). Poplatníci, kteří mají tyto příjmy a uplatňují u 

nich skutečně vynaložené výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení, vedou záznamy o 

příjmech a výdajích v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, 

evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytvářejí a evidenci 

o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, 
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atd. Z pohledu optimalizace zdanění příjmů z pronájmu je důležité ustanovení § 9 odst. 2 

ZDP, podle něhož příjmy z pronájmu plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví, 

se zdaňují pouze u jednoho z nich. V takovém případě je nejideálnější situace, když se 

manželé rozhodnou, který z nich tyto příjmy zdaní ve svém vlastním daňovém přiznání, tak, 

že tyto příjmy zdaní ten, jehož ostatní zdanitelné příjmy jsou nižší než u druhého z manželů. 

Přičemž v jednotlivých zdaňovacích obdobích se může zdaňování těchto příjmů mezi manžely 

střídat. 

Poplatník u příjmů z pronájmu má stejnou možnost jako u příjmů z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti, a to uplatnit si daňové výdaje dvěma způsoby. Kromě 

možnosti uplatňování skutečně vynaložených výdajů, může poplatník uplatnit i výdaje 

paušální podle § 9 odst. 4 ZDP. V případě příjmů z pronájmu se jedná o paušální výdaje ve 

výši 30 % z příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP. Tato možnost je výhodnější pro poplatníka, 

který v daném zdaňovacím období nemá skutečné výdaje spojené s pronajatou věcí vyšší než 

je těch výše zmíněných 30 % z příjmů. Ustanovení §9 odst. 5 ZDP říká, že pokud se poplatník 

rozhodne uplatnit paušální výdaje, jsou v těchto částkách výdajů zahrnuty veškeré výdaje 

vynaložené v souvislosti s dosahováním těchto příjmů. Poplatník, který zvolil paušální 

výdaje, je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti 

s pronájmem. I zde platí, že si poplatník může libovolně zvolit, který ze způsobů uplatnění 

výdajů je pro něj výhodnější. Jestliže poplatník uplatnil předchozí zdaňovací období skutečně 

vynaložené daňové výdaje a v daném následujícím zdaňovacím období chce uplatnit výdaje 

paušální, je nutné upozornit na ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) ZDP, podle něhož musí být 

upraven základ daně z příjmů fyzických osob za předchozí zdaňovací období stejným 

způsobem, jak bylo uvedeno u uplatňování paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP. 

S těmito úpravami může být spojeno riziko vzniku případného penále. Tudíž je případný 

negativní dopad této změny v uplatňování výdajů nutno zakalkulovat do celkové výhodnosti 

přechodu. 

 

 

1.1.13 Ostatní p říjmy - § 10 ZDP 
 

Vedle příjmů, které může fyzická osoba dosahovat podle § 6 až 9 ZDP, jsou příjmy, které 

zákon definuje jako tzv. ostatní příjmy a jejich zdanění je podle § 10 ZDP. Jejich výčet není 
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zcela úplný, ale jedná se o zdanitelné příjmy nejčastěji se opakující a jsou vymezeny v § 10 

odst. 1 ZDP. Do tohoto výčtu patří např.: 

a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, 

včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským 

podnikatelem (dříve samostatně hospodařícím rolníkem), 

b) příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo 

spoluvlastnického podílu na nich, movité věci, cenného papíru a příjmy plynoucí jako 

protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup 

účastnických cenných papírů podle obchodního zákoníku s výjimkou uvedenou v § 4 

ZDP, 

c) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv 

autorských a práv příbuzných právu autorskému, 

d) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou v § 4 

ZDP, 

e) ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh 

soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem 

soutěže, s výjimkou uvedenou v § 4 ZDP, 

f) atd. 

Příjmy uvedené v § 10 odst. 1 ZDP, plynoucí manželům ze společného jmění manželů 

(bezpodílového spoluvlastnictví), se zdaňují pouze u jednoho z nich, jako tomu bylo i 

v případě příjmů z § 9 ZDP. Pokud příjem plynoucí manželům z prodeje nebo převodu 

majetku nebo práva ve společném jmění manželů, které byly zahrnuty v obchodním majetku, 

se zdaňuje u toho z manželů, který měl takový majetek nebo právo zahrnuty v obchodním 

majetku. Opět se dá říci, že výhodnější situace nastane, pokud bude příjem plynoucí 

manželům ze společného jmění, s výjimkou majetku, který byl zahrnut v obchodním majetku, 

zdaněn jedním z manželů, jehož další zdanitelné příjmy jsou nižší. 

I u ostatních příjmů jsou příjmy osvobozeny od daně z příjmů a zákon definuje podmínky 

pro osvobození v § 10 odst. 3 ZDP. V tomto ustanovení je uvedeno, že jsou osvobozeny 

příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně 

příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, pokud jejich úhrn u 

poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč. Dále je osvobozen příjem chovatele 

včel, který mu plyne z jejich chovu a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet 

včelstev 40, v hodnotě 500 Kč na jedno včelstvo. 
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Dílčím základem daně u ostatních příjmů podle § 10 odst.4 ZDP je příjem snížený o 

výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jestliže výdaje spojené s jednotlivým 

druhem příjmu uvedeným v § 10 odst. 1 ZDP jsou vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. 

Tudíž u příjmů z § 10 ZDP nelze vykázat daňovou ztrátu. Pro určení toho, zda jsou daňové 

výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v § 10 odst. 1 ZDP vyšší než příjem, 

se zkoumá každý jednotlivý druh příjmů samostatně. Jestliže se jedná o příjmy ze zemědělské 

výroby, lze výdaje uplatnit podle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP, tj. paušální výdaje ve výši 80 % 

z příjmů. Poplatník, který uplatňuje tímto způsobem výdaje, je povinen vždy vést záznamy o 

příjmech.  

V § 10 odst. 5 a 6 ZDP zákon definuje jaké daňové výdaje lze uplatnit k jednotlivým 

příjmům podle § 10 odst. 1 ZDP. V ustanovení § 10 odst. 5 ZDP je také řečeno, že k hodnotě 

vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při 

stanovení výdajů nepřihlíží.  

 

 

1.2 Vývoj daně z příjmů do roku 2007 do roku 2009 
 

Na vývoj daně z příjmů má především vliv politický aspekt v naší zemi, kdy se vládní 

strany snaží získat před volbami voliče na svoji stranu schválením jistých výhod a na druhé 

straně snaha nastupujících vlád dodržet předvolební program a navržené změny ihned po 

volbách realizovat.Z pohledu vývoje v letech 2007 až 2009 nastaly výrazné změny ve 

zdaňování příjmů fyzických osob od počátku roku 2008, a to v souvislosti s navrženou a 

schválenou reformou veřejných financí koaliční vládou ODS, KDU-ČSL a SZ. Reforma 

veřejných financí probíhala i za koaličních vlád v čele s ČSSD (tj. do konce roku 2007) a 

zásadní změny v dani z příjmů fyzických osob lze spatřit v zavedení nové kategorie slev na 

dani, daňového zvýhodnění na dítě, zavedením minimálního základu daně a institutu 

společného zdanění manželů. Koaliční vláda v čele s ODS, KDU-ČSL a SZ reformou 

v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů zrušila institut společného zdanění 

manželů a minimálního základu daně a zavedla tzv. superhrubou mzdu jako základ daně 

z příjmů ze závislé činnosti, rovnou sazbu daně ve výši 15 % u fyzických osob, značné 

zvýšení osobních slev na dani a na daňovém zvýhodnění na dítě včetně rozšíření okruhu osob 

základní slevy na důchodce a daňové nerezidenty a závazné posouzení, zda jde o projekt 

výzkumu a vývoje.  

 



 25 
 

1.2.1 Zásadní reformní zm ěny po roce 2007  
 

Jak již bylo řečeno, počínaje roku 2008 dochází k zásadním změnám ve zdaňování 

příjmů fyzických osob. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů stanovil zavedením jednotné 

sazby daně z příjmů fyzických osob, narozdíl od dříve klouzavě progresivní stupnice daňové 

sazby, výrazné zvýšení slev na daních majících vazbu na osobu poplatníka, aby nebyla 

zvýhodněna pouze jedna skupina poplatníků. Dále tento zákon stanovil zásadně odlišný 

způsob stanovení základu daně, a to zejména v souvislosti s placením zákonného pojistného. 

Mezi největší změny můžeme zařadit tyto: 

1) Výraznou a klíčovou změnou, od níž se odvíjí některé další neméně důležité 

změny zákona, je zavedení jednotné lineární sazby daně z příjmů fyzických osob 

ve výši 15 %, a to od roku 2008. Tato změna nahradila dřívější klouzavě progresivní 

stupnici daňové sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 12 % až 32 % a 4 pásma 

daňového rozpětí. Toto opatření samo o sobě znevýhodnilo nízkopříjmové skupiny 

poplatníků, kteří svoje příjmy nebo jejich převážnou část zdaňovali sazbou 12 % a 

naopak přineslo výhody pro poplatníky středně a zejména vysokopříjmové, jejichž 

základ daně byl do roku 2007 zdaňován v převážné míře sazbami vyššími, tj. 19 %, 25 

% a 32 %. Nedá se říct, že by jednotná sazba jednodušším výpočtem daně také 

zjednodušila formulář daňového přiznání. Z tohoto pohledu šlo pouze o počty. Některé 

tyto nevýhody byly částečně kompenzovány dalšími novými opatřeními. 

2) Sazby srážkových daní z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR se pro rok 2008 

sjednocují na 15 %. Šlo o logickou úpravu v § 36 ZDP vyvolanou zavedením jednotné 

lineární daně z příjmů fyzických osob.  

3) Zvýšení slev na dani majících vazbu na osobu poplatníka a daňového zvýhodnění na 

dítě. Radikální zvýšení těchto slev bylo způsobeno tím, aby i příjmově nižší skupiny 

poplatníků, kteří příjmy nebo jejich převážnou část zdaňovaly sazbou 12 %, neměly 

vyšší daňové zatížení než tomu bylo před rokem 2008. Nově od roku 2008 si mohli 

důchodci uplatnit také slevu na poplatníka, což do konce roku 2007 možné nebylo. 

