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§6 Příjmy ze závislé činnosti a
funkčních požitků
•
•
•
•

příjmy zaměstnanců
příjmy členů družstev
odměny členů statutárních orgánu (tantiémy)
funkční požitky za výkon funkce (poslanci,
členové vlády, pokladník zájmového sdružení
apod.)
DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ = SUPER HRUBÁ MZDA

Zdaňování (§6)
1. Měsíční záloha na daň (každý poplatník může podepsat
u jednoho zaměstnavatele tzv. prohlášení poplatníka, na
základě kterého uplatní slevy na dani).
Roční zúčtování záloh na daň
- Poplatník může požádat zaměstnavatele do 15.2.
následujícího roku, aby za něj provedl vyúčtování daně a
podal daňové přiznání. Musí dodat příslušná potvrzení např. o
zaplacených příspěvcích na ŽP, PP, krev.. (Pokud neměl jiného
zaměstnavatele nebo jiné příjmy, které musí přiznat. V
takovém případě si musí podat daňové přiznání sám.)
2. Srážková daň (poplatník nepodepsal prohlášení a jeho
měsíční hrubý příjem je maximálně 5000 ,-) Výše daně je
15%.

§7 Příjmy z podnikání a jiné
samostatné výd.činnosti
podnikání
• příjmy ze živnosti
• příjmy ze zem.výroby
• příjmy z jiného podnikání
(lékaři, veterináři…..
vč. příjmu spol. v.o.s. a
komplem. k.s.)

-

Jiná sam.výd.činnost

• příjmy z průmyslového a
duševního vlastnictví
(vynálezy) a autorských
práv
• Příjmy z výkonu
nezávislých povolání
(profesionální sportovec,
soudní znalec, apod.)

§7 Výdaje na dosažení, zajištění a
udržení příjmů:
1. Skutečně vynaložené – musí se prokazovat.
(Musejí shromažďovat všechny doklady o
příjmech a výdajích a následně je zpracovávat).
2. Stanovené paušálem :
• Řemeslné živnosti: 80 %
• Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství: 80 %
• Ostatní živnosti: 60 %
• Svobodná povolání, příjmy z autorských práv,
podnikání podle zvláštních předpisů: 40 %
• Příjmy z pronájmu: 30 %

Změny výdajových paušálů a omezení
od roku 2013
• Pokud osoby samostatně výdělečně činné
využijí takzvané výdajové paušály, nebudou
moci současně využít daňové slevy na dítě a
na manžela/manželku.
• U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a
30 procent (svobodná povolání, autorské
honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově
půjde využít pouze u příjmů nepřesahující dva
miliony korun.

Dílčí základ daně podle § 7:
• DAŇOVÁ EVIDENCE : Příjmy – výdaje
• ÚČETNICTVÍ : VÝNOSY – NÁKLADY
Pozn. Příjmy z podnikání lze také rozdělit na tzv.
spolupracující osobu (manželku/manžela, člena
domácnosti)

Na osoby žijící s námi ve společné
domácnosti můžeme rozdělit:
• na manželku (manžela) maximálně 50% příjmů a výdajů,
maximálně však 540 000 Kč zisku. Ovšem jen v tom případě,
že na něj/ni zároveň neuplatňujeme slevu na dani na manžela
- manželku.
• na ostatní členy domácnosti celkem maximálně 30% příjmů a
výdajů, maximálně však 180 000 Kč zisku. Přitom na děti
převádíme až po ukončení jejich povinné školní docházky a
zároveň jen v kalendářních měsících, ve kterých na ně nebyla
uplatněna sleva na dani na dítě
• Podíl příjmů a výdajů musí být stejný a celková výše
převedeného podílu nesmí přesáhnout 50% našeho zisku.

§8 Příjmy z kapitálového majetku
a) Samostatný základ daně, srážka u zdroje 15%
 úroky z vkladů na běžných účtech, které nejsou
určeny k podnikání, na vkladních knížkách,
termínovaných vkladech,
 Úroky z obligací, dividendy, podíly na zisku v
kapitálových společnostech a družstvech
b) Příjmy vstupující do základu daně
 Úroky z vkladů na běžných účtech určených pro
podnikání
 Přijaté úroky z půjček

§9 Příjmy z pronájmu
• Příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů, nebo
jejich částí, nebytových prostor, movitých věcí,
kromě příležitostného pronájmu
• Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů:
a) v prokázané výši
b) paušální částkou z příjmů 30%
DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ §9 = PŘÍJMY - VÝDAJE

§10 Ostatní příjmy
• Příležitostné příjmy:
 z pronájmu movitého majetku
 nahodilé příjmy (např. odklízení sněhu, složení
uhlí..)
 příjmy ze zemědělské výroby (ne samostatně hospodařící
rolník) do 20 000 Kč ročně osvobozeny od daně
 příjmy z prodeje majetku
 výhry nad 10 000 Kč..
 příjmy z chovu včel – pokud počet včelstev nepřesáhne 40,
pak příjem 500,- /1 včelstvo

Dílčí základ daně § 10 : Příjmy - Výdaje
výdaje: a) skutečně vynaložené
b) paušální – 80% pouze u zemědělské
činnosti

Odpočty od základu daně:
Pouze vůči části základu daně
• Daňová ztráta – může vzniknout pouze u
příjmů z podnikání a pronájmu, Uplatnit ji lze
vůči všem příjmům kromě příjmů ze závislé
činnosti a to kdykoliv v následujících max. 5
zdaňovacích obdobích
• 100% výdajů (nákladů) na výzkum a vývoj

Použité zdroje
• Veškeré použité obrázky (kliparty) pocházejí ze
sady Microsoft Office 2010.
• AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. Aktuálně
[online]. [cit. 3.2.2013]. Dostupný na WWW:
http://wiki.aktualne.centrum.cz/finance/vydajovepausaly-osvc-uplatnovani-vydaju-pausalem/
• Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Čížková
• Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR

