
Příloha č. 1: Účtování mezd zam ěstnanc ů 

1. Hrubá mzda. 

2. Platby podniku na sociální zabezpečení – zákonné a dobrovolné. 

3. Vyúčtování refundace mezd od jiných organizací za zapůjčené pracovníky 

s výjimkou společníků a členů družstva ze závislé činnosti. 

4. Vyúčtované srážky z příjmů zaměstnanců ze závislé činnosti na úhradu 

sociálního zabezpečení. 

5. Dávky sociálního pojištění pro zaměstnance s výjimkou společníků a členů 

družstva. 

6. Vyúčtování srážky z příjmů ze závislé činnosti na úhradu daně z příjmů. 

7. Ostatní srážky z mezd zaměstnanců. 

8. Výplata čistých mezd viz [10]. 



Příloha č. 2: Příklad na výpo čet ročního zú čtování dan ě 

Typový příklad: 

Pan Novák pracuje ve společnosti XXX jako technik. Jeho hrubá mzda činí za každý 

měsíc 25 000 Kč. Má podepsané prohlášeni o daních z příjmů ze závislé činnosti  

a uplatňuje zvýhodnění na dvě vyživované děti žijící ve společné domácnosti. Pan 

Novák také uplatňuje částečný invalidní důchod. Po skončení roku uplatnil při ročním 

zúčtování daně odpočty nezdanitelných částí základu daně. Jednou pan Novák 

daroval krev -  dar ve výši 2 000 Kč. Dále si platí penzijní připojištění ve výši 13 000 

Kč a životní pojištění ve výši 7 500 Kč. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hrubá mzda 300 000    300 000    300 000    300 000    300 000    300 000    300 000    

Povinné pojistné - 37 500    - 37 500    - 37 500    + 105 000   + 102 000   + 102 000   + 102 000   

Základ dan ě 262 500    262 500    262 500    405 000    402 000    402 000    402 000    

Nezdanitelná část 
základu daně - 38 040           

Částečný invalidní 
důchod - 7 140           

Dar krve - 2 000    - 2 000    - 2 000    - 2 000    - 2 000    - 2 000    - 2 000    

Penzijní připojištění - 7 000    - 7 000    - 7 000    - 7 000    - 7 000    - 7 000    - 7 000    

Životní pojištění - 7 500    - 7 500    - 7 500    - 7 500    - 7 500    - 7 500    - 7 500    

Základ dan ě pro 
výpo čet dan ě 200 820    246 000    246 000    388 500    385 500    385 500    385 500    

ZD zaokrouhlený na 
100 dolů 200 800    246 000    246 000    388 500    385 500    385 500    385 500    

Roční daň  34 700    39 912    39 912    58 275    57 825    57 825    57 825    

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

Sleva na inv. důchod 
1. a 2. stupně  - 1 500    - 1 500    - 2 520    - 2 520    - 2 520    - 2 520    

Daň po slev ě 34 700    31 212    31 212    30 915    30 465    30 465    31 665    

Daňové zvýhodnění - 12 000    - 12 000    - 12 000    - 21 360    - 21 360    - 23 208    - 23 208    

Sleva na dani 12 000    12 000    12 000    21 360    21 360    23 208    23 208    

Daňový bonus 0    0    0    0    0    0    0    

Daň 22 700    19 212    19 212    9 555    9 105    7 257    8 457    

Záloha na daň 26 004    23 412    23 412    12 120    11 580    9 732    10 932    

Doplatek 0    0    0    0    0    0 0    

Přeplatek 3 304    4 200    4 200    2 565    2 475    2 475    2 475    



Příloha č. 3: Vyhodnocení p říkladu na výpo čet ročního zú čtování dan ě 

Ve výše uvedeném výpočtu jsme pokračovali v typovém příkladě z třetí části, 

kdy jsme panu Novákovi vypočítali měsíční zálohu na daň. Nyní jsme počítali 

skutečnou roční daň, kterou musí pan Novák odvést, a zjistili jsme, zda měl 

v jednotlivých letech doplatek či přeplatek. 

Ve všech letech činila hrubá mzda dvanácti násobek měsíčního výdělku pana 

Nováka, tedy 300 000 Kč (12 x 25 000 Kč). 

V roce 2005 byl výpočet trošku odlišný od ostatních let. Od hrubé mzdy jsme 

odečetli pojistné za zaměstnance a dostali jsme základ daně. Od tohoto základu 

jsme odečetli nezdanitelné části, do kterých v tomto roce patřila také sleva na 

poplatníka a částečný invalidní důchod. Dále zde patří darování krve, penzijní 

připojištění a životní pojištění. Tímto jsme získali základ daně pro výpočet daně, který 

jsme zaokrouhlili na stokoruny dolu a vypočetli z něho daň. Daň počítáme stejně jako 

ve výpočtu měsíční mzdy ve třetí části. K tomuto výpočtu nám složí tab. 3.1, ale 

pouze s tím rozdílem, že všechny částky násobíme 12. Nyní odečteme daňové 

zvýhodnění na dvě děti, které pan Novák uplatňuje a vyjde nám daň, kterou 

porovnáme se zálohami na dani. V příkladě vidíme, že pan Novák zaplatil na 

měsíčních zálohách více a tudíž mu bude vrácen přeplatek, který vrátí plátce 

nejpozději se zúčtováním mzdy za březen. O vrácený přeplatek plátce sníží nejbližší 

odvody záloh správci daně. 

Roky 2006 a 2007 jsou totožné. V těchto letech je výpočet podobný výpočtu 

jako v roce 2005, s tím rozdílem, že základní odpočet (sleva na poplatníka)  

a částečný invalidní důchod se nyní řadí do slev na dani, nikoli do nezdanitelných 

částí základu daně. Zde nám podle příkladu zůstává pouze dar krve, penzijní 

připojištění a životní pojištění. K výpočtu daně rovněž použijeme tabulky 3.2 a 3.3, 

pouze s rozdílem, že všechny částky vynásobíme 12. I v těchto letech nám vzniká 

přeplatek. 

V roce 2008, jak už jsme všude zmínili, nastala změna. K HM jsme připočetli 

pojistné, které odvádí za zaměstnance zaměstnavatel (SP 26 %, ZP 9 %). Tímto nám 

vznikne základ daně (SHM). Postup je stejný jako v letech 2006 a 2007. Od základu 

daně odečteme nezdanitelné části základu daně a vypočteme daň. Zde nastává další 

velká změna, protože je zavedena rovná daň ve výši 15 %. Od této daně odečteme 

slevy na dani a poté daňové zvýhodnění. Při srovnání se zálohami na dani panu 



Novákovi opět vzniknul přeplatek, který vrátí plátce nejpozději se zúčtováním mzdy 

za březen. O vrácený přeplatek plátce sníží nejbližší odvody záloh správci daně. 

V roce 2009, 2010 i 2011 je způsob výpočtu stále stejný jako v předchozím 

roce. Ale i přesto nastaly změny ve výši daně. V roce 2009 to způsobilo snížení 

sociální pojištění za zaměstnance z 8 % na 6,5 % a za zaměstnavatele z 26 % na 25 

%. Tímto došlo k nižšímu základu daně, a proto se nám snížila i daň. V roce 2010 

došlo ještě navíc ke zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Tedy i nyní 

se daň snížila. V tomto roce podle typového příkladu zaplatil pan Novák nejmenší 

daň. V roce 2011 se daň už zvýšila o to z důvodu snížení slevy na poplatníka  

o stokorunu měsíčně. Ve všech letech (2009,2010 a 2011) vznikl panu Novákovi 

přeplatek, který mu bude vrácen. 

Podle výpočtů vidíme, že nejnižší daň a tudíž nejvyšší mzda byla v roce 2010. 

Naopak nejvyšší daň a nejnižší mzda byla v roce 2005. 

 

 
 

V grafu vidíme, jak se vyvíjela celková roční daň od roku 2005 do roku 2011. 

Na první pohled vidíme, že daň se od roku 2005 do roku 2010 snižovala. V roce 

2011 se nám zvýšila o 1 200 Kč, které zapříčinila povodňová daň (100 × 12). 
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Příloha č. 4: Platové tabulky 

1. Platové tabulky ve školství (nepedagogičtí pracovníci) 

 

 

2. Platové tabulky ve školství od 1. 1. 2011 (pedagogičtí pracovníci 

s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci) 

 

 



3. Platové tabulky ve školství od 1. 1. 2011 (ostatní pedagogičtí pracovníci) 

 

 
4. Platové tabulky státních zaměstnanců v roce 2010 

 
 



5. Platové tabulky ve zdravotnictví v roce 2010 

 



P R O H L Á Š E N Í
poplatníka dan! z p"íjm# fyzických osob ze závislé $innosti 

a z funk$ních požitk# 

1

P íjmení _______________________________________________ Jméno  ___________________________________________

 Titul  ____________________ Rodné "íslo1)  _______________________________  #íslo pasu1)  _______________________

Adresa bydlišt% (místa trvalého pobytu) __________________________________________________  PS#  _______________

Prohlášení podepisuji pro plátce (název a adresa)  ______________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