Rozdíl v částkách u slev na dani pro rok 2007, nově zavedené na rok 2008 a 

navrhované na rok 2009 je uveden v následující tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 

Sleva na dani: 2007 2008 2009 

a) poplatníka 7200 Kč 24 840 Kč 16 560 Kč 

   (důchodce) 0 Kč 24 840 Kč 16 560 Kč 

b) druhého z manželů bez příjmů 4200 Kč 24 840 Kč 16 560 Kč 

c) poživatele částečného invalidního důchodu 1 500 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč 

d) poživatele plného invalidního důchodu 3 000 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 

e) držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 

f) studenta 2 400 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 10 200 Kč 

 

Takové výrazné zvýšení slev na dani bylo provedeno v návaznosti na výše uvedenou 

jednotnou sazbu daně a dále popsaných změn ve stanovení základu daně, který nebyl 

nadále snižován o  zákonné pojistné, ale naopak u poplatníků s příjmem ze závislé 

činnosti byl základ daně zvyšován na úroveň tzv. superhrubé mzdy.  

4) Daňový bonus na dítě, jako součást již dříve zavedeného daňového zvýhodnění na 

dítě a také jakási forma „negativní“ daně, mohl poplatník uplatnit od roku 2008 až do 

celkové výše 52 200 Kč ročně, místo 30 000 Kč, které platily do konce roku 2007. To 

navazuje na zavedené zvýšení daňového zvýhodnění na jedno vyživované dítě 

z dřívějších 6 000 Kč na  10 680 Kč. 

5) Zásadní změnou, která nastala od roku 2008 byla úprava základu daně ve vazbě na 

zákonné pojistné placené poplatníkem a pojistné, které je povinen platit 

zaměstnavatel za zaměstnance. Toto opatření bylo z hlediska vyváženosti uplatněno ve 

dvou rovinách, a to: 

      •  U poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP se vyloučila možnost uplatnit si do daňových 

výdajů povinné pojistné (zdravotní a sociální). Tím se jeho základ daně zvýšil, 

protože do konce roku 2007 povinné pojistné bylo jako daňově uznatelný výdaj, a to 

i v těch případech, kdy poplatník uplatňoval výdaje paušálem. Tuto velkou změnu 

ovlivňující základ daně bylo nutné považovat za určitý kompenzační faktor výhod 

plynoucích ze sjednocení sazby daně na úroveň 15 % u středně a vysokopříjmových 

poplatníků (OSVČ). U poplatníků, kteří v roce 2007 zdaňovali své příjmy převážně 

sazbou daně 12 %, bylo toto zvýšení kompenzováno výrazným zvýšením slev na 

dani (zejména pak zvýšením základní slevy na poplatníka).  
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•  U poplatníka s příjmy podle § 6 ZDP (u zaměstnanců) zákon stanovil, obdobným 

způsobem jako u poplatníků s příjmy dle § 7 ZDP, nesnižovat příjem pro účely 

výpočtu základu daně ze závislé činnosti o pojistné, které sice sráží zaměstnavatel, 

ale které je povinen platit zaměstnanec. Odůvodnění tohoto opatření má stejný 

význam jako v případě předchozího poplatníka. 

6) Zvýšení základu daně o částku, která se rovná pojistnému, kterou byl 

zaměstnavatel podle tehdejších právních předpisů v oblasti sociálního a zdravotního 

pojištění pro rok 2008 povinen platit ve výši 35 % (26 % sociální + 9 % zdravotní) 

hrubé mzdy svých zaměstnanců. Je nutno říci, že v tomto případě nešlo o platbu 

pojistného zaměstnavatele za zaměstnance a tudíž ani o příjem zaměstnance, a 

zaměstnavatel přitom mohl tuto částku uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. Takto fiktivně zvýšený základ daně byl pracovně, a často mylně a 

zavádějícím způsobem, nazván jako „superhrubá mzda“. Nešlo o mzdu, ale pouze o 

fikci při stanovení základu daně, tudíž tato fikce neovlivnila vyměřovací základ pro 

povinné pojistné u zaměstnance. 

 

1.2.1.1 Zrušení některých ustanovení po roce 2007 
 

Vznikem jednotné sazby daně umožnilo zrušit ta ustanovení, která by byla již 

v důsledku zrušení daňové progrese v závislosti na výši základu daně nadbytečná. Další 

provedené změny umožnily zrušit i některé dosavadní daňové výhody, což přímo či nepřímo 

souvisí s provedenými zásadními změnami. 

Mezi tato ustanovení můžeme zařadit: 

1) Zrušení institutu společného zdanění manželů (dále jen SZP). Výhody tohoto 

postupu zdaňování příjmů byly nesporné a rodinám s dětmi přinášely ročně 

celorepublikově minimálně o 5 mld. Kč nižší daňové zatížení.Tato výhoda byla i přes 

zrušení SZM v podstatě zachovaná, a to jednak změnou sazby daně, a zejména 

výrazným zvýšením slev na dani, tj. zejména základní slevy na poplatníka a dále pak 

na druhého z manželů bez příjmů při zvýšení daňového zvýhodnění na dítě. 

2) Zrušení možnosti výpočtu daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období. 

Zrušení této možnosti bylo další úpravou přímo vyvolanou či umožněnou zavedením 

jednotné lineární sazby daně, tudíž se dá říci, že tento institut byl zcela nadbytečný. 
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3) Zrušení institutu minimálního základu daně. Minimální základ daně byl do jisté 

míry kontroverzním opatřením, které sice částečně eliminovalo daňové úniky, ale 

v případě seriózních poplatníků způsobovalo to, že poplatník byl povinen uhradit 

určitou výši daně i v případě, že jeho skutečně dosažený základ daně tomu vůbec 

neodpovídal. Proto byl oprávněným předmětem kritiky ze strany poplatníků, zejména 

pak živnostníků. Byl by tento institut ponechán v zákoně po radikálních změnách 

v oblasti sazby daně a slev na dani, ztrácel by zcela praktický význam. Daň vypočtená 

z minimálního základu daně by byla po uplatnění výrazně zvýšené slevy vždy nulová 

a zachování jakéhosi efektu minimálního základu daně by si vyžádalo další zvýšení 

tohoto nepopulárního institutu. Jeho zrušením se předpokládá, že zmizela určitá 

psychologická bariéra, která odrazovala poplatníky zahájit podnikání či v podnikání 

pokračovat právě z důvodu nejistoty, zda uspějí natolik, aby dosáhli takových 

výsledků. 

Zrušení některých výhod, jako např.: 

4) Osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů. 

5) Osvobození příjmů z reklam u provozovatelů zoologických zahrad. 

6) Osvobození částek, které je povinen platit zaměstnavatel na pojistné u 

zaměstnanců – ustanovení bylo zrušeno jako nadbytečné a zavádějící, protože nešlo o 

příjem zaměstnance a v souvislosti ze základem daně ve výši „superhrubé mzdy“ by to 

mohlo způsobit i nedorozumění či výkladové problémy. 

7) atd. 

Další zajímavou změnou, která byla platná od 1. ledna 2008, bylo zrušení § 27 odst. 2 

ZDP, které limitovalo technické zhodnocení osobních automobilů kategorie M1 a výdaje 

s jeho pořízením v souvislosti s limitací maximálního nájemného při finančním pronájmu 

s následnou koupí (limit byl ve výši 1 500 000 Kč). Tato změna byla pro poplatníky pozitivní, 

neboť hodnota osobních automobilů z hlediska daňových nákladů včetně jejich technického 

zhodnocení již nebyla nijak omezena, jelikož byl zrušen i § 29 odst. 10 ZDP a další 

související ustanovení k limitaci vstupní ceny osobního automobilu kategorie M1. 
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1.2.2 Změny po roce 2008 a b ěhem roku 2009 
 

Počátkem roku 2009 měly být opět změny, které byly naplánované už v roce 2008, 

jako např. ve výši sazby daně nebo v částkách slev na dani. Dá se říci, že vlivem hospodářské 

krize, k těmto změnám nedošlo, ba naopak rok 2009 přinesl další opatření, která byla 

označována jako protikrizové opatření. Tudíž pro rok 2009 zůstává sazba daně ve výši 15 % a 

i výše částek slev na dani byly ponechány ve stejné hodnotě. Jedinou celkem zásadní změnou 

u slev na dani je, že se posunuje hranice dosažených příjmů za kalendářní rok u jednoho 

z manželů, pokud chce poplatník uplatnit slevu na manžela či manželku. V roce 2008 byla 

původní hranice ve výši 38 040 Kč a pro rok 2009 se zvýšila na částku 68 000 Kč, tato 

hranice byla zpětně schválena i pro rok 2008. Tato změna by měla zásadním způsobem 

pomoci manželům, kteří trvale nebo jen přechodně žijí z příjmů pouze jednoho z nich.  

Další výraznou změnou v roce 2009 bylo zvýšení paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 

ZDP, čímž se pro mnoho poplatníků vyplatilo v roce 2009 zdaňovat své příjmy z § 7 ZDP za 

použití paušálních výdajů. První změna nastala v dubnu 2009, kde došlo k procentnímu 

zvýšení a druhá novela přišla v listopadu 2009, kdy některým poplatníkům se procentní výše 

uplatněných paušálních výdajů opět snížila. Ovšem tato druhá změna bude platit až od roku 

2010, pokud nedojde k další novele. Změny paušálních výdajů od roku 2008, s výhledem na 

rok 2010 uvedu v následující tabulce č. 1.   

 

Tabulka č. 1 

Typ činnosti 2008 2009 2010 

Zemědělská a lesní výroba 80 % 80 % 80 % 

Řemeslné živnosti 60 % 80 % 80 % 

Ostatní živnosti 50 % 60 % 60 % 

Podnikání dle zvláštních právních předpisů 

(lékaři, advokáti, atd.) 

40 % 60 % 40 % 

Příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP 30 % 30 % 30 % 

 

Od září 2009 platí rovněž novela, která umožňuje poplatníkům, kteří využívají ke své 

podnikatelské činnosti osobní automobily, uplatnit si ještě jeden druh paušálních výdajů. 

