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ÚVOD
Daně jsou problematikou, se kterou se denně setkává každý občan, ať již se jedná o daně
ze spotřeby, které jsou součástí ceny pro konečného spotřebitele, tak i o daně důchodové, které
se týkají jak občanů v zaměstnaneckém poměru tak i podnikatelů.
Zákon o daních z příjmů umožňuje každému daňovému poplatníkovi snížit si svůj základ
daně a tím i výslednou daň uplatněním slev na dani, daňových odpočtů a daňového zvýhodnění.
Finanční gramotnost každého občana by proto měla zahrnovat znalost těchto významných
forem daňové optimalizace.
První část studijního materiálu je věnována obecným daňovým pojmům a Daňové
soustavě České republiky.
Další část je věnována dani z příjmů fyzických osob se zaměřením na zdanění příjmů
ze závislé činnosti. Poskytuje základní přehled položek snižujících základ daně a slev na dani.
Na praktických příkladech jsou čtenáři seznámeni s výpočtem zálohy na daň, čisté mzdy
a s ročním zúčtováním daně.
Třetí část je věnována nepřímým daním. Seznamuje čtenáře s daní z přidané hodnoty,
spotřebními a ekologickými daněmi. Na praktických příkladech je potom ukázán podíl daní
v ceně zboží.
V poslední části jsou zmíněny některé povinnosti plynoucí poplatníkům při správě daní
a sankce, které jsou ukládány při jejich nesplnění.
V příloze jsou potom uvedeny příklady, na nichž si čtenáři mohou procvičit probranou
látku. Správnost svého postupu a výpočtu si mohou ověřit v následující příloze.
Studijní materiál vychází z legislativy platné k 1. 1. 2014.
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1 DANĚ A DAŇOVÁ SOUSTAVA
Každý stát musí soustřeďovat peněžní prostředky v rámci veřejných příjmů, aby mohl
plnit své základní funkce. Základním a nejvýznamnějším zdrojem veřejných příjmů jsou daně,
které tvoří téměř 90 % příjmů veřejného rozpočtu.
Soustavu veřejných rozpočtů tvoří státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, rozpočty
příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.

1.1 Daň a základní funkce daní
Daň je definována jako povinná, nenávratná a zákonem určená platba do veřejného
rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje ve stanovených
časových intervalech nebo je nepravidelná a platí se pouze při vzniku určitých okolností.
Listina základních práv a svobod stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě
zákona. Nové daně mohou být ukládány, rušeny nebo měněny pouze na základě návrhu
Parlamentu, který bude následně přijat jako zákon. Z toho vyplývá, že daně jsou povinné
a určené zákonem. Ten, kdo uhradil daň v zákonem stanovené výši, nemá možnost požadovat
její vrácení, proto definujeme daně jako nenávratné.
Daně se stávají součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu a nejsou přímo určeny na
financování konkrétních projektů. Subjekt nemá nárok na protihodnotu, která by odpovídala
výši zaplacené daně, proto je daň označována jako neekvivalentní. Občané jsou však příjemci
řady plnění od státu, krajů nebo obcí, jelikož je jim poskytována ochrana, služby státních
orgánů, vzdělávání, zdravotnictví, důchody, státní sociální podpora, silnice, veřejné osvětlení
a podobně. Rozsah těchto služeb nezávisí na výši zaplacených daní jednotlivými občany.
Pravidelně se opakující daně jsou placeny ve stanovených intervalech, pro daně přímé
je to obvykle kalendářní rok a pro daně nepřímé kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí.
Některé daně se platí pouze při vzniku určitých okolností, jako je tomu například u daně z nabytí
nemovitých věcí, která je placena v souvislosti s prodejem nemovitosti. Taková daň je potom
daní jednorázovou a má spíše charakter určité dávky.
Daně ve společnosti plní celou řadu významných funkcí, z nichž mezi nejdůležitější
můžeme zařadit funkce fiskální, alokační, redistribuční a stabilizační.
Funkce alokační je uplatňována při projevech neefektivnosti trhu v alokaci zdrojů.
Jedná se umísťování prostředků do oblastí, které má stát zájem podpořit (např. prostřednictvím
daňových úlev, daňových prázdnin). V tom případě hovoříme o tzv. nepřímém financování
nebo o daňové podpoře.
Funkce redistribuční souvisí s rozdělováním důchodů ve společnosti. Prostřednictvím
přerozdělování mohou daně zmírnit rozdíly ve společnosti, jelikož dochází k přesunu části
příjmů od poplatníků s vyššími příjmy k těm méně příjmovým.
Funkce stabilizační je součástí hospodářské politiky a jejím prostřednictvím mohou
daně přispívat ke zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice tak, aby byla zajištěna dostatečná
zaměstnanost a cenová stabilita. V období, kdy důchody i spotřeba rychle rostou, daně
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odčerpávají do veřejných rozpočtů vyšší díl, a tím pomáhají předcházet přehřátí ekonomiky.
Daňová opatření jednoho státu mohou nepříznivě ovlivňovat tržní prostředí v jiných zemích.
Fiskální funkce daní je historicky nejstarší a je obsažena ve všech třech výše uvedených
funkcích. Je primární funkcí, která zabezpečuje naplnění veřejného rozpočtu. U funkce alokační
stát získává finanční prostředky pro financování oblastí trhem podceněných, u funkce
redistribuční jde o získání financí pro chudé a při stabilizační funkcí se regulují příjmy dle
hospodářského cyklu.

