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24) DANĚ DŮCHODOVÉ 
Daňová soustava ČR. Charakteristika přímých daní. Druhy důchodových daní. Základní pojmy k důchodovým 

daním: poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, položky snižující základ daně, 

sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.  

 

 
Charakteristika přímých daní 

 týkají se zdanění příjmu nebo majetku poplatníka, 

 postihují zdaňovaný příjem při jeho vzniku, 

 není zde možnost přenesení daňové povinnosti na jiný subjekt, 

 jsou adresné,  

 jsou vyměřeny podle důchodové nebo majetkové situace poplatníka, tzn. že se přihlíží k majetkové situaci 
poplatníka – narozdíl od nepřímých daní), 

 patří sem daně důchodové a daně majetkové. 
 
DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
 
Poplatník daně (§ 2): fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty ČR, nebo daňovými nerezidenty.  

 daňový rezident: FO, které mají bydliště v ČR, nebo se zde obvykle zdržují, tzn. min 183 dnů v daném 
kalendářním roce. Mají daňovou povinnost z příjmů v ČR i ze zahraničí.  

ostatní FO jsou: 

 daňový nerezident: FO, které nejsou rezidenty a FO, které se na území ČR zdržují jen za účelem studia 
nebo léčení. Jejich daňová povinnost se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. 

 
Plátce daně 
- podnikatelé, ti platí daň sami za sebe (plátce je shodný s poplatníkem) 
- zaměstnanci – u nich odvádí zálohy na daň zaměstnavatel a po skončení roku podává přiznání buď 
zaměstnavatel, nebo sám zaměstnanec.  
- plátce daně se musí registrovat u správce daně do 8 dnů ode dne, kdy se stal plátcem daně.  
 
Zdaňovací období (§ 16b): je kalendářní rok, tzn. od 1. 1. do 31. 12. 
 
Předmět daně (§ 3): veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní formě (dosažený i směnou) kromě příjmů daně od 
osvobozených 
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a) příjmy ze závislé činnosti (§6) – např. příjem z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, 
funkčního požitku, příjem za práci členů družstva, společníků v s. r. o., komanditisty v k. s., odměny členů orgánů 
právnické osoby, odměny likvidátora, atd. 
b) příjmy ze samostatné činnosti (§7)  
c) příjmy z kapitálového majetku (§8)  
d) příjmy z nájmu (§9) 
e) ostatní příjmy (§10) – např. příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí, výhry, atd.  
 
Základ daně 
- u příjmů ze zaměstnání superhrubá mzda (SHM)  
- u příjmů z podnikání zjistíme z UCE firmy jako V – N = ZD, nebo z daňové evidence a to PŘÍJMY – VÝDAJE = ZD 
- u poplatníků, kterým plynou ve zdaňovacím období souběžně více druhů příjmů dle § 6 - § 10 je základem daně 
součet dílčích základů daně. 
 
Nezdanitelná část základu daně (§ 15) 
- daňový základ může být snížen o  

 o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého na účely vymezené zákonem, např. školství, kultura, 
zdravotnictví, humanitární účely, atd., jejichž hodnota ve zdaňovacím období přesáhne  
2 % ze základu daně nebo činí min. 1 000 Kč, v úhrnu lze odečíst max. 15 % ze základu daně.  

 hodnota jednoho bezplatného odběru krve se oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od 
žijícího dárce 20 000 Kč.  

 úroky z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru snížené o státní příspěvek  
a poskytnutý na financování bytových potřeb max. do výše 300 000 Kč. 

 pojistné na soukromé životní pojištění (max. 12 000 Kč v součtu všech smluv),  

 příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, odečíst lze úhrn 
příspěvků snížený o 12 000 Kč, maximálně do výše 12 000 Kč, 

 a zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace, lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných 
příjmů ze závislé činnosti maximálně ale 3 000 Kč za zdaňovací období. 

 
Sazba a výpočet daně (§ 16): činí 15 %. Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného 
na celá 100 Kč dolů a sazby daně. 
 