Jedná se o paušální výdaj ve výši 5 000 Kč za měsíc, který má za cíl nahradit skutečně 

vynaložené výdaje na pohonné hmoty a parkovné na osobní automobil používaný 

poplatníkem daně pro podnikání, tj. pro dosahování svých zdanitelných příjmů. Svým 
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způsobem tato novela nahrazuje tzv. knihu jízd. Tento paušál je výhodný především pro 

poplatníka, který není plátcem daně z přidané hodnoty a jeho skutečně vynaložené výdaje 

jsou nižší, než tyto novelizované paušální výdaje. 

Protikrizová opatření sebou přinesla další novelu, která se týká odpisování hmotného 

majetku. Jedná se o omezenou možnost, jak odepsat majetek pořízený v období od 1. 1. 2009 

do 30. 6. 2010 rychleji než obvyklou zrychlenou metodou. Jedná se o tzv. mimořádné 

odpisy, kdy na první odpisovou skupinu se tyto odpisy použijí tak, že pořizovací cena se 

rozpustí rovnoměrně do nákladů již ve 12 měsících. Pokud poplatník pořídil hmotný majetek 

zařazený ve druhé odpisové skupině, může si prvních 12 měsíců odepsat rovnoměrně 60 % 

z pořizovací ceny a v dalších 12 měsících pak zbylých 40 %. Podmínkou k uplatnění těchto 

mimořádných odpisů je, aby poplatník byl prvním vlastníkem daného majetku. 

Změna, která nastala také od roku 2009 se týká rezerv, jejichž využití může být 

mnohdy optimálním řešením poplatníka při zdanění svých příjmů. I když tato novela spadá 

pod zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, tak má podstatnou 

návaznost na daň z příjmů a bývá často využívaná poplatníkem pro optimalizaci daňové 

povinnosti. Změna je v zavedení povinnosti ukládat finanční prostředky rezerv na opravu 

hmotného majetku na účet v bance. Tato skutečnost vedla k další eliminaci zneužívání tvorby 

daňově uznatelných rezerv ke snižování základu daně z příjmů. 

V roce 2009 bylo schváleno více novel, nastaly i jiné změny týkající se jak fyzických 

osob, tak i právnických osob, ale pro účely této diplomové práce jsou dostačující výše 

popsané změny.    
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2 Implementace praktických p říkladů zdanění 
zaměstnanc ů a osob samostatn ě výdělečně činných a 
jejich optimalizace 

 

V praktické části diplomové práce se zaměřím na poplatníka (podnikatele), jehož 

hlavní příjem plyne z § 7 odst. 1 písm. b) ZDP, a který tento příjem zdaňuje prostřednictvím 

vedení daňové evidence. V prvním případě uvedu jaká je jeho nynější daňová povinnost a 

jakým vhodným způsobem ji optimalizovat. Z hlediska optimalizace zdanění příjmu 

poplatníka poukáži na formy, které může využít podle ZDP. Použité varianty pro optimální 

zdanění budou: 

• rozdělení příjmů a výdajů za spolupráce manželky podle § 13 ZDP, 

• uplatnění výdajů procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, 

• vedení účetnictví1 místo daňové evidence, 

• změna druhu příjmu poplatníka z § 7 na § 6 ZDP. 

 Na těchto formách zdanění předvedu nejideálnější situaci, která by vedla 

k optimalizaci daňové povinnosti tohoto poplatníka. Pro stanovení daňové povinnosti budu 

vycházet z platné legislativy pro rok 2009. 

 

 

2.1 Údaje o konkrétním poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob 
 

Vybranou firmou pro účely optimalizace je JOSS – podlahářské práce. Jedná se o 

fyzickou osobu, drobného živnostníka bez zaměstnanců. Činnost podle živnostenského 

zákona spadá pod řemeslné živnosti a je uvedená v příloze č. 1, pod názvem „podlahářské 

práce“. Tento poplatník je také plátcem daně z přidané hodnoty. Jak již bylo výše řečeno 

poplatník v současné době vede daňovou evidenci s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP a 

výdaje skutečně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 Pro optimalizaci daňové povinnosti má poplatník k dispozici nezdanitelné položky 

v podobě odpočtu úroků z hypotečního úvěru na bytové potřeby ve výši 14 461 Kč a odpočtu 

zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění ve výši 3 564 Kč. Dále pro účely 

použití slev na dani je důležité podotknout, že poplatník má manželku a dvě děti ve věku 8 a 

12 let žijící s ním v jedné domácnosti. Manželka poplatníka byla zaměstnaná v roce 2009 osm 

měsíců a dosáhla příjmů ve výši 96 950 Kč a zbylé čtyři měsíce byla nezaměstnaná. V daném 

                                                 
1 Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 
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případě nelze zohlednit slevu na manželku. Daňové zvýhodnění na děti si v zaměstnání 

uplatňovala manželka. Po ukončení jejího pracovního poměru poplatník využil daňové 

zvýhodnění na děti ve zbývajících měsících.   

 

Podlahářské práce firmy JOSS - podlahářské práce obsahují tyto činnosti, jež jsou 

hlavním předmětem činnosti: 

• demontáž stávajícího povrchu, 

• příprava podkladů – tmelení, broušení betonu, vylévání (nivelace) betonu,  

• pokládka – parkety, PVC, koberce a plovoucí podlahy. 

 

V následující tabulce uvádím důležité údaje získané z daňové evidence poplatníka 

k 31. 12. 2009 pro výpočet daňové povinnosti a její optimalizaci. 

 

Tab. 2.1 

Název   Částky v Kč na konci zdaňovacího období 

Hmotný majetek 405 730 

Odpisy k hmotnému majetku 129 834 

Peníze v hotovosti 82 047 

Peníze na bankovním účtu - 64 460 

Pohledávky (neuhrazené) 510 000 

Závazky (neuhrazené) 434 100 

Drobný hmotný majetek 259 016 

Zásoby 0 

Zdanitelné příjmy 1 520 081 

Zdanitelné výdaje 1 054 342 

 

 

 

2.2 Optimalizace daně z příjmů firmy JOSS – podlahářské práce při 
vedení daňové evidence 

 

Pomocí stanovených údajů z výše uvedené tabulky lze vypočítat daňovou povinnost 

poplatníka, který vede daňovou evidenci, za zdaňovací období 2009. Výpočet daně bude 
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zobrazen v následující tabulce (viz Tab. 2.2). Postup výpočtu je podobný způsobu, jakým se 

počítá v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

Tab. 2.2 

Položky pro výpočet daňové povinnosti Částka v Kč 

Základ daně (zdanitelné příjmy – zdanitelné výdaje) 465 739 

Odpisy hmotného majetku 129 834 

Upravený základ daně (Základ daně snížený o odpisy) 335 905 

Nezdanitelné části základu daně – celkem (úroky + soukr. životní pojištění) 18 025 

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 317 880 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 317 800 

Vypočtená daň (sazba daně ve výši 15 %) 47 670 

Uplatnění slevy na poplatníka 24 840 

Daňová povinnost po uplatnění slevy na dani 22 830 

Daňové zvýhodnění na děti (2 děti, na každé dítě uplatněny 4 měsíce) 7 120 

Daňová povinnost po uplatnění daňového zvýhodnění 15 710 

 

V předchozí tabulce vidíme, že daňová povinnost poplatníka činí 15 710 Kč. Daňová 

evidence neumožňuje mnoho možností jak optimalizovat základ daně z příjmů fyzických 

osob.  

Poplatník má možnost pracovat s nezdanitelnými částmi základu daně. Ve výše 

uvedené tabulce si můžeme povšimnout, že poplatník použil ke snížení svého základu daně 

dvě nezdanitelné položky, a to v podobě odpočtu zaplacených úroků z hypotečního úvěru a 

příspěvku na soukromé životní pojištění. Jako příklad další varianty nezdanitelných částí 

zakladu daně lze uvést dary. Pokud by poplatník během zdaňovacího období daroval krev, tak 

by si mohl odečíst částku 2 000 Kč za jeden odběr krve. Dále je v dnešní době velmi moderní 

si „adoptovat“ dítě na dálku. Jedná se o příspěvky na studium a další životně důležité 

prostředky pro děti v rozvojových zemích. Nejčastější zemí, kam směřují charitativní 

organizace na pomoc dětem, se stává Afrika. Tento finanční příspěvek se bere jako dar na 

charitativní účely. Tyto dary taktéž zákon o daních z příjmů uznává a lze si je odečíst ze 

základu daně z příjmů. Další možností je založit si penzijní připojištění a každé zdaňovací 

období si odečíst příspěvek na tento druh pojištění, i když jsou zde zákonem omezující 

podmínky.   
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Dále by mohly přijít na řadu slevy na dani, ale v případě tohoto poplatníka moc na 

výběr nemáme. Může si uplatnit maximálně slevu na poplatníka, na kterou má nárok každá 

fyzická osoba, jejíž příjmy jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Následující slevou 

na dani v ZDP je sleva na manžela/manželku. V případě našeho poplatníka tuto slevu uplatnit 

nemůžeme, protože roční příjmy jeho manželky přesáhly zákonem stanovený limit ve výši 

68 000 Kč. Jelikož se jedná o poměrně mladého a zdravého poplatníka bez handicapu, nelze 

uplatnit ani následující slevy, které se týkají invalidního důchodu nebo držitelství průkazu 

ZTP/P. Poslední slevou, kterou nám ZDP umožňuje použít, je sleva na studenta a tuto výhodu 

může využít pouze poplatník, který nedosáhl věku 26 let nebo 28 let (při studiu v doktorském 

studijním programu), což není případ našeho poplatníka. 

Existuje alternativa, kterou mohl poplatník použít během zdaňovacího období, čímž by 

si relativně snížil svůj základ daně z příjmů z podnikatelské činnosti. Tato varianta spočívá 

v zaplacení zálohy např. na materiál, který často odebírá a potřebuje k provozování své 

činnosti. V případě našeho poplatníka se bude jednat převážně o podlahovou krytinu jako 

např. parkety na plovoucí podlahy, PVC krytiny, koberce, anebo také  lepidla, atd. Podmínkou 

ovšem je, aby s takovým návrhem souhlasil i poplatníkův dodavatel těchto materiálů a hlavně, 

aby měl poplatník dostatečně vysoký finanční obnos, který by „investoval“ do nakoupeného 

materiálu. Tím by se zvýšily jeho zdanitelné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů a došlo by ke snížení jeho základu daně z příjmů. 

