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Příloha č. 1:  Tabulka rozdělení daní daňového systému ČR 
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DAŇOVÝ 

SYSTÉM 

ČR 

DANĚ 

NEPŘÍMÉ 

DANĚ 

PŘÍMÉ 

Trojdaň Daně 

majetkové 

Daně   

z příjmů 

Spotřební 

daně 

Daň z piva 

Daň z vína 

Daň z tab. 

výrobků 

Daň z min. 

olejů 

Energetic- 

ké daně 

Daň 

dědická 

Daň 

darovací 

Daň 

z převodu 

nemovitostí 

Daň   

z pozemku 

Daň   

ze staveb 

Silniční 

daň 

Daň 

z příjmů 

FO 

Daň 

z příjmů 

PO 

Daň 

z přidané 

hodnoty 

Daň z lihu 

Daň 

z pevných 

paliv 

 

Daň   

z elektřiny 

 

Daň 

z plynu 

 



 

Příloha č. 2:  Daňově neuznatelné náklady a výnosy 

 

NÁKLADY KOMENTÁŘ 

512 - cestovné 
Daňově uznatelné (dále „DU“) pouze do 

limitu 

513 – náklady na reprezentaci 

Daňově neuznatelné (dále „DN“) kromě 

obchodních předmětů, které obsahují logo 

podniku a jejich hodnota je do 500,- Kč bez 

DPH 

523 – odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
 

525 – ostatní sociální pojištění  

526 – sociální náklady individuálního 

podnikatele 

Sociální a zdravotní pojištění ve výši 25 % a 

9 % 

528 – ostatní sociální náklady 
Např. hodnota stravenky, která je navíc 

hrazená zaměstnavatelem 

532 – daň z nemovitostí DU je zaplacením 

538 – ostatní daně a poplatky 
Daň dědická a darovací jsou DN; daň 

z převodu nemovitostí je DU zaplacením 

541 – zůstatková cena dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku 

DU – odepisovaný majetek do výše 

zůstatkové ceny, neodpisovaný majetek do 

výše pořizovací ceny; do výše příjmů z 

prodeje 

543 - dary 

DN; při výpočtu daňové povinnost je 

možnost si určité % darů odečíst od základu 

daně 

549 – manka a škody z provozní činnosti DU pouze do výše náhrad, zbytek DN 
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551 – odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 

Účetní odpisy; DU jsou, rovnají-li se účetní 

odpisy daňovým  

545 – ostatní pokuty a penále 
Pokuty a penále, které nevyplývají ze 

smluvních vztahů 

554 – tvorba a zúčtování ostatních rezerv Účetní rezervy 

559 – tvorba a zúčtování opravných položek 

v provozní činnosti 
Účetní opravné položky 

569 – manka a škody na finančním majetku DU pouze do výše náhrad, zbytek DN 

574 – tvorba a zúčtování finančních rezerv 
DU jsou pouze zákonné rezervy upravené 

v zákoně č. 593/1992 Sb. 

579 – tvorba a zúčtování opravných položek 

ve finanční činnosti 

DU jsou pouze zákonné opravné položky dle 

zákona č.593/1992 Sb. 

584 – tvorba a zúčtování mimořádných 

rezerv 
 

589 – tvorba a zúčtování opravných položek 

v mimořádné činnosti 
 

591 – daň z příjmů z běžné činnosti – splatná 
Obecně je jakákoli daň z příjmů DN a to bez 

výjimky 

592 – daň z příjmů z běžné činnosti – 

odložená 
 

593 – daň z příjmů z mimořádné činnosti – 

splatná 
 

594 – daň z příjmů z mimořádné činnosti – 

odložená 
 

595 – dodatečné odvody daně z příjmů  

596 – převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
 

597 – převod provozních nákladů  
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598 – převod finančních nákladů  

599 – tvorba a zúčtování rezerv na daň z 

příjmů 
 

VÝNOSY  

697 – převod provozních výnosů  

698 – převod finančních výnosů  

Poznámka: Pro fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci neplatí daňově neuznatelné 

náklady a výnosy, ale daňově neúčinné výdaje. V podstatě jde ale o tytéž obsahové položky, 

jako u výše vypsaných nákladů a výnosů. 
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Příloha č. 3: Vstupní data použitá pro jednotlivé výpočty 

 

Zjednodušený výkaz zisku a ztráty v Kč za zdaňovací období 2011: 

VÝNOSY Částka 

Tržby za vlastní výrobky 6 500 000 

Tržby z prodeje služeb 1 860 000 

Tržby za zboží 2 740 000 

Přijaté úroky 5 620 

Výnosy celkem 11 105 620 

  

NÁKLADY  

Spotřeba materiálu 3 280 000 

Spotřeba energie 365 000 

Prodané zboží 1 890 000 

Pohoštění 6 530 

Ostatní služby 134 500 

Mzdy pracovníků 2 634 000 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 895 560 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku 
1 160 000 

Placené úroky 33 650 

Náklady celkem 10 399 240 

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z BĚŽNÉ 

ČINNOSTI (Výnosy – náklady) 
706 380 
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Příloha č. 4 – nezdanitelné částky a slevy na dani 

 

a) Nezdanitelné částky, které si mohou fyzické osoby uplatnit za zdaňovací období v ročním 

zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Dle § 15 ZDP. 

 

Popis Částka 

Dary poskytnuté na veřejně prospěšné účely 

(např. státu, obcím, atd.). 

Minimální hodnota daru – 1 000 Kč nebo 

2 % základu daně, maximálně lze odečíst 

10 % základu daně 

Úroky z úvěru poskytnutého na financování 

bytových potřeb. 
Maximální částka činí 300 000 Kč. 

Zaplacené příspěvky na penzijní připojištění. 
Částka zaplacená, snížená o 6 000 Kč, 

maximálně však lze odečíst 12 000 Kč. 

Zaplacené příspěvky na životní pojištění. Maximálně lze odečíst částku 12 000 Kč. 

Zaplacené členské příspěvky členem 

odborové organizace odborové organizaci. 

Maximálně lze odečíst částku 1,5 % 

zdanitelných příjmů dle § 6, maximálně do 

výše 3 000 Kč. 

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky 

dalšího vzdělávání (nejsou-li hrazeny 

zaměstnavatelem). 

Maximálně 10 000 Kč, maximálně 13 000 

Kč u osoby se zdravotním postižením, 

maximálně 15 000 Kč u osoby s těžším 

zdravotním pojištěním. 

 

b) Slevy na dani uplatňované fyzickou osobou za zdaňovací období. Dle § 35ba a 35c ZDP. 

Popis Částka 

Na poplatníka.  23 640 Kč.
1
 

Na manželku (manžela), v případě, že její 

(jeho) roční příjem za zdaňovací období 

nepřesáhne 68 000 Kč 

24 840 Kč. Je-li manžel/ka, držitelem 

průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na 

dvojnásobek. 

Invalidita prvního nebo druhého stupně. 2 520 Kč. 

Invalidita třetího stupně. 5 040 Kč. 

Poplatník je držitelem průkazu ZTP/P. 16 140 Kč. 

Poplatník se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem, do 26 let věku. 

4 020 Kč. 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící 

s poplatníkem v domácnosti.  

11 604 Kč, maximální roční částka činí 

52 200 Kč. 

 

        1

                                                 

1
 V roce 2010 a 2012 činí výše uplatňované slevy 24 840 Kč. V roce 2011 tato sleva činila pouze 23 640 Kč 

z důvodu tzv. „povodňové daně“. 



 

 

Pozn.: Sleva na dani se uplatňuje ve výši 1/12 z roční částky, za každý měsíc, ve které 

jsou splněny podmínky uplatnění slevy. Kromě slevy na manžela/manželku, která se uplatňuje 

jako roční. 

 

c) Slevy na dani uplatňované právnickou osobou za zdaňovací období. Dle § 35 ZDP. 

Popis Částka 

Zaměstnanec se zdravotní postižením. 18 000 Kč 

Zaměstnanec s těžším zdravotním 

pojištěním. 
60 000 Kč. 

Pozn.: Pro výpočet slev je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním 

pojištěním. 
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