1.2 Daňová soustava České republiky
Daňová soustava je souhrn všech daní, které jsou na území daného státu vybírány. Jejím
prostřednictvím je zabezpečeno plnění jednotlivých funkcí daní.
Podle vazby na důchod poplatníka dělíme daně na přímé a nepřímé. Daně přímé platí
poplatník na úkor svého důchodu a není zde předpoklad, že by daň mohl přenést na jiný subjekt.
Na rozdíl od toho u daní nepřímých se předpokládá, že plátce, který má povinnost daň odvést,
ji neplatí ze svého vlastního důchodu, ale přenese ji na další subjekt prostřednictvím zvýšení
ceny.
Daňová soustava České republiky je tvořena následujícími daněmi:
1. daně přímé
a. daně z příjmů
 daň z příjmů fyzických osob
 daň z příjmů právnických osob
b. daně majetkové
 daň z nemovitých věcí
 daň z nabytí nemovitých věcí
2. daně nepřímé
a. univerzální
 daň z přidané hodnoty
b. selektivní
 daně spotřební (daň z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína a meziproduktů a
z tabákových výrobků)
 daně energetické (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných
paliv a z elektřiny)
 daň silniční
V dalších kapitolách se budeme blíže zabývat daní z příjmů fyzických osob, se kterou se
mohou setkat i studenti, kteří si přivydělají na brigádě a daněmi nepřímými, které jsou zahrnuty
do ceny nakupovaného zboží a služeb.

1.3 Daňové výnosy
Daně mají zajistit příjmy do státního rozpočtu a přispět k provádění zamýšlené fiskální
politiky. Existence daní zajišťuje státu finanční prostředky, které jsou využívány k naplnění
základních funkcí státu. Tyto prostředky jsou využity k financování školství, zdravotnictví,
6
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sociální
sféry
a
vnitřní
i
vnější
obrany.
Prostřednictvím
daní
a transferových plateb stát zajišťuje zmírňování sociálních nerovností a přerozdělení peněz.
Příjmy státního rozpočtu jsou tvořeny daněmi, pojistným na sociální zabezpečení
a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti a nedaňovými příjmy včetně kapitálových.
Struktura celkových příjmů státního rozpočtu v roce 2013 je znázorněna v následujícím grafu.
Graf č. 1 Struktura celkových příjmů státního rozpočtu (v mld) v roce 2013

DPH
SPD + ED

19%
40%

Clo
DPPO
DPFO
DSL
Daň z nemovitostí

17%

Trojdaň
Ostatní daně a poplatky
18%

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-statistika vlastní zpracování

Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně
z nemovitostí a daně silniční upravuje zákon o rozpočtovém určení daní. Příjemcem daňových
výnosů jsou obce, kraje a státní fond dopravní infrastruktury.
Z hlediska rozpočtového určení daní rozlišujeme daně, které jsou:
 plně příjmem státního rozpočtu (spotřební daně z lihu, z piva, z vína a meziproduktů
a z tabákových výrobků, energetické daně a daň z nabytí nemovitých věcí),
 sdílené, jejichž výnos se dělí mezi státní rozpočet, rozpočty obcí a krajů (daň
z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob),
 svěřené, jejichž výnos je plně příjmem příslušných obcí (daň z nemovitých věcí),
 převáděny do Státního fondu dopravní infrastruktury (daň silniční v plné výši a část
spotřební daně z minerálních olejů).
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Struktura celostátních daňových příjmů je znázorněna v následující tabulce.
Tabulka č 1: Struktura celostátních daňových příjmů v letech 2009 až 2013 (v mld. Kč)