Slevy na dani (§ 35ba): vypočtenou daň můžeme snížit o tyto slevy na dani (platné v roce 2015): 

 za každého zaměstnance se zdravotním postižením: 18 000 Kč 

 za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením: 60 000 Kč, 

 základní sleva na dani na poplatníka: 24 840 Kč  

 sleva na manželku (manžela) žijící ve společně hospodařící domácnosti, která nemá vlastní příjem vyšší 
než 68 tis. Kč ročně: 24 840 Kč (do příjmu se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské 
péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, příspěvek na péči, sociální 
služby, dávky v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, státní 
příspěvky ze stavebního spoření, stipendia, příjem z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu,...) 

 základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč – invalidita I. nebo II. stupně 

 rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč – invalidita III. stupně 

 sleva na držitele průkazu ZTP/P  ve výši 16 140 Kč 

 sleva na studenta: 4 020 Kč – po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem až do věku 26 let 
nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu do věku 28 let. 

 
Slevy na dani (§ 35bb): sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské 
školky a to ve výši skutečných nákladů, maximálně lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy. 

 
Daňové zvýhodnění (§ 35c): 

 na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti: ročně na první dítě 13 404 Kč, na 
druhé dítě 15 804 Kč, na třetí a další dítě 17 004 Kč, 

 daňové zvýhodnění se může uplatnit formou slevy na dani nebo daňového bonusu, 

 slevu na dani můžeme uplatnit až do výše vypočítané daňové povinnosti, 
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 pokud je nárok na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem, 
ten můžeme uplatnit, pokud jeho výše činí min. 100 Kč, maximálně ale do výše 60 300 Kč ročně.  

 daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy dle § 6 – 9 alespoň ve výši 
6násobku minimální mzdy. 

 Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč 
měsíčně. 

 
Osvobození od daně (§ 4) např.: 

 příjem z prodeje domu či bytu (pokud v něm měl prodávající bydliště po dobu 2 let před prodejem),  

 příjem z prodeje nemovitých věcí (pokud jsou ve vlastnictví min. 5 let),  

 z movitých věcí (kromě prodeje CP, motorového vozidla pokud bylo ve vlastnictví min 1 rok, movité věci, 
která je nebo byla min 5 let před prodejem zahrnuta v obchodním majetku),  

 ceny z veřejné nebo reklamní soutěže kromě spotřebitelských loterií do výše 10 000 Kč,  

 dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, dávka státní sociální podpory, 
dávka pěstounské péče kromě odměny pěstouna, dávky úmrtného a příspěvku na pohřeb, příjem plynoucí 
z důvodu péče o blízkou osobu, 

 příjem ve formě náhrady výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo 
orgánů, 

 stipendia, příspěvky z prostředků odborové organizace, 

 příjem z penze vyplácené z penzijního připojištění nebo pojištění, 

 přijaté výživné, 

 příjem z převodu podílu v obchodní korporaci pokud byl ve vlastnictví déle než 5 let, 

 příspěvek ze stavebního spoření a státní podpora stavebního spoření, 

 příjem z prodeje CP pokud byly ve vlastnictví déle než 3 roky, 

 příjem ve formě daru přijatého v souvislosti se samostatnou činností, jako reklamního předmětu 
opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč, 

 daňový bonus. 
Osvobození bezúplatných příjmů (§ 4a): 

 z nabytí dědictví nebo odkazu, 

 pokud takový příjem prokazatelně použijeme na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu 
sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, nebo i přímé poskytnutí takové 
pomůcky, 

 z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo bytu, je-li nabyvatelem FO, která je členem bytového 
družstva, 

 a další. 
 
Položky odčitatelné od základu daně (§ 34):  

 od základu daně lze odečíst ztrátu vzniklou za předchozí zdaňovací období nebo jeho část  
a uvedenou v daňovém přiznání, nejdéle v následujících 5 zdaňovacích obdobích. 

 od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného 
vzdělávání – pokud je není možné odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je 
odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly.  

 
Registrační povinnost (§ 39): 

 poplatník daně z příjmů FO je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně do 15 dnů ode dne, ve 
kterém započal vykonávat samostatnou činnost nebo přijal příjem ze samostatné činnosti. 

 poplatník daně z příjmů FO není povinen se registrovat, pokud přijímá pouze příjmy, které nejsou 
předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, nebo které podléhají srážkové dani.  

 
Daňové přiznání. Musíme podat: 

- pokud naše roční příjmy bez příjmů osvobozených od daně a příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní 
sazby daně, přesáhly 15 000 Kč.  

- pokud roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 15 000 Kč, ale FO vykazuje daňovou ztrátu 
Musí obsahovat: 

- osobní údaje, příjmy a výdaje z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti  
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- dále pokud byly příjmy – ze zaměstnání, z kapitálového majetku, příjmy a výdaje z pronájmu, ostatní P a V 
- základy daně z jednotlivých druhů příjmů sečteme 
- základ daně případně snížíme o ztrátu z předchozích let (nesnížíme ale příjmy ze zaměstnání) 
- základ daně snížíme o odčitatelné položky, zaokrouhlíme a spočítáme daň 15 %, daň snížíme o slevy na 

dani. Dále odečteme zálohy na daň z příjmů zaplacené námi a/nebo naším zaměstnavatelem, 
- vyplníme tabulku příloh a doložíme originály  
- podepíšeme a případně vyplníme žádost o přeplatek 
- přiznání k dani z příjmů FO musíme podat nejpozději do 1. 4., u těch, jejichž daňové přiznání zpracovává 

daňový poradce, nebo musí mít závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do 1. 7. 
 
§ 6 Příjmy ze závislé činnosti: 

 Příjmy zdaněné srážkovou daní: příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše 
u jednoho zaměstnavatele nepřesáhnou za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec u tohoto 
zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani.  

 Za příjem zaměstnance se považuje i částka ve výši 1 % vstupní ceny motorového vozidla bezplatně 
poskytovaného zaměstnavatelem pro soukromé účely. Pokud je tato částka nižší než 1 000 Kč, považuje 
se za příjem částka 1 000 Kč. Pokud je takto poskytnutých vozidel více, považuje se za příjem zaměstnance 
částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny vozidel.  

Předmětem daně nejsou: 

 cestovné a stravné, 

 hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků, ochranných nápojů včetně nákladů na jejich udržování, 

 náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce, 

 plnění poskytovaná na rekvalifikaci, 

 atd. 
 
§ 7 Příjmy ze samostatné činnosti 

 příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

 příjem ze živnostenského podnikání, 

 podíl společníka v. o. s. a komplementáře k. s. na zisku, 

 příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv, příjmů z vydávání, 
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (do 10 000 Kč jsou zdaněny 
srážkovou daní), 

 příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

 příjem z výkonu nezávislého povolání.  
 
§ 8 Příjmy z kapitálového majetku 

 podíly na zisku z majetkového podílu na a. s., s. r. o. a k. s. 

 podíly na zisku z členství v družstvu, 

 úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů,  

 podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,  

 úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na účtu, který 
není určen k podnikání,  

 dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, dávky doplňkového penzijního spoření a penzijního 
pojištění po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky, 

 plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, pokud není pojistným plněním 
po snížení o zaplacené pojistné, 

 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, úroky z prodlení, úroky z vkladů na účtech, atd. 
 
§ 9 Příjmy z nájmu 

 příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, 

 příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu, 
Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pokud nemůže 
výdaje prokazatelně prokázat, může uplatnit výdaje ve výši 30 % z příjmů max. ale 600 000 Kč.  
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§ 10 Ostatní příjmy 

 příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu, pokud jejich úhrn přesáhne ve zdaňovacím 
období 30 000 Kč, 

 bezúplatné příjmy – osvobozené jsou: 
o od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší (sourozenci, strýc, teta, synovec nebo neteř, manžel, 

manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů), 
o od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu 1 roku před získáním bezúplatného příjmu ve 

společně hospodařící domácnosti, 
o nabyté příležitostně do výše 15 000 Kč. 

Základem daně je příjem snížený o prokazatelně vynaložené výdaje na jeho dosažení. Ke ztrátě se nepřihlíží.  
  
 
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 
- je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
 
Poplatník daně (§ 17): poplatník je zároveň plátce, 

 PO, organizační složka státu, podílové fondy, fondy penzijní společnosti, svěřenecký fond,  

 poplatníci jsou daňovými rezidenty ČR, nebo daňovými nerezidenty. 
Daňový rezident: poplatník, který má na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení (adresa místa, ze kterého je 
poplatník řízen). Má daňovou povinnost z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR, i ze zahraničí. 
Daňový nerezident: poplatník, který nemá na území ČR své sídlo, nebo to o něm stanoví mezinárodní smlouvy. Má 
daňovou povinnost z příjmů plynoucích pouze ze zdrojů na území ČR. 
 
Veřejně prospěšný poplatník (§ 17a): poplatník, který vykonává činnost, která není podnikáním. Nepatří sem: 
obchodní korporace, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, profesní komory (kromě organizací 
zaměstnavatelů), zdravotní pojišťovna, společenství vlastníků jednotek a nadace.  
Předmět daně (§ 18): příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, kromě jmenovitých výjimek 
(viz § 19). 
 
Zdaňovací období (§ 21a): je kalendářní nebo hospodářský rok, nebo účetní období, pokud je toto účetní období 
delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. 
 
Základ daně (§ 20): zisk (V – N = ZISK) upravený podle zákona o dani z příjmu. 
 
Sazba daně a výpočet daně (§ 21): sazba je 19 % (pokud není uvedeno jinak). Daň se vypočte jako součin základu 
daně sníženého o položky snižující základ daně (§ 34, např. daňová ztráta za minulé období) a odčitatelné položky 
(§ 20 např. dary) zaokrouhleného na celé 1 000 Kč dolů a sazby daně.  
 
Položky odčitatelné od základu daně (§ 34): 

 daňová ztráta, která vznikla v předchozím zdaňovacím období nebo jeho části, a to nejdéle v 5 
bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích ve kterém ztráta vznikla, 

 odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání (pokud je nelze 
odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím období 
následujícím po období, ve kterém vznikly).  

 
Slevy na dani (§ 35): např. na zaměstnance se zdravotním postižením, a další. 
 
Ustanovení o zálohách (§ 38a a § 38b): daně z příjmů se platí prostřednictvím měsíčních záloh na daň. Výše záloh 
odpovídá 1/12 předchozí tvrzené daně. Zálohy neplatí poplatník, jehož předchozí tvrzená daň nepřesáhla 200 000 
Kč, obec, kraj. Zálohy jsou splatné do 20. dne následujícího měsíce.  
 
Daňové přiznání: přiznání k dani z příjmů PO musíme podat nejpozději do 3 měsíců od konce měsíce, do kterého 
spadá. 1. 4., ti, jejichž daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo musí mít závěrku ověřenou auditorem se 
lhůta prodlužuje do 1. 7. 
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Registrační povinnost (§ 39a): poplatník daně z příjmů PO je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně 
(finanční úřad) do 15 dnů od svého vzniku. 
 
Postup výpočtu daně z příjmů PO: 
1) Vypočítáme výsledek hospodaření: VH = V – N (účetní VH) 
2) Upravíme VH pro daňové účely: 

 připočteme nedaňové náklady, např. náklady na reprezentaci, příspěvek zaměstnancům na tuzemskou 
rekreaci, příspěvek na stravenky nad limit, dary, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, ... 

 odečteme nedaňové výnosy, např. přijaté podíly na zisku. 
3) Vypočítáme základ daně. 
4) odečteme odčitatelné položky dle § 34 
5) odečteme dary (bezúplatná plnění) § 20 (musí činit min 2 000 Kč a v úhrnu nesmí přesáhnout 10 % ze základu 
daně) 
6) vypočítáme základ daně, zaokrouhlíme na 1 000 Kč dolů. 
7) vypočítáme daň 19 %  
 
 