I.
1. Podle § 35ba odst. 1 písm. a) a § 35d odst. 2 zákona $. 586/1992 Sb., o daních z p"íjm#, ve zn!ní pozd!jších p"edpis# (dále 

jen „zákon“), slevu na dani na poplatníka na zda+ovací období nebo uvedenou $ást zda+ovacího období:

25 5457   MFin 5457 - vzor ". 19

 uplat&uji2)

__________________ neuplat&uji2)

 uplat&uji2)

__________________ neuplat&uji2)

 uplat&uji2)

__________________ neuplat&uji2)

Druh p iznaného d'chodu
z d'vodu invalidity

 d) se soustavn! p"ipravuji na budoucí povolání studiem nebo p"edepsaným výcvikem, ve zda&ovacím období

  od - do2)   od - do2)   od - do2)

#íslo a datum rozhodnutí o p iznání d'chodu, 
pop . potvrzení FÚ ". j., ze dne

D'chod p iznán od Datum vystavení pr'kazu 
ZTP/P

 a to až do dovršení v%ku 26 let nebo po dobu prezen"ní formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské 
vzd%lání až do dovršení v%ku 28 let.

2. Podle § 35ba  odst. 1 písm. c) až f) a § 35d odst. 2 zákona uplat+uji slevu na dani z d'vodu, že2)

 a) pobírám $áste$ný invalidní d#chod z d'chodového pojišt%ní podle zákona o d'chodovém pojišt%ní nebo u mne zanikl nárok 
na "áste"ný invalidní d'chod z d'vodu soub%hu nároku na výplatu "áste"ného invalidního d'chodu a starobního d'chodu,

 b) pobírám plný invalidní d#chod nebo jiný d#chod z d'chodového pojišt%ní podle zákona o d'chodovém pojišt%ní, u n%hož jednou 
z podmínek  p iznání je, že jsem pln% invalidní, zanikl mi nárok na plný invalidní d'chod z d'vodu soub%hu nároku na výplatu plného 
invalidního d'chodu a starobního d'chodu nebo jsem podle zvláštních p edpis' pln% invalidní, avšak žádost o plný invalidní d'chod mi 
byla zamítnuta z jiných d'vod' než proto, že nejsem pln% invalidní,

 c) jsem držitelem pr#kazu  ZTP/P

 Jméno a p íjmení Rodné "íslo Jméno a p íjmení  Rodné "íslo

 b) Zletilé dít! až do dovršení 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní d#chod a 
  – soustavn% se p ipravuje na budoucí povolání:

 Jméno a p íjmení Rodné "íslo Jméno a p íjmení  Rodné "íslo

3. Podle § 35c a § 35d zákona uplat+uji da+ové zvýhodn!ní na vyživované dít! žijící se mnou v domácnosti (vlastní, osvojené, dít! 
v pé$i, která nahrazuje pé$i rodi$#, dít! druhého z manžel# a vnuka-vnu$ku, pokud jeho rodi$e nemají p"íjmy, z nichž by mohli 
da+ové zvýhodn!ní uplatnit):

 a) Nezletilé dít!

NOVAK´ PETR

740205/5555

ORLOVSKA 569, RYCHVALD´ 73532

XXX, s. r. o. ORLOVSKA 236, RYCHVALD 73532´

2011 ======

====================================================================
============================================================

====================================================================
===================================================================
===================================================================
==================================

==================

CASTECNYˇ´ ˇ ´ 123, 12.12.2004

========================================================

KLARA NOVAKOVA´ ´ ´

KAREL NOVAK´

955712/5551

996325/5555
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 Druh zm!ny Zm!na nastala Datum podpisu Podpis poplatníka

 c) Z d!tí uvedených pod písmeny a) a b) jsou držiteli pr#kazu ZTP/P:

 Jméno a p"íjmení Rodné #íslo Jméno a p"íjmení  Rodné #íslo

II.
Prohlašuji, že

sou#asn! neuplat%uji za stejné zda$ovací období ani za stejný kalendá"ní m!síc zda$ovacího období 

 a) nárok na slevy na dani podle § 35ba zákona u jiného plátce dan! a že sou#asn! na stejné období kalendá"ního roku jsem
nepodepsal(-a) u jiného plátce prohlášení k dani3);

 b) da%ové zvýhodn!ní4) na vyživované dít! u jiného plátce dan! a že da$ové zvýhodn!ní na to samé vyživované dít! za stejné zda$ovací 
období ani za stejný kalendá"ní m!síc zda$ovacího období neuplat$uje jiná osoba;

Dojde-li b!hem zda%ovacího období ke zm!n! skute&ností rozhodných pro výpo#et záloh na da$ a dan! nebo ke zm!n! podmínek 
pro poskytnutí slev na dani podle § 35ba zákona, nebo da$ového zvýhodn!ní, písemn! je oznámím plátci dan! (nap". zm!nou v prohlášení) 
nejpozd!ji poslední den kalendá"ního m!síce, v n!mž zm!na nastala.

Jsem si v!dom(-a)  následk', kdyby toto prohlášení neodpovídalo pravd! a jsem si v!dom(-a)  toho, že rozdíl z nesprávn! sražené zálohy 
na da$ nebo dan! z p"íjm' fyzických osob ze závislé #innosti a z funk#ních požitk' a da$ového zvýhodn!ní z mé viny bude v plné výši v#etn! 
p"íslušenství sražen z mé mzdy.

Zm!ny, k nimž b!hem zda%ovacího období došlo, níže uvádím:

 Na zda$ovací období Za plátce ov!"il Na zda$ovací období Za plátce ov!"il Na zda$ovací období Za plátce ov!"il 

Nárok na uznání slev na dani podle § 35ba zákona a nárok na da%ové zvýhodn!ní prokázal poplatník5)

 Na zda$ovací období Datum Podpis
 
 Dodate#n! za zda$ovací období (za kalendá"ní m!síce) Datum Podpis
 
 Na zda$ovací období Datum Podpis
 
 Dodate#n! za zda$ovací období (za kalendá"ní m!síce) Datum Podpis

 Na zda$ovací období Datum Podpis
 
 Dodate#n! za zda$ovací období (za kalendá"ní m!síce) Datum Podpis

Potvrzuji pravdivost a úplnost údaj# uvedených v tomto prohlášení

 Jméno a p"íjmení Rodné #íslo Stav Potvrzení FÚ #. j. ze dne

–  nem'že se soustavn! p"ipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výd!le#nou #innost pro nemoc nebo úraz, anebo
–  z d'vodu dlouhodob! nep"íznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výd!le#nou #innost:

Uplat$ujete-li da$ové zvýhodn!ní a Váš(e) manžel(ka) je zam!stnán(a), vypl$te:

Údaje o manželce (manželovi) žijící (žijícím) se mnou v domácnosti:

P"íjmení a jméno

Název a adresa zam!stnavatele

RC:ˇ 740205/5555

2011 1.1.2011
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III.
Žádám o provedení ro!ního zú!tování záloh na da" a da"ového zvýhodn#ní2) a o provedení výpo!tu dan# z p$íjm& 
fyzických osob ze závislé !innosti a z funk!ních požitk& 

za zda"ovací období

a sou!asn# prohlašuji, že za uvedené zda"ovací období

1. nejsem povinen(-na) podat ze svých p!íjm" p!iznání k dani z p!íjm" fyzických osob 

2. jsem nepobíral(-a) v uplynulém zda#ovacím období krom$ mzdy od jednoho plátce nebo postupn$ od více plátc" v%etn$ mezd 
dodate%n$ vyplacených nebo zú%tovaných t$mito plátci v dob$, kdy jsem pro n$ již nevykonával(-a) závislou %innost nebo funkci, 
p!íjm" zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby dan$ a krom$ p!íjm", které nejsou p!edm$tem dan$ nebo jsou od dan$ osvobozeny, 
jiné p!íjmy podle § 7 až 10 zákona podléhající dani z p!íjm" fyzických osob vyšší než 6 000 K%

3. jsem pobíral(-a) v uplynulém zda#ovacím období krom$ p!íjm" zdanitelných  srážkou podle zvláštní sazby dan$ a krom$ p!íjm", které nejsou 
p!edm$tem dan$ nebo jsou od dan$ osvobozeny, p!íjmy podléhající dani z p!íjm" fyzických osob ze závislé %innosti a z funk%ních požitk"

 a) pouze od jednoho plátce ve zda#ovacím období2)

 b) postupn$ od dalších plátc" dan$ v%etn$ mezd dodate%n$ vyplacených nebo zú%tovaných t$mito plátci v dob$, kdy jsem pro n$ již 
nevykonával(-a) závislou %innost nebo funkci, které níže uvádím a potvrzení o vyplacených p!íjmech a sražených zálohách na da# 
a da#ovém zvýhodn$ní od t$chto plátc" sou%asn$ p!edkládám2). 