 

 

2.3 Optimalizace daně z příjmů firmy JOSS – podlahářské práce při 
využití spolupráce manželky podle § 13 ZDP 

 

Z pohledu ZDP má fyzická osoba možnost si příjmy podle § 7 ZDP a výdaje rozdělit 

na spolupracující osoby. V případě našeho poplatníka lze rozdělit příjmy a výdaje na 

manželku, jako spolupracující osobu. Jelikož manželka prvních osm měsíců pracovala, není 

nejvhodnější variantou uplatnit celých 50 % příjmů a výdajů, jež nám umožňuje zákon. Proto 

jsem zvolila jako vhodnou možnost převést na manželku příjmy a výdaje ve výši 30 %. Pro 

výpočet daňové povinnosti u manželky vycházím z údajů poskytnutých z potvrzení o 

zdanitelných příjmech, které jsem obdržela od manželky poplatníka z jejího dřívějšího 

zaměstnání. Důležité je znovu upozornit na skutečnost, že manželka poplatníka poslední čtyři 

měsíce v roce 2009 nebyla zaměstnaná a neuplatňovala si daňové zvýhodnění na děti. 
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Všechny údaje o příjmech a odvodech ze závislé činnosti manželky pro účely daně 

z příjmů uvedu v první tabulce a v dalších tabulkách provedu výpočet daňové povinnosti jak 

spolupracující manželky, tak daňovou povinnost poplatníka. V tabulce, kde budou zobrazeny 

údaje ze zaměstnání manželky, uvedu i výši její čisté mzdy za osm měsíců. Příjmy a výdaje 

rozdělím na poplatníka a jeho manželku v poměru 70 % : 30 %. 

 

Tab. 2.3 

Název položky u příjmu ze závislé činnosti manželky Částka v Kč (za 8 měsíců) 

Hrubá mzda 96 000 

Pojistné hrazené zaměstnancem (6,5 % + 4,5 %) 10 560 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem 32 640 

Dílčí základ daně z § 6 ZDP 128 640 

Vypočtená daň 19 290 

Sleva na dani (na poplatníka) 16 560 

Daň po slevě 2 730 

Daňové zvýhodnění (2 děti) 14 240 

Daňová povinnost po uplatnění daňového zvýhodnění - 11 510 (daňový bonus) 

Výše čisté mzdy 96 950 

 

Tab. 2.4 

Položky pro výpočet daňové povinnosti poplatníka pro rok 2009 Částka v Kč 

Zdanitelné příjmy (rozděleno na 70 %) 1 064 057 

Zdanitelné výdaje (rozděleno na 70 %) 738 039 

Odpisy (podíl 70 %) 90 884 

Základ daně 235 134 

Nezdanitelné části základu daně – celkem (úroky + soukr. životní pojištění) 18 025 

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 217 109 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 217 100 

Vypočtená daň (sazba daně ve výši 15 %) 32 565 

Uplatnění slevy na poplatníka 24 840 

Daňová povinnost po uplatnění slevy na dani 7 725 

Daňové zvýhodnění na děti (2 děti, na každé dítě uplatněny 4 měsíce) 7 120 

Daňová povinnost po uplatnění daňového zvýhodnění 605 
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Tab. 2.5 

Položky pro výpočet daňové povinnosti spolupracující manželky pro rok 

2009 

Částka v Kč 

Zdanitelné příjmy (rozděleno na 30 %) 456 024 

Zdanitelné výdaje (rozděleno na 30 %) 316 303 

Odpisy (podíl 30 %) 38 950 

Dílčí základ daně při spolupráci (§ 7 ZDP) 100 771 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) 128 640 

Součet dílčích základů daně 229 411 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 229 400 

Vypočtená daň (sazba daně ve výši 15 %) 34 410 

Uplatnění slevy na poplatníka 24 840 

Daňová povinnost po uplatnění slevy na dani 9 570 

Daňové zvýhodnění na děti (2 děti, na každé dítě uplatněno 8 měsíců) 14 240 

Daňová povinnost po uplatnění daňového zvýhodnění - 4 670 

Výše zaplacených daňových bonusů 11 510 

Daňová povinnost po odečtení zaplacených daňový bonusů 6 840 

 

Jestliže vezmeme v úvahu příjem celé domácnosti poplatníka, uvidíme, že spolupráce 

manželky vedla k optimálnějšímu řešení, jak zdanit jeho příjmy z podnikání. Pokud by 

poplatník zaplatil daň bez spolupráce manželky, její výše by byla 15 710 Kč, což by zasáhlo 

do příjmů celé domácnosti. Za spolupráce manželky je daňová povinnost ve výši 605 Kč. 

Když k tomu přičteme daňovou povinnost manželky, tak celková povinnost domácnosti by 

činila 7 445 Kč, což je o 8 265 Kč méně. A přesně tato částka zůstane celé domácnosti „k 

dobru“.   

Manželka poplatníka byla zaměstnaná osm měsíců a po celé tyto měsíce si uplatňovala 

daňové zvýhodnění na dvě děti. Dosáhla čistých příjmů ve výši 96 950 Kč. V podstatě se dá 

říci, že díky tomuto zvýhodnění po celých osm měsíců neplatila daň z příjmů, ba naopak 

dosáhla každý měsíc daňový bonus a tím pádem měla i vyšší čistý příjem.  

Jelikož příjem manželky je podstatně vyšší než umožňuje zákon pro využití slevy na 

manželku, tak poplatník mohl využít rozdělení příjmů a výdajů na svoji manželku. Svým 

způsobem si tak vykompenzoval to, že si nemohl uplatnit tuto slevu v době, kdy jeho 

manželka byla bez příjmů, tj. byla nezaměstnaná po 4 měsíce. Poplatník převedl na 
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spolupracující manželku 30 % svých příjmů a výdajů a tím optimalizoval i svoji daňovou 

povinnost. Výhodou této spolupráce je, že poplatník převede část svých příjmů z § 7 ZDP a 

výdajů na pro spolupracující osoby a nemusí to znamenat, že by byly povinni stát se také 

podnikateli a zakládat si např. živnostenské oprávnění. 

 

2.4 Optimalizace daně z příjmů firmy JOSS – podlahářské práce při 
uplatnění výdajů procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP 

 

Další variantou, kterou může poplatník využít, je stanovení své daňové povinnosti 

prostřednictvím výdajů procentem z příjmů. Jedná se o procentuální vyjádření 

předpokládaných výdajů, které může poplatník dosáhnout. Živnost, kterou má náš poplatník 

podle živnostenského zákona, se řadí mezi živnosti řemeslné. ZDP v roce 2009 umožnil 

použít k těmto živnostem paušální výdaj ve výši 80 % z příjmů. V případě poplatníka 

vlastnícího firmu JOSS – podlahářské práce je tato výše velmi výhodná. Ve srovnání se 

skutečnými výdaji, které můžeme vidět v jeho daňové evidenci, jsou výdaje stanovené 

procentem z jeho příjmů podstatně vyšší.  

V tabulce provedu výpočet daňové povinnosti za použití těchto výdajů pro rok 2009. 

Pro zjištění daňové povinnosti za rok 2009 budu vycházet z údajů poskytnutých z daňové 

evidence. 

 

Tab. 2.6 

Položky pro výpočet daňové povinnosti pro rok 2009 Částka v Kč 

Zdanitelné příjmy  1 520 081 

Paušální výdaje (80 % ze zdanitelných příjmů) 1 216 065 

Základ daně 304 016 

Nezdanitelné části základu daně – celkem (úroky + soukr. životní pojištění) 18 025 

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 285 991 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 285 900 

Vypočtená daň (sazba daně ve výši 15 %) 42 885 

Uplatnění slevy na poplatníka 24 840 

Daňová povinnost po uplatnění slevy na dani 18 045 

Daňové zvýhodnění na děti (2 děti, na každé dítě uplatněny 4 měsíce) 7 120 

Daňová povinnost po uplatnění daňového zvýhodnění 10 925 
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Při uplatnění výdajů procentem z příjmů vyšla daňová povinnost poplatníka o 

necelých 5 000 Kč menší. Tato skutečnost je způsobená novelou, která nabyla platnost během 

roku 2009 a umožnila živnostníkům s řemeslnou živností použít poměrně vysoké procento na 

stanovení výdajů. Výdaje poplatníka tak byly o cca 160 000 Kč vyšší než tomu bylo u vedení 

daňové evidence, tj. paušální výdaje jsou vyšší než skutečně vynaložené výdaje.  

Samotný fakt, že poplatník použil paušální výdaje, je optimální řešení oproti daňové 

evidenci. Další kroky k optimalizaci jsou stejné jako tomu bylo v předchozím případě. 

Nezdanitelné části základu daně poplatník uplatnil ve formě úroků a příspěvku na soukromé 

životní pojištění. Slevu na dani použil pouze v podobě slevy na poplatníka a následně daňové 

zvýhodnění na své dvě děti. Toto zvýhodnění měl možnost použít pouze po 4 kalendářní 

měsíce. 

Tato alternativa zdanění lze provést i při spolupráci s jinou osobou. Poplatník může 

uplatnit výdaje procentem z příjmů a své příjmy a takto stanovené výdaje rozdělit na 

spolupracující osobu. 

 

 

2.5 Optimalizace daně z příjmů firmy JOSS – podlahářské práce při 
vedení účetnictví 

 

Fyzické osoby mohou vést také účetnictví podle zákona o účetnictví. Jedná se buď o 

povinnost, a to v případě, že by její obrat přesáhl sumu 25 000 000 Kč, nebo se může fyzická 

osoba sama rozhodnout pro vedení účetnictví. Takových případů není mnoho, převážně vedou 

daňovou evidenci nebo uplatňují paušální výdaje. Někdy může nastat situace, kdy daňová 

povinnost zjištěná z vedení účetnictví může být menší, než daňová povinnost vypočítaná 

z vedení daňové evidence. 

Proto jsem postavila našeho poplatníka do pozice účetní jednotky, která vede 

účetnictví a tím mohla zjistit, jak by se změnila jeho daňová povinnost. Pro účely zjištění 

výsledku hospodaření bylo nutné zahrnout do nákladů závazky v podobě nezaplacených 

faktur za nákup materiálu a režie a do výnosů nezaplacené pohledávky. Poplatník měl ve 

zdanitelných příjmech a výdajích i úhrady závazků a pohledávek z roku 2008, které byly 

součástí příjmů a výdajů v daňové evidenci a u paušálních výdajů. Z údajů, které mi poplatník 

poskytl ke stanovení výše výnosů, jsem vyňala z příjmů veškeré úhrady za rok 2008 a přičetla 

nezaplacené pohledávky za rok 2009. Stejně tak jsem postupovala při stanovení nákladů (tj. 

odečet uhrazených závazků za rok 2008, přičtení neuhrazených závazků za rok 2009). 
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Důležité je říci, že poplatník nakoupené zásoby materiálu ihned dával do spotřeby, tudíž 

účtoval o zásobách způsobem B1. A na konci účetního období nevykazoval na účtu zásob 

žádný zůstatek. 

V níže uvedených tabulkách budou nejprve znázorněny nákladové a výnosové účty 

(Tab. 2.7), pro jasnou představivost, jak by vypadal účet zisků a ztrát poplatníka, a v druhé 

tabulce (Tab. 2.8) bude samotný výpočet daňové povinnosti v podobné formě, jak je tomu na 

daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

 

Tab. 2.7 

Nákladové položky Výnosové položky 

Číslo účtu a název Částka v Kč Číslo účtu a název Částka v Kč 

501 – Spotřeba materiálu 1 331 792 602 – Tržby za služby 1 760 804 

503 – Nákup pohonných hmot 33 116 668 – Ostatní zdanitelné 

výnosy 

35 061 

518 – Služby 116 767    

562 – Úroky z účtu 4 758   

568 – Poplatky na bank. účet 2 009   

551 - Odpisy 129 834   

Celkem 1 618 276 Celkem 1 795 865 

 

 

Výsledek hospodaření pro rok 2009 = 1 795 865 – 1 618 276 = 177 589 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jedná se o způsob účtování o zásobách, kdy zásoby při pořízení nejdou do skladu, ale přímo do spotřeby. 
Dostávají se hned do nákladů účetní jednotky. Tím nevzniká na skladovém účtu zůstatek. 
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Tab. 2.8 

Položky pro výpočet daňové povinnosti pro rok 2009 Částka v Kč 

Základ daně 177 589 

Nezdanitelné části základu daně – celkem (úroky + soukr. životní pojištění) 18 025 

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 159 564 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 159 500 

Vypočtená daň (sazba daně ve výši 15 %) 23 925 

Uplatnění slevy na poplatníka 24 840 

Daňová povinnost po uplatnění slevy na dani 0 

Daňové zvýhodnění na děti (2 děti, na každé dítě uplatněny 4 měsíce) 7 120 

Daňová povinnost po uplatnění daňového zvýhodnění - 7 120 

 

Jak již bylo popsáno výše, musela jsem provést některé úpravy, abych mohla sestavit 

nákladové a výnosové položky. Bylo nutné vytáhnout z evidence závazků neuhrazené došlé 

faktury za nákup materiálu za rok 2009 a přičíst je k hotovostním úhradám, které byly 

vyčísleny ve výdajích v daňové evidenci. Dále jsem rozebrala jednotlivé výdajové položky, 

které lze uznat jako daňově uznatelné náklady a rozepsala je na dané účty podle účtové 

osnovy pro podnikatele. Následujícím krokem bylo rozdělit příjmy na uhrazené pohledávky 

za rok 2009 a neuhrazené pohledávky, poté je sečíst, vykázat a zařadit na účet jako výnosy 

z prodeje služeb. Podle evidence poplatníka jsem zjistila, že má ve zdanitelných příjmech také 

ostatní příjmy, které souvisí s podnikatelskou činností, ale nejsou získané za provedené služby 

zákazníkům. Tyto příjmy jsem zařadila na účet pro finanční výnosy.  

Při sečtení nákladů a výnosů jsem se dobrala výsledku hospodaření, který vyšel 

v hodnotě 177 589 Kč, tudíž náš poplatník vykazuje zisk. Tento zisk je pro účely stanovení 

daňové povinnosti základem daně z příjmů a výpočet daně se provedlo stejným způsobem, 

jako v předcházejících případech. Po výpočtu daně nám vyšlo, že poplatník obdrží tzv. 

daňový bonus ve výši 7 120 Kč. Tento případ vyšel jako jediný, kdy poplatník nemusí platit 

daň z příjmů fyzických osob.  

Při vedení účetnictví má poplatník také možnost rozdělit svůj zisk na spolupracující 

osoby. 
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2.6 Optimalizace daně z příjmů vlastníka firmy JOSS – podlahářské práce 
(poplatníka) v pozici zaměstnance podle § 6 ZDP 

 

V této části fiktivně postavím našeho poplatníka do pozice zaměstnance, při dodržení 

částek, které mi byly poskytnuty, a výpočtem jeho daňové povinnosti se budu snažit zjistit, 

jaká bude výsledná daň narozdíl od stanovení daně podle § 7 ZDP.  

Pro účely výpočtu daně z příjmů podle § 6 ZDP nebudu vycházet ze zdanitelných 

příjmů  poplatníka, i když to k tomu nabádá, ale logickou úvahou použiji jeho základ daně 

snížený o odpisy. Tento základ daně z příjmů představím jako hrubou mzdu a zjistím jeho 

daňovou povinnost v případě zaměstnání. Důležité je podotknout, aby poplatník po nástupu 

do fiktivního zaměstnání ihned podepsal prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti a 

funkčních požitků pro možnost uplatnění slev na dani z příjmů a daňového zvýhodnění na 

dítě. Jinak všechny výše uvedené nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová 

zvýhodnění na děti zůstávají stejné.  

V následující tabulce bude zobrazen výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti 

poplatníka. Postup výpočtu je podobný způsobu, jakým se počítá v daňovém přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob. 

 

Tab. 2.9 

Položky pro výpočet daňové povinnosti Částka v Kč 

Základ daně (úhrn příjmů od zaměstnavatele) 335 905 

Úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe 114 208 

Dílčí základ daně podle § 6 ZDP 450 113 

Nezdanitelné části základu daně – celkem (úroky + soukr. životní pojištění) 18 025 

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 432 088 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 432 000 

Vypočtená daň (sazba daně ve výši 15 %) 64 800 

Uplatnění slevy na poplatníka 24 840 

Daňová povinnost po uplatnění slevy na dani 39 960 

Daňové zvýhodnění na děti (2 děti, na každé dítě uplatněny 4 měsíce) 7 120 

Daňová povinnost po uplatnění daňového zvýhodnění 32 840 
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  Když budu vycházet ze současného stavu, kdy poplatník vede daňovou evidenci, tak 

v porovnání s daňovou povinností, kterou měl jako osoba samostatně výdělečně činná, je jeho 

vypočtená daň z příjmů ze závislé činnosti o více než 100 % vyšší.  

Tím, že poplatník byl zaměstnán, muselo být přičteno k jeho hrubé mzdě pojistné, které je 

povinen odvést zaměstnavatel sám za sebe. Jedná se o tzv. superhrubou mzdu, která se musí 

podle § 6 odst. 13 ZDP stanovit jako dílčí základ daně pro výpočet daně z příjmů ze závislé 

činnosti.  

Abychom optimalizovali daňovou povinnost v této nové pozici poplatníka, můžeme 

nahlédnout do příkladu, kdy poplatník vede daňovou evidenci. V podstatě poplatník má 

možnost využít stejné případy k optimalizaci. Jedná se především o nezdanitelné části základu 

daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti. Více daň z příjmů ze závislé činnosti 

optimalizovat nelze.    
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3 Shrnutí a vyhodnocení zdan ění fyzických osob v České 
republice 

 

Optimalizace daňové povinnosti v diplomové práci byla zaměřena pouze na jednoho 

poplatníka, jehož hlavní a jediné příjmy jsou podle § 7 ZDP. Tento poplatník v současné době 

vede daňovou evidenci a jeho předmětem podnikání jsou podlahářské práce. Podle 

živnostenského zákona se jedná o řemeslnou živnost. S takovou podnikatelskou činností se při 

platné legislativě roku 2009 dalo využít více aplikací ze ZDP. Především zvýšení výdajů 

stanovených procentem z příjmů u řemeslných živností vedlo u více osob samostatně 

výdělečně činných k uplatňování této formy zdanění příjmů fyzických osob. I pro našeho 

podnikatele tento způsob zdanění vedl k nižší daňové povinnosti oproti daňové povinnosti 

zjištěné z daňové evidence. Přestože přechod z daňové evidence na uplatňování výdajů 

procentem z příjmů s sebou nese mnoho úskalí, pro některé podnikatele jde o výhodnější 

způsob zdanění. Omezujícím činitelem je povinnost úpravy základu daně z příjmů za 

předchozí zdaňovací období, kdy je ve většině případů nutné podat dodatečné daňové přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob a tím možnost vzniku penále za zjištěný nedoplatek na dani 

z příjmů.  

Na vybraného poplatníka jsem aplikovala jak výše zmíněné paušální výdaje, tak i 

rozdělení příjmů a výdajů za spolupráce jeho manželky. Dále jsem poplatníka uvedla do 

pozice účetní jednotky, kde je značná odlišnost mezi vedením daňové evidence a účetnictvím. 

V této oblasti někdy může poplatník využít více možností v úpravě nákladů, než je tomu u 

skutečně vynaložených výdajů v daňové evidenci. Jako příklad lze uvést časové rozlišení, 

které je možné pouze v případě účetnictví. Následně jsem přesunula příjem poplatníka z § 7 

na § 6 ZDP (tj. poplatník by byl v pozici zaměstnance), abych zjistila jaký rozdíl by byl mezi 

těmito daňovými povinnostmi. V této pozici by se poplatník staral pouze o správně 

odvedenou práci a veškerá administrativa a odvody spojené s jeho činností by spočívalo na 

bedrech jeho zaměstnavatele.  