Prohlašuji, že:
 (vyplní pouze poplatník uplat!ující nezdanitelnou "ást základu dan# podle § 15 odst. 3 a 4 zákona)

- odpo%et úrok" ze základu dan$, na které uplat#uji nárok z d"vodu zaplacených úrok" z úv$ru použitého na * nancování bytových pot!eb 
ze stavebního spo!ení2), úrok" z hypote%ního úv$ru2) anebo z jiného úv$ru poskytnutého v souvislosti s t$mito úv$ry2), stavební spo!itelnou2),  
bankou2), nebo pobo%kou zahrani%ní banky2) anebo zahrani%ní bankou2), za zda#ovací období

 neuplat#uje jiná osoba2),
 uplat#ují tyto osoby:2) /uve+te v tabulce/

- p!edm$t bytové pot!eby pod písmeny a)2) b)2) c)2) d)2) e)2) f)2) g)2) h)2) § 15 odst. 3 zákona, na který uplat#uji odpo%et úrok" z poskytnutého 
úv$ru, byl užíván v souladu s § 15 odst. 4  zákona, a že %ástka úrok", o kterou se snižuje základ dan$ podle § 15 odst. 3 a 4 zákona  
v úhrnu u všech ú%astník" smluv o úv$rech žijících v mé domácnosti nep!ekro%ila v uplynulém zda#ovacím období 300 000 K%. P!i placení 
úrok" jen po %ást roku uplat#ovaná %ástka nep!ekro%ila jednu dvanáctinu této maximální %ástky za každý m$síc placení úrok".

 Zda#ovací období Jméno a p!íjmení Rodné %íslo Adresa trvalého pobytu

 Ve zda#ovacím období Jména plátc"

RC:ˇ 740205/5555

========================

2011

========
========================== =========================== ===========
===== ============== ==========

================
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1) U poplatník! uvedených v § 2 odst. 3 zákona uve"te datum narození a #íslo pasu nebo jiného dokladu, prokazující totožnost poplatníka
2) Nehodící se škrtne, pop&. podle jednotlivých zda'ovacích období
3) § 38k odst. 4 zákona
4) § 35c a § 35d zákona 
5) § 38l zákona

a) Podle § 15 odst. 1 zákona z d!vodu poskytnutí daru

Zda'ovací období Zda'ovací období Zda'ovací obdobíHodnota daru (K#) Hodnota daru (K#) Hodnota daru (K#)

Zda'ovací období Zda'ovací období Zda'ovací obdobíVýše úrok! (K#) Výše úrok! (K#) Výše úrok! (K#)

b) Podle § 15 odst. 3 a 4 zákona z d!vodu zaplacených úrok! z úv"ru

d) Podle § 15 odst. 6 zákona z d!vodu zaplaceného pojistného na své soukromé životní pojišt"ní

Zda'ovací období Zda'ovací období Zda'ovací obdobíVýše pojistného (K#) Výše pojistného (K#) Výše pojistného (K#)

e) Podle § 15 odst. 7 zákona z d!vodu zaplacených %lenských p&ísp"vk! #lena odborové organizace

Zda'ovací období Zda'ovací období Zda'ovací obdobíVýše p&ísp*vk! (K#)Výše p&ísp*vk! (K#) Výše p&ísp*vk! (K#)

Potvrzuji pravdivost a úplnost údaj! uvedených v oddíle III.

 Za zda'ovací období Datum podpisu Podpis poplatníka

Zda'ovací období Zda'ovací období Zda'ovací obdobíVýše p&ísp*vk! (K#) Výše p&ísp*vk! (K#) Výše p&ísp*vk! (K#)

c) Podle § 15 odst. 5 zákona z d!vodu platby p&ísp"vk! na své penzijní p&ipojišt"ní

Krom" nároku na slevy na dani a nároku na da'ové zvýhodn"ní podle údaj! uvedených již v prohlášení uplat'uji nárok na:

2. Nezdanitelné %ásti základu dan":

 byla (byl)2)

__________________nebyla (byl)2)

 byla (byl)2)

__________________nebyla (byl)2)

 byla (byl)2)

__________________nebyla (byl)2)

1. Slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona na manželku (manžela)

 Jméno _______________________________ P&íjmení _________________________________________ R+ ___________________  ,

která (který) v uplynulém zda'ovacím období 

se mnou žila (žil) v domácnosti a nem*la (nem*l) v tomto zda'ovacím období vlastní p&íjem p&esahující 68 000 K#  a v uplynulém zda'ovacím 
období

držitelkou (-lem) pr!kazu ZTP/P.

  od - do2)   od - do2)   od - do2)

f)  Podle § 15 odst. 8 zákona z d!vodu úhrady za zkoušky ov"&ující výsledky dalšího vzd"lávání

Zda'ovací období Zda'ovací období Zda'ovací obdobíVýše úhrady (K#)Výše úhrady (K#) Výše úhrady (K#)

RC:ˇ 740205/5555

2011 2 000

2011 7 000

2011 7 500

2011 1.1.2011
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Otisk podacího razítka ! nan"ního ú#adu

25 5405   MFin 5405 vzor ". 17

Finan"nímu ú#adu v, ve, pro

  

01 Da$ové identi! ka"ní "íslo

   

02 Rodné "íslo

 

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi

06 P#íjmení 07 Rodné p#íjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní p#íslušnost 11 &íslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání DAP

12 Obec 13 Ulice / "ást obce  14 &íslo popisné / orienta"ní

15 PS& 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa místa pobytu na území !eské republiky, kde se poplatník obvykle ve zda"ovacím období zdržoval
'ádky 23 až 28 vypl$te pouze v p#ípad+, že nemáte bydlišt+ (trvalý pobyt) na území &eské republiky.

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendá$ního roku, za který se da" vym%$uje
'ádky 19 až 22 vypl$te pouze v p#ípad+, že adresa k poslednímu dni kalendá#ního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy 
v den podání DAP.

19 Obec 20 Ulice / "ást obce 21 &íslo popisné / orienta"ní 22 PS&

23 Obec 24 Ulice / "ást obce  25 &íslo popisné / orienta"ní

26 PS& 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

05 DAP zpracoval a p#edkládá da$ový poradce na základ+ plné moci k zastupování, ano ne
 která byla podána správci dan+ p#ed uplynutím neprodloužené lh:ty1)

05a Zákonná povinnost ov+#ení ú"etní záv+rky auditorem1) ano ne

Datum

opravné#ádné dodate"né

04 Kód rozlišení typu DAP2)

03 DAP1)

D:vody pro podání dodate"ného
DAP zjišt+ny dne

 C Z

P & I Z N Á N Í
k dani z p$íjm' fyzických osob

podle zákona (. 586/1992 Sb., o daních z p$íjm', ve zn%ní pozd%jších p$edpis' (dále jen „zákon“)

za zda"ovací období (kalendá$ní rok)   nebo jeho (ást2) od   do  

dále jen „DAP“

29 Kód státu – vyplní jen da$ový nerezident 29a Výše celosv+tových p#íjm: K"

30 Spojení se zahrani"ními osobami1) ano ne

Než za(nete vypl"ovat tiskopis, p$e(t%te si, prosím, pokyny.

FU V BOHUMINE´ ´ ˇ

7 4 0 2 0 5  5 5 5 5

X

X

X

2010

NOVAK´ NOVAK´ PETR

CESKAˇ ´

RYCHVALD ORLOVSKÁ 569

73532 569536245 NOVAK@SEZNAM.CZ CESKA REPUBLIKAˇ ´

X
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2. ODDÍL – Díl!í základ dan", základ dan", ztráta
1. Výpo!et díl!ího základu dan" z p#íjm$ fyzických osob ze závislé !innosti a z funk!ních požitk$ (§ 6 zákona) 

3. ODDÍL – Nezdanitelné !ásti základu dan", od!itatelné položky a da& celkem

31 Úhrn p!íjm" od všech zam$stnavatel"

32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.13 zákona

33 Da% zaplacená v zahrani&í podle § 6 odst. 14 zákona

34 Díl&í základ dan$ podle § 6 zákona 
(!. 31 + !. 32 – !. 33)

35 Úhrn p!íjm" plynoucí ze zahrani&í zvýšený o povinné 
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

 poplatník * nan&ní ú!ad

2. Díl!í základy dan" z p#íjm$ fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ dan" a ztráta 

36 Díl&í základ dan$ ze závislé &innosti podle § 6 zákona (!. 34)

36a Díl&í základ dan$ ze závislé &innosti podle § 6 zákona po vyn$tí 
(!. 36 – úhrn vy%atých p!íjm" ze zdroj" v zahrani&í podle § 6 zákona 
nebo !. 36)

37  Díl&í základ dan$ nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné 
výd$le&né &innosti podle § 7 zákona (!. 113 p!ílohy &. 1 DAP) 

38  Díl&í základ dan$ z kapitálového majetku podle § 8 zákona 

39  Díl&í základ dan$ nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona 
(!. 206 p!ílohy &. 2 DAP) 

40  Díl&í základ dan$ z ostatních p!íjm" podle § 10 zákona 
(!. 209 p!ílohy &. 2 DAP) 

41  Úhrn !ádk" (!. 37 + !. 38 + !. 39 + !. 40).