 

 

3.1 Poplatník a daňová evidence 
 

Shrnu-li nynější daňovou povinnost poplatníka při vedení evidence, tak není 

nejoptimálnějším řešením, i když využil veškerých prostředků k optimalizaci daňové 

povinnosti. Když vezmeme v potaz, že poplatník použil nezdanitelné částky, o které se 
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snižuje základ daně, a uplatnil základní slevu na dani, na kterou má nárok každý poplatník, 

tak jeho daňová povinnost poměrně vysoká. Jak bylo řečeno u příkladu výpočtu daně 

z daňové evidence poplatníka, nemá náš poplatník příliš na výběr, jak optimalizovat a ponížit 

daň z příjmů fyzických osob. Jedinou možností, která mu je k dobru, bylo daňové zvýhodnění 

na jeho dvě děti, které si mohl uplatnit za poslední čtyři kalendářní měsíce. Důvodem nízkého 

daňového zvýhodnění byla nezaměstnanost manželky poplatníka. Poplatník si nemohl uplatnit 

ani slevu na manželku, protože přesáhla zákonem stanovený limit dosažených příjmů za 

kalendářní rok. Kdyby příjmy jeho manželky byly o necelých 30 000 Kč menší, tak by měl 

možnost využít slevu i na ni ve výši 24 840 Kč. Tak by jeho daňová povinnost byla výrazně 

nižší.     

 

 

3.2 Poplatník a rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující manželku 
 

V případě spolupráce manželky dokázal poplatník svoji povinnost snížit o 96 %. Tím, 

že si poplatník nemohl uplatnit slevu na manželku kvůli jejím vyšším příjmům (více než 

68 000 Kč za rok), tak využil možnosti spolupráce. Manželka pracovala a dostávala příjem ze 

závislé činnosti pouze osm měsíců a dá se říci, že uplatňovala slevu na poplatníka pouze po 

tyto měsíce. Aby se zvýšily příjmy domácnosti poplatníka, tak se rozdělily příjmy a výdaje na 

manželku ve výši 30 %. Kdybychom použili více procent, protože nám zákon umožňuje až 50 

%, tak by sice daňová povinnost poplatníka mohla být nižší, ba dokonce nulová nebo by 

vznikl daňový bonus, ale daňová povinnost manželky by zase byla vyšší. A při nižším 

procentuálním uplatnění by tomu bylo naopak, ba dokonce by vznikla vyšší daňová povinnost 

pro domácnost. Možností spolupráce si manželka mohla využít slevy na poplatníka za zbylé 

čtyři měsíce (byla nezaměstnaná), která byla nevyužitá a zoptimalizovala se daňová povinnost 

celé domácnosti. 

Když bych vycházela z vypočtených hodnot a přizpůsobila je domácnosti poplatníka, 

tak v původní situaci, kdy poplatník zdanil své příjmy a výdaje skutečně vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení svých příjmů, by domácnost zaplatila na daních 15 710 Kč. Jedná 

se o vypočtenou daň z příjmů poplatníka podle § 7 ZDP. Bereme v úvahu, že manželka za rok 

2009 dosáhla příjmů ve výši 96 950 Kč a ty zůstávají v příjmu domácnosti. Z pohledu 

uplatnění spolupráce mezi manžely, vyjde daňová povinnost na domácnost ve výši 7 445 Kč. 

Tady můžeme vidět, že domácnost celkově ušetřila 8 265 Kč.  
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Při využití spolupráce manželky poplatníka došlo k optimalizaci nejen daňové povinnosti 

poplatníka, ale celkově celé jeho domácnosti.  

Vzhledem k tomu, že manželka spoluprací bude brána jako OSVČ, bude muset odvést i 

zdravotní a sociální pojištění. Tím se v podstatě navýší výdaje domácnosti poplatníka. 

Sociální pojištění, které zaplatí spolupracující manželka je ve výši 14 713 Kč (viz Příloha č. 

5) a u poplatníka je ve výši  2 059 Kč (viz Příloha č. 6). Zdravotní pojištění by činilo u 

manželky 6 803 Kč (viz Příloha č. 7)  a u poplatníka by bylo v částce 230 Kč (viz Příloha č. 

8). Kdyby poplatník nevyužil této spolupráce, bylo by jeho sociální pojištění ve výši 16 772 

Kč (viz Příloha č. 3) a zdravotní pojištění v hodnotě 3 824 Kč (viz Příloha č. 4). V rámci 

odvodů na sociální a zdravotní pojištění tento způsob zdanění není nejvhodnější, ale k  

optimalizaci daně z příjmů je varianta optimální. 

 

 

3.3 Poplatník a uplatnění výdajů procentem z příjmů 
 

Jak jsem již zmínila, novela, která vznikla během roku 2009, zvýšila procentuální 

vyjádření paušálních výdajů na příjmy podle § 7 ZDP. Pro našeho poplatníka se to v danou 

chvíli stalo optimálním řešením, a to z důvodu jeho druhu živnosti. Podle poskytnutých údajů 

z daňové evidence poplatníka jsem zjistila, že jeho výdaje dosahovaly zhruba 77 % jeho 

příjmů. Pro rok 2009 se na řemeslné živnosti mohly uplatnit výdaje ve výši 80 %. I když 

rozdíl mezi skutečnými výdaji a výdaji stanovenými procentem z příjmů poplatníka není tak 

markantní, přesto jeho daňová povinnost vyšla nižší. Při uplatnění skutečně vynaložených 

výdajů činila daň z příjmů ve výši 15 710 Kč a při využití procentních výdajů byla daň 

z příjmů ve výši 10 925 Kč. Tady můžeme vidět, že úspora na dani byla v částce 4 785 Kč.  

Poplatník ani v této situaci neměl jiné možnosti ke snížení daňové povinnosti, než 

tomu bylo u daňové evidence. Základ daně z příjmů si opět ponížil o dvě nezdanitelné částky 

(odečet úroků z hypotečního úvěru a odpočet uhrazeného pojistného na soukromé životní 

pojištění). Snížení daně bylo zase prostřednictvím slevy na dani na poplatníka a daňové 

zvýhodnění na dvě děti za čtyři měsíce. 

Aby si mohl poplatník uplatnit výdaje stanovené procentem z příjmů musel provést 

úpravy podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2. ZDP. Ustanovení ukládá poplatníkovi povinnost 

upravit základ daně z příjmů za předcházející zdaňovací období. Tato povinnost mu může 

navýšit celkové odvody za dané zdaňovací období. Jedná se o tzv. přechod z vedení daňové 

evidence na uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP. Povinnost bude platit i v případě, kdy 
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bude chtít poplatník přejít z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. Proto ustanovení § 

23 odst. 8 písm. b) bod 2. ZDP přiblížím v další části této kapitoly, a to po shrnutí daňové 

povinnosti poplatníka při vedení účetnictví. A současně v něm předvedu, jak by vypadala 

dodatečná daňová povinnost poplatníka za rok 2008.   

 

 

3.4 Poplatník a vedení účetnictví 
 

Často se stává, že fyzické osoby vidí ve vedení účetnictví tu nejstrašnější věc, která by 

je mohla potkat. Málokdy si uvědomí, že díky této formě záznamu a vedení účetních dokladů 

se může jejich daňová povinnost více zoptimalizovat. Proto jsem tento příklad aplikovala i na 

mého poplatníka, který vede daňovou evidenci a pokusila se zjistit, kolik by činila jeho 

daňová povinnost, kdyby vedl účetnictví. 

Při výpočtu výsledku hospodaření z účetnictví nebylo možné přenést příjmy a výdaje 

poplatníka na výnosy a náklady. Výnosy se skládají z různých forem příjmů, a to jak 

uhrazených, tak i neuhrazených. V případě našeho poplatníka se jednalo o neuhrazené 

pohledávky z roku 2009, které byly přičteny k příjmům z daňové evidence. A následně byly 

z těchto příjmů odečteny úhrady z roku 2008. I náklady v sobě skrývají neuhrazené závazky, 

jako např. nákladový účet „spotřeba materiálu“ v sobě ukrývá uhrazené i neuhrazené faktury 

došlé za materiál. Proto bylo nutné upravit výdaje stejným způsobem jak tomu bylo u příjmů. 

Po všech úpravách činily výnosy poplatníka ve výši 1 795 865 Kč a náklady ve výši 

1 618 276 Kč. Poplatník tak vykazoval zisk v hodnotě 177 589 Kč. Tento zisk byl základem 

daně pro výpočet daně z příjmů. Daň z příjmů se počítala stejným způsobem, který jsme 

použili u daňové evidence. Poplatník také uplatnil nezdanitelné částky ze základu daně (úroky 

z hypotečního úvěru a odečet pojistného na soukromé životní pojištění) a slevu na dani na 

poplatníka. Dále měl opět možnost využít daňového zvýhodnění na dvě děti po čtyři 

kalendářní měsíce. 

Daňová povinnost při vedení účetnictví vyšla nulová, a to díky nízkému základu daně 

a využití všech výhod, které ZDP umožňuje. Nastala tak první situace, kdy poplatník získal 

tzv. daňový bonus ve výši 7 120 Kč. Jedná se o tzv. negativní daň, kdy stát je postavení 

dlužníka vůči poplatníkovi a daňový bonus mu vyplatí, pokud nebude mít poplatník jiné 

nedoplatky.  

Vedení účetnictví vyšla jako nejoptimálnější situací pro vybraného poplatníka a jeho 

zdanění bylo nejlépe optimalizováno. Ovšem nastává stejná situace jako u výdajů 
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stanovených procentem z příjmů a spočívá v tom, že poplatník, který by chtěl vést účetnictví, 

musí provést přechod z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. To znamená, že má 

povinnost upravit základ daně z příjmů za předcházející zdaňovací období podle § 23 odst. 8 

písm.b) bod 2. ZDP. Takže v daném zdaňovacím období se může k jeho výsledné daňové 

povinnosti, zjištěné z daňové evidence, přičíst dodatečná daňová povinnost. Jelikož poplatník 

z výsledku hospodaření z účetnictví dosáhl daňový bonus, stále je tato forma zdanění pro 

něho nejideálnější. Poplatníkovi, který vede daňovou evidenci bych proto doporučila přejít na 

tento způsob účtování. 

 

3.5 Poplatník a příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP 
 

Poslední variantu, kterou jsem aplikovala na vybraného poplatníka, byla postavit ho 

do pozice zaměstnance, který by pobíral mzdu. Podle dosažených výsledků, kterých jsem se 

dobrala, vidím jako jedinou výhodu této formy získávání příjmu a následně jeho zdanění 

v tom, že poplatníkovi odpadají veškeré starosti s administrativou a se zajišťováním si 

zakázek. 

Abych mohla z poskytnutých údajů stanovit hrubou mzdu, kterou by byl schopen 

poplatník pobírat, vzhledem k tomu, kolik si vydělá, když je osobou samostatně výdělečně 

činnou, tak jsem vytáhla z daňové evidence jeho základ daně z příjmů. Jeho hrubá mzda za 

rok 2009 tedy činila 335 905 Kč. Pro výpočet daně z příjmů byla hrubá mzda navýšená o 

pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. Tím se navýšil dílčí základ daně z 

§ 6 ZDP na částku 450 113 Kč. Toto navýšení se označuje jako tzv. superhrubá mzda, kterou 

poplatník nikdy neobdrží. Jedná se o fiktivní navýšení pro stanovení daně z příjmů. To je 

hlavní rozdíl od základu daně z příjmu podle § 7 ZDP zjištěného z daňové evidence. Na 

základě tohoto zvýšení byla daňová povinnost poplatníka ve výši 32 840 Kč. I zde poplatník 

využil všech výhod, které má k dispozici, a které mu zákon umožňuje použít.      

Tato optimalizace vyšla pro poplatníka jako nejhorší. I když vláda schvaluje a vydává 

různé novely pro fyzické osoby, kde se snaží navyšovat jednotlivé výhody nebo slevy, pro 

osoby s příjmem z § 6 ZDP se to málokdy dotkne.  

Při srovnání daňové povinnosti z podnikatelské činnosti a daňové povinnosti ze 

zaměstnaneckého poměru, vidíme, že výhodnější je pro fyzickou osobu být podnikatelem než 

zaměstnancem. Nese to sebou i jiné okolnosti jako např. je důležité, aby poplatník jako 

podnikatel měl zajištěnou klientelu a měl zakázky, což nemusí být jisté ani u zaměstnání, dále 

finanční prostředky či majetek k zahájení podnikání a získané živnostenské oprávnění. Přes 
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tato úskalí pořád vychází lepší variantou pro poplatníka být podnikatelem. Z toho vyplývá 

skutečnost, proč je v České republice oblíbený tzv. Švarc systém. „Jedná se o způsob 

ekonomické činnosti, při které osoby vykonávající pro zaměstnavatele běžné činnosti nejsou 

zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé. Takový způsob může být 

pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodný (zejména s ohledem na daňové zatížení, sociální 

pojištění nebo i příliš svazující zákoník práce). Běžně se lze setkat se Švarc systémem 

například ve stavebnictví, pohostinství, u programátorů nebo realitních makléřů“ 1. „Prakticky 

vždy se formálně jedná o obchodněprávní vztah poskytovatele (dodavatele) služeb (fyzické 

osoby – pracovníka) a odběratele (objednatele) služeb (osoby fyzické nebo osoby právnické), 

kteří však jsou fakticky ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Přitom je taková „služba“ 

poskytována obvykle o pracovní době, s nástroji, pomůckami či za použití materiálu 

odběratele služeb, na základě jeho pokynů, v místě jeho podnikání a za pravidelnou měsíční 

odměnu. Vykazuje tedy znaky závislé práce, která má být vykonávána nikoliv 

v obchodněprávním, ale v pracovněprávním režimu“2. Švarc systém není v současné době 

přímo zakázán, ale je státní správou považován za jeden ze způsobů daňových úniků a bývá 

pokutován až do výše 300 000 Kč. Už tohoto důvodu bych navrhovala změnu v podobě 

zrušení tzv. superhrubé mzdy. 

 

 

3.6 Úprava základu daně z příjmů podle § 23 odst. 8 ZDP 
 

Důležitým krokem při přechodu z daňové evidence buď na uplatňování paušálních 

výdajů, nebo na vedení účetnictví, musí poplatník postupovat podle ustanovení v § 23 odst. 8 

písm. b) bod 2. ZDP. Ustanovení říká, jestliže poplatník mění způsob uplatňování výdajů 

podle § 24 (skutečně vynaložené zdanitelné výdaje) na způsob podle § 7 odst. 7 (výdaje 

stanovené procentem z příjmů) anebo při zahájení účtování, nebo při zahájení vedení daňové 

evidence, musí poplatník upravit základ daně (dílčí základ daně) za zdaňovací období 

předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobů uplatňování výdajů došlo. 

Základ daně se upraví o: 

• hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, s výjimkou 

pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y), 

                                                 
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0varc_syst%C3%A9m. 
 
2 http://www.mesec.cz/clanky/vyuzivate-svarc-system-hrozi-vam-pokuta-az-300-000-kc/. 
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• hodnotu závazků, které by při úhradě byly zdanitelným výdajem na dosažení, zajištění 

a  udržení příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh, 

• cenu nespotřebovaných zásob, 

• zůstatky vytvořených rezerv. 

To povede k nutnosti podat dodatečné daňové přiznání za rok 2008 (zvýšení základu daně za 

rok 2008) a také k možnému předpisu penále z takto zjištěného nedoplatku daně za rok 2008. 

Penále se stanoví podle zákona o správě daní a poplatků a jedná se o tzv. úrok z prodlení1. 

Zákon stanoví jeho výši, která odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní 

bankou. 

Pro výpočet dodatečné daňové povinnosti za rok 2008 mi poplatník poskytl částku svých 

neuhrazených pohledávek ve výši 207 980 Kč a částku neuhrazených závazků ve výši 25 270 

Kč. V následující tabulce č. 1 je zobrazena dodatečná daňová povinnost poplatníka. 

 

Tabulka č. 1 

Název položky pro výpočet dodatečné daně za rok 2008 Částka v Kč 

Nezaplacené pohledávky 207 980 

Nezaplacené závazky  25 270 

Základ daně 182 710 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 182 100 

Daň 27 405 

 

Z tabulky vyplývá, že dodatečná daňová povinnost poplatníka bude činit 27 405 Kč za 

předpokladu, že bude chtít přejít z vedení daňové evidence na uplatňování výdajů procentem 

z příjmů nebo na vedení účetnictví. Tím se navýší jeho daňová povinnost za zdaňovací období 

2009 včetně dopočteného úroku z prodlení.  

Z daňového hlediska má pro poplatníka varianta procentních výdajů smysl za 

předpokladu, že nebude další novela v podobě snížení procentního vyjádření těchto výdajů. 

Zatím pro rok 2010 je u řemeslné živnosti garantovaná stejná výše. Vzhledem k tomu, že 

budou v roce 2010 volby a hospodářská krize stále trvá, nelze na tuto garanci spoléhat. Pokud 

by došlo během roku 2010 ke snížení výše procenta paušálních výdajů a poplatník již v roce 

2009 uplatnil výdaje procentem z příjmů, vrátí se v roce 2010 k vedení daňové evidence po 

opětovné úpravě základu daně podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3. ZDP. Dle tohoto ustanovení 

                                                 
1 Podle § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
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základ daně upraví o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem a 

zaplacených záloh. 

Z veškerých výše uvedených výpočtů a ukázek možností zdanění je patrné, že 

nejvhodnější způsob je vedení účetnictví. To sebou nenese žádná rizika, neboť účtování pro 

podnikatele se již několik let nezměnilo. Podle mého názoru poplatník, který tuto možnost 

zvažuje, by měl upravit základ daně za rok 2009 již při podání daňového přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob pro tento rok a dodanit vzniklé rozdíly. Když tyto úpravy provede, 

ušetří na úroku z prodlení. 

Úrok z prodlení bude poplatníkovi předepsán a oznámen platebním výměrem od jeho 

správce daně. Poplatník má nárok podle zákona o správě daní a poplatků si zažádat o 

prominutí příslušenství daně1 z důvodů odstranění tvrdosti, kam spadá i tento úrok.  

 

 

3.7 Grafické vyjádření optimalizace zdanění vlastníka JOSS – 
podlahářské práce 

 

Graf č. 1: Vyjádření daňové povinnosti vlastníka firmy JOSS – podlahářské práce 
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1 Podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
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Na základě grafického vyjádření je vidět, kdy je daňová povinnost poplatníka nejvyšší 

a naopak, kdy je nejnižší. U spolupráce manželky je grafické vyjádření zkreslené, neboť 

neukazuje daňovou povinnost manželky poplatníka. Ta z předchozí kapitoly vyšla ve výši 

6 840 Kč a při započtení s daní poplatníka bude celková daňová povinnost domácnosti 

poplatníka vyšší. Pořád ale zůstává optimálnějším řešením oproti daňové povinnosti zjištěné 

z daňové evidence. Kdyby poplatník vedl účetnictví, jeho daňová povinnost by byla nulová a 

dosáhl by daňového bonusu. Proto graf zobrazuje záporné hodnoty, čímž je myšleno, že mu 

bude vyplacen daňový bonus na děti. Zdanění pomocí výdajů stanovených procentem 

z příjmů (na grafu tzv. paušální výdaje) vyšlo jako třetí optimální způsob pro stanovení daně 

z příjmu poplatníka. 

Po zvážení všech pro a proti a grafickém zobrazení všech variant zdanění může 

poplatník rozhodnout jakou možnost využije.  

 

 

3.8 Uplatnění rezerv na opravy hmotného majetku 
 

Fyzické i právnické osoby mohou podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů využít určitý druh daňově uznatelného výdaje (nákladu) vynaloženého 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se o rezervy. Podle tohoto zákona se rezervami 

rozumí: 

1. bankovní rezervy,  

2. rezervy v pojišťovnictví,  

3. rezerva na opravy hmotného majetku, 

4.  rezerva na pěstební činnost a 

5. ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 

Pro účely daně z příjmů vybraného poplatníka připadá v úvahu jedině rezerva na opravy 

hmotného majetku. Zákon o rezervách říká, že tuto rezervu mohou vytvářet poplatníci (pro 

naše účely fyzické osoby) na majetek, jehož doba odpisování stanovená ZDP je pět a více let, 

a kteří: 

a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické, 

b) jsou nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku, přičemž 

k opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni. 