41a  Úhrn díl&ích základ" dan$ podle § 7 až § 10 zákona po vyn$tí (!. 41 – úhrn 
vy%atých p!íjm" ze zdroj" v zahrani&í podle § 7 až § 10 zákona nebo !. 41)

42  Základ dan$ 
 (36a + kladná hodnota z !. 41a) 

43  (neobsazeno)

44  Uplat%ovaná výše ztráty – vzniklé a vym$!ené za p!edcházející 
zda%ovací období maximáln$ do výše !. 41a 

45  Základ dan$ po ode&tení ztráty (!. 42 – !. 44)

2

-ástka podle § 15

46  Odst. 1 zákona (hodnota daru/dar") 

47  Odst. 3 a 4 zákona (ode&et úrok") 

48  Odst. 5 zákona (penzijní p!ipojišt$ní) 

49  Odst. 6 zákona (životní pojišt$ní) 

50  Odst. 7 zákona (odborové p!ísp$vky) 

51  Odst. 8 zákona (úhrada za další vzd$lávání) 

52  § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj) 

53  Další &ástky

Po&et 
m$síc"

Po&et 
m$síc"

54  Úhrn nezdanitelných &ástí základu dan$ a položek 
od&itatelných od základu dan$ (!. 46 + !. 47 + !. 48 + 
+ !. 49 + !. 50 + !. 51 + !. 52 + !. 53)

55  Základ dan$ snížený o nezdanitelné &ásti základu dan$ 
a položky od&itatelné od základu dan$ (!. 45 – !. 54)

 56  Základ dan$ zaokrouhlený na celá sta K& dol" 

57  Da% podle § 16 zákona

4. ODDÍL – Da& celkem, ztráta
58 Da% podle § 16 zákona (!. 57) nebo &ástka 
 z !. 330 p!ílohy &. 3 DAP

59 (neobsazeno)

60 Da% celkem zaokrouhlená na celé K! nahoru (!. 58)

61 Da%ová ztráta - zaokrouhlená na celé K! nahoru
 bez znaménka minus

5. ODDÍL – Uplatn"ní slev na dani a da&ového zvýhodn"ní

62  Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63 Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona 

RC:ˇ 740205/5555

300 000

102 000

0

402 000

0

402 000

402 000

0

0

0

0

0

0

402 000

0

402 000

2 000

0

7 000

7 500

0

0

0

0

16 500

385 500

385 500

57 825

57 825

57 825

0

0

0
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84 Úhrn sražených záloh na da! z p#íjm$ ze závislé %innosti 
a z funk%ních požitk$ (po slevách na dani)

85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem 

86 Zaplacená da! stanovená paušální %ástkou podle § 7a 
zákona 

87 Sražená da! podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená da! podle § 36 odst. 7 zákona 

88 Zajišt'ná da! plátcem podle § 38e zákona 

89 Sražená da! podle § 38f odst. 12 zákona 

90 Zaplacená da!ová povinnost (záloha) 
podle § 38gb odst. 4 zákona 

91 Zbývá doplatit (#. 74 – #. 77 – #. 84 – #. 85 – #. 86 – #. 87 – #. 87a – 
– #. 88 – #. 89 – #. 90): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více 

P#íjmení, jméno, titul 
Rodné %íslo

 
manželky (manžela)

Tab. !. 1   ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

-ástka podle § 35ba odst. 1

64  písm. a) zákona (na poplatníka) 

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela, 
 která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního d$chodu 

pro invaliditu prvního nebo druhého stupn')
67 písm. d) zákona (na poživatele invalidního d$chodu 

pro invaliditu t#etího stupn')

68 písm. e) zákona (na držitele pr$kazu ZTP/P)

69 písm. f) zákona (studium)

70 Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona 
(#. 62 + #. 63 + #. 64 + #. 65a + #. 65b + #. 66 + #. 67 + #. 68 + #. 69)

71 Da! po uplatn'ní slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba 
zákona (#. 60 – #. 70)

Po%et 
m'síc$

Po%et 
m'síc$

7. ODDÍL – Placení dan"

1

2

3

4

 
P#íjmení a jméno(-a) Rodné %íslo Po%et m'síc$

 Po%et m'síc$ 
     se ZTP/P

 1 2 3 4

Tab. !. 2   ÚDAJE O D#TECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

75 Da!ový bonus (#. 72 – #. 73)

76 Úhrn vyplacených m'sí%ních da!ových bonus$ podle § 35d 
zákona (v%etn' p#ípadného doplatku na da!ovém bonusu) 

77 Rozdíl na da!ovém bonusu (#. 75 – #. 76)

Celkem

72  Da!ové zvýhodn'ní na vyživované dít'

73  Sleva na dani (%ástka z #. 72, uplatn'ná maximáln' 
do výše dan' na #. 71)

74 Da! po uplatn'ní slevy podle § 35c zákona (#. 71 – #. 73) 

6. ODDÍL – Dodate!né DAP

78 Poslední známá da!

79 Zjišt'ná da! podle § 141 zákona %. 280/2009 Sb., da!ového 
#ádu (#. 74)

80 Rozdíl #ádk$ (#. 79 – #. 78) : zvýšení (+) %ástka dan' 
se zvyšuje, snížení (–) %ástka dan' se snižuje 

81 Poslední známá da! – da!ová ztráta podle § 5 zákona

82 Zjišt'ná ztráta podle § 141 zákona %. 280/2009 Sb., 
da!ového #ádu (#. 61)

83 Rozdíl #ádk$ (#. 82 – #. 81): zvýšení (+) – da!ová ztráta 
se zvyšuje, snížení (–) da!ová ztráta se snižuje

RC:ˇ 740205/5555

24 840

0

0

12 2 520

0

0

0

27 360

30 465

NOVAKOVA KLARA´ ´ ´ 955712/5551 12 0

NOVAK KAREL´ 996325/5555 12 0

24 0

23 208

23 208

7 257

0

0

0

9 732

0

0

0

0

0

0

0

-2 475
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Otisk podacího razítka ! nan"ního ú#adu

4

ŽÁDOST O VRÁCENÍ P!EPLATKU NA DANI Z P!ÍJM" FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona ". 280/2009 Sb., da$ového #ádu, ve zn%ní pozd%jších p#edpis', žádám o vrácení:

p#eplatku na dani z p#íjm' fyzických osob  .......................................................................................................................................  K". 

P#eplatek zašlete na adresu:  ...................................................................................................................................................................

nebo vra)te na ú"et vedený u  ..................................................................................... ". .......................................................................

kód banky  .........................................................................................  speci! cký symbol  ........................................................................

Vlastník ú"tu  ...................................................................  m%na, ve které je ú"et veden  ........................................................................

V  ............................................................ dne  ...................................  Podpis poplatníka (zástupce)  ....................................................

P!ÍLOHY DAP: 
Ve sloupci uve-te po"et list' p#íloh. 

Název p#ílohy

P#íloha ". 1 – „Výpo"et díl"ího základu dan% z p#íjm' z podnikání a z jiné samostatné výd%le"né "innosti (§ 7 zákona)“ 

P#íloha ". 2 – „Výpo"et díl"ích základ' dan% z p#íjm' z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních p#íjm' (§ 10 zákona)“

P#íloha ". 3 – „Výpo"et dan% z p#íjm' ze zahrani"í (§ 38f zákona)“ v"etn% Samostatných list' 1. oddílu

Ú"etní záv%rka poplatníka, který vede ú"etnictví

Seznam pro poplatníky uplat$ující nárok na vylou"ení dvojího zdan%ní podle § 38f odst. 10 zákona

„Potvrzení o zdanitelných p#íjmech ze závislé "innosti a z funk"ních požitk' a o sražených zálohách na da$ a da$ovém 
zvýhodn%ní“ za p#íslušné zda$ovací období od všech zam%stnavatel' (nap#. podle § 38j odst. 3 zákona)

Doklad o poskytnutém daru 

Potvrzení o poskytnutém úv%ru na bytové pot#eby a o výši úrok' z tohoto úv%ru

Potvrzení o zaplacených "ástkách na penzijní p#ipojišt%ní

Potvrzení o zaplacených "ástkách na soukromé životní pojišt%ní

Potvrzení o zaplacené úhrad% na další vzd%lávání

D'vody pro podání dodate"ného DAP

Další p#ílohy výše neuvedené 

Po"et list' p#íloh celkem

1) Ozna"te k#ížkem odpovídající variantu
2) Údaj vypl$te, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v p#ípadech 

uvedených v § 38gb zákona a dále v p#ípadech uvedených v § 239 
a § 244 zákona ". 280/2009 Sb., da$ového #ádu ve zn%ní pozd%jších 
p#edpis'

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P!IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p#íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden"ní "íslo osv%d"ení da$ového poradce / I> právnické osoby

Fyzická osoba oprávn#ná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob# (nap#. jednatel, pov%#ený pracovník apod.)

Jméno(-a) a p#íjmení / Vztah k právnické osob%

Da$ový subjekt / osoba oprávn#ná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru"ní podpis
da$ového subjektu / osoby oprávn%né k podpisu

RC:ˇ 740205/5555

1

1

1

1

1

5

2 475

ORLOVSKA 569 RYCHVALD 73532´

RYCHVALDĚ 23.3.2011
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