Opravou hmotného majetku se podle tohoto zákona nerozumí technické zhodnocení. Pod 

pojmem technické zhodnocení si lze představit výdaje vynaložené na rekonstrukce, 
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modernizace majetku, dokončené nástavby, atd. Dále tento zákon nově od roku 2009 stanoví, 

že peněžní prostředky v plné výši rezervy na jedno zdaňovací období budou převedeny na 

samostatný účet v bance na území členského státu Evropské unie, který je veden v českých 

korunách nebo v eurech. Bankovní účet musí být určen výhradně pro ukládání finančních 

prostředků na tuto rezervu. Tyto prostředky může poplatník použít pouze na účely, na které 

byla rezerva tvořena. Rezerva na opravy hmotného majetku se nesmí tvořit pouze na jedno 

zdaňovací období. Zákon o rezervách stanovil podle odpisové skupiny i délku tvorby rezervy. 

Smyslem rezerv je u plánovaných a předem vypočítaných oprav majetku ušetřit na daňové 

povinnosti v několika zdaňovacích obdobích finanční prostředky.  

Z evidence majetku vybraného poplatníka (tj. firmy JOSS – podlahářské práce) jsem 

zjistila, že vlastní majetek, který se nachází ve druhé odpisové skupině a odepisuje se tedy 

minimálně pět let. V majetku se nachází bruska na dřevěné nebo jiný druh parket, speciální 

vysavač, osobní automobil a další. Poplatník používá všechny své stroje při každé své činnosti 

v závislosti na jejím druhu. Stroje jsou už starší a jejich opotřebení stoupá. Proto jsou nutné 

opravy, aby se nestala situace, kdy by musel poplatník odmítnout zakázku a tím přijít o 

případný zisk. Nastává tedy možnost vytvořit si rezervu na opravu tohoto majetku  a mít 

uchované peněžní prostředky na speciálním účtu pro případ nutné opravy. Důležité je, aby 

měl poplatník daný finanční obnos, který by mohl uložit na bankovní účet určený pro tvorbu 

rezervy. Tyto prostředky potom slouží k plánovaným opravám majetku. Takovou rezervu 

musí tvořit minimálně tři zdaňovací období. Jeho základ daně z příjmů se tedy poníží a jeho 

daňová povinnost bude opět optimalizovaná.  

Rezervy jsou dalším prostředkem jak optimalizovat daň z příjmů fyzických osob. Před 

rokem 2009 nemuseli poplatníci ukládat finanční prostředky na speciální účet a často 

docházelo pouze k dočasnému krácení daňové povinnosti. Když poplatníci vykazovali nízkou 

daňovou povinnost, rezervu zrušili. Neměli povinnost oddělit určitou peněžní sumu na 

rezervu a tím pádem šlo o fiktivní spoření na opravy majetku. Nyní tuto možnost nemají, čímž 

se zpřísnily podmínky pro tvorbu rezervy. Výhodné je to tedy pro poplatníky, kteří mají 

majetek, jenž bude vyžadovat v budoucnosti opravy a jsou schopni dát „bokem“ určitou sumu 

peněz. 
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3.9 Sociální a zdravotní pojištění 
 

Z pohledu osoby samostatně výdělečně činné je důležité brát v potaz i odvody na 

sociální a zdravotní pojištění. Ve vztahu k daňovému odvodu dosahují v některých případech 

takových částek, že samotná optimalizace daňové povinnosti neznamená úsporu pro daného 

poplatníka. Ve většině případů takové osoby platí zákonem stanovené minimální odvody na 

sociální a zdravotní pojištění a po zjištění daňové povinnosti za dané zdaňovací období se jim 

pojistné, které mají uhradit za to samé zdaňovací období, navýší třeba i na dvojnásobek. 

Poplatníci daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti mají povinnost 

vedle daňového přiznání k dani z příjmů, podávat i tzv. přehledy, kde si sami vypočítají a 

odvedou pojistné za dané zdaňovací období. Započítávají se jim tam i zaplacené zálohy, ale 

mohou být tak nízké, že jim vznikne doplatek na sociální nebo zdravotní pojištění. Pro 

výpočet  pojistného se vychází ze základu daně z příjmů zjištěného na základě daňového 

přiznání k dani z příjmů. U těchto odvodů nelze využít žádné výhody pro optimalizaci jejich 

výše, jak to umožňuje ZDP pro stanovení daně z příjmů. 
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Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo zjistit daňovou povinnost vybraného podnikatele, jehož 

příjmy plynou z § 7 ZDP, tj. příjmy z podnikání, a ukázat všechny možnosti jak optimalizovat 

jeho daň z příjmů a doporučit některou z variant. Podle mého úsudku byly zvoleny všechny 

možnosti, které ZDP nabízí, a na které má poplatník nárok.  

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci mohl uplatnit ty výhody, které mu ZDP 

umožnil, a které měl k dispozici. Zvolený poplatník optimalizoval daň z příjmů 

prostřednictvím nezdanitelných částí ze základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění 

na děti. Při využití tohoto způsobu zdanění byla daň z příjmů poměrně vysoká, vzhledem 

k majetku poplatníka. Podle údajů, které mi byly poskytnuty, jsem zjistila, že poplatník na 

svém běžném účtu vykazuje záporný zůstatek. Proto jsem dále zkoušela hledat vhodnější 

variantu, aby jeho daň z příjmů vykazovala nižší částku. Při využití možnosti spolupráce 

manželky jsem došla k závěru, že pro domácnost poplatníka je tato varianta optimálnější. A to 

především z důvodu nezaměstnanosti jeho manželky poslední čtyři kalendářní měsíce. Avšak 

díky novele v průběhu roku 2009 si mohl poplatník uplatnit také vyšší výdaje stanovené 

procentem z příjmů, protože jeho živnost je živností řemeslnou. Těmto živnostem bylo 

schváleno uplatnit si výdaje ve výši 80 % ze zdanitelných příjmů. Pokud by tato možnost 

zůstala i následující rok (tj. rok 2010), bylo by výhodnější pro vybraného poplatníka zvolit i 

tento způsob zdanění svých příjmů a nemuset využít rozdělení svých příjmů a výdajů na 

manželku. I když by musel upravit základ daně předcházejícího zdaňovacího období podle § 

23 odst. 8 ZDP, tak pořád by tato alternativa byla výhodná. Zvoleného poplatníka jsem také 

fiktivně uvedla do pozice účetní jednotky a zaměstnance, abych zjistila jeho daňovou 

povinnost při využití těchto způsobů. Při porovnání s daňovou evidencí vyšel poplatník jako 

účetní jednotka, která vede účetnictví, ze všech možných variant nejlépe. Nemusí to fungovat 

u každého poplatníka, ale pro zvoleného podnikatele je tato volba nejoptimálnější, proto je 

vhodné poplatníkovi doporučit, aby se rozhodl pro vedení účetnictví. Jako zaměstnanec vyšel 

poplatník se svojí daňovou povinností nejhůře. Z důvodu navýšení jeho příjmu o pojistné, 

které hradí zaměstnavatel sám za sebe, je jeho daň z příjmů mnohem vyšší než tomu bylo 

původně u daňové povinnosti zjištěné z daňové evidence. Zjištěním daňové povinnosti 

poplatníka, zvolením a doporučením optimální varianty zdanění jeho příjmů, byl cíl 

diplomové práce dle mého názoru naplněn. 

Na mém zvoleném podnikateli jde vidět, jak dalece se liší jeho skutečná daňová 

povinnost od daňových povinností při využití jiných způsobů zdanění. Je mnoho podnikatelů, 
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kteří jsou na tom podobně a v době placení daní nemají prostředky na jejich úhradu. Často se 

tedy stává, že podnikatelé dodatečně shánějí zdanitelné výdaje a ve většině případů je to 

nelegální cestou. Není na škodu zmínit i fakt, že do konce roku 2007 si mohli podnikatelé 

uplatnit do zdanitelných výdajů uhrazené pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které si 

musí ze zákona platit. Jejich zrušením se mnoho živnostníkům podstatně zvedl základ daně 

pro výpočet daně z příjmů a některé poplatníky to donutilo k nelegálním krokům. Přesto, že se 

zvýšily slevy na dani a daňová zvýhodnění na děti, jsou poplatníci, kteří nedosáhnou na více 

slev, než pouze na slevu na poplatníka, tudíž nepoužijí všechny výhody, které umožňuje ZDP. 

V případě zaměstnání oproti podnikání moc možností na optimalizaci daně z příjmů není a 

často se stává, že dochází k tzv. „švarc systému“. Místo zaměstnaneckého poměru vzniká 

dodavatelsko-odběratelský poměr, přestože má prvky pracovně-právního vztahu. Je to 

způsobeno fiktivním navýšením hrubé mzdy zaměstnance, ze které se vypočítá jeho daň 

z příjmů. Dá se říci, že do státního rozpočtu dorazí daň z příjmů od zaměstnavatele jako 

podnikající osoby a zaměstnance, kterému byl navýšen příjem, který ani nedostane. Navýšení 

je v podobě pojistného, které musí uhradit zaměstnavatel, že zaměstnává daného zaměstnance 

a označuje se jako tzv. superhrubá mzda. Jednalo se o další novelu od roku 2008, kdy vláda 

schválila tento institut, aby vznikla rovná daň, byly navýšeny slevy na dani a daňová 

zvýhodnění na děti. Svým způsobem došlo k optimalizaci příjmů do státního rozpočtu na úkor 

poplatníků daní z příjmů, což často vede k již výše zmíněnému „švarc systému“. 

Podle mého názoru by měla být opět schválena daňová uznatelnost odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění. U některých poplatníků daně z příjmů podle § 7 ZDP to bývá stěžejním 

výdajem při provozování své podnikatelské činnosti. Za další bych změnila ustanovení § 23 

odst. 8 ZDP, kdy musí poplatník podat dodatečné daňové přiznání za předcházející zdaňovací 

období. Řešením by bylo pouhé vyjmutí předešlých pohledávek a závazků na zvláštní řádek 

v daňovém přiznání v daném zdaňovacím období. Nadále nejlepší alternativou by bylo, kdyby 

každý poplatník, který vlastní živnostenský list měl povinnost vést účetnictví. Je přehlednější, 

věrněji zobrazuje veškeré informace o podnikání. Poplatník k optimalizaci daně z příjmů by 

se měl snažit využít všech výhod a slev, na které má nárok a které ZDP umožňuje. 

V závěrečné diplomové práci vycházím nejen z teoretických poznatků, ale také 

z načerpaných zkušeností.  
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