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-statistika

1.4 Daňová kvóta
Často používaným kritériem pro hodnocení daňových systémů a mezinárodní srovnávání
míry celkového daňového zatížení poplatníků je daňová kvóta. Daňová kvóta jednoduchá je
poměr mezi objemem vybraných daní včetně poplatků a vytvořeným HDP. Složená daňová
8
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kvóta je poměr mezi objemem vybraných daní, poplatků, cla, sociálního a zdravotního
pojistného a hrubého domácího produktu. Ve skutečnosti daňová kvóta představuje podíl
hrubého domácího produktu, který stát přerozděluje prostřednictvím veřejných rozpočtů.
Daňová kvóta jednoduchá v sobě nezahrnuje pojistné na sociální zabezpečení a pojistné
na všeobecné zdravotní pojištění, které je v ČR ve srovnání s ostatními státy velmi vysoké,
proto je jednoduchá daňová kvóta v České republice jedna z nejnižších na světě. Vzhledem
k tomu, že příspěvky na sociální pojištění tvoří nedílnou součást daňových systémů, nemá
jednoduchá daňová kvóta velkou vypovídací schopnost.
V následujícím grafu je porovnání složené daňové kvóty v ČR a vybraných zemí EU, kde
Dánsko je zemí s nejvyšší složenou daňovou kvótou a Litva naopak s nejnižší. Česká republika
se pohybuje pod úrovní průměru EU 28.
Graf č. 2: Složená daňová kvóta v ČR a ve vybraných zemích EU
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Zdroj:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures
/2014/report.pdf vlastní zpracování
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2 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Poplatníkem daně z příjmů FO jsou všechny fyzické osoby, které dělíme do dvou
skupin, a to na daňové rezidenty a nerezidenty. Daňový rezident je fyzická osoba, která má na
území České republiky bydliště, nebo se na území České republiky obvykle zdržuje alespoň
183 dní v průběhu kalendářního roku. Daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost
a zdaňuje své celosvětové příjmy. Daňový nerezident je osoba, která v tuzemsku zdaňuje
pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky. Daňový nerezident má tedy omezenou
daňovou povinnost.
Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré příjmy fyzických osob s výjimkou
příjmů, které nejsou předmětem daně. Jedná se nejen o příjmy peněžní, ale také o příjmy
naturální a příjmy získané směnou.

2.1 Druhy příjmů
Všechny zdanitelné příjmy jsou rozděleny do pěti relativně samostatně posuzovaných
skupin. Předmětem daně příjmů fyzických osob jsou:






příjmy ze závislé činnosti,
příjmy ze samostatné činnosti,
příjmy z kapitálového majetku,
příjmy z nájmu,
ostatní příjmy.

Zákon o dani z příjmů vymezuje také příjmy, které předmětem daně nejsou. Tyto příjmy
však mohou byt předmětem jiné daně (např. daně z nabytí nemovitých věcí).
Některé z příjmů, které předmětem daně jsou, mohou být od daně osvobozeny. Jedná se
zejména o příjmy:





sociální (např. dávky státní sociální podpory, příjmy z nemocenského či veřejného
zdravotního pojištění, studijní stipendia),
náhrady škody na majetku, který nebyl obchodním majetkem (pojistná plnění),
některé příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku,
některé příjmy z výher.

2.2 Základ daně a sazby daně
Smyslem zdanění je postihnout pouze disponibilní příjem, který zůstává poplatníkovi ke
spotřebě. U každého druhu přijmu je nutno samostatně stanovit pravidla, podle kterých se tento
příjem upraví o daňově uznatelné výdaje. Každý z pěti výše uvedených druhů příjmů (po
snížení o daňově uznatelné výdaje) tvoří dílčí základ daně. Tyto dílčí základy daně se sečtou
a vytvoří pak základ daně z příjmů fyzické osoby za dané zdaňovací období. Výdaje není
možno uplatnit u příjmů ze závislé činnosti a u příjmů z kapitálového majetku (s výjimkou
prodeje předkupního práva na cenné papíry).
Sazba daně z příjmů fyzických osob je jednotná, lineární ve výši 15 %. Pouze pro
poplatníky s příjmy ze závislé činnosti nebo ze samostatné činnosti, které přesahují 48násobek
průměrné mzdy, se daň zvýší o solidární zvýšení daně, které činí 7 % z částky, která překročí
tento stanovený limit.
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Do základu daně nevstupují příjmy, které byly zdaněny zvláštní sazbou daně (tzv.
srážkovou daní). Zvláštní sazba daně pro samostatné daňové základy je lineární ve výši 15 %.

2.3 Nezdanitelná část základu daně
Základ daně z příjmů fyzických osob je možno snížit o:



nezdanitelné části,
odčitatelné položky.

Za splnění zákonem stanovených podmínek je možno uplatnit následující nezdanitelné
části daně:
 hodnotu poskytnutých darů na veřejně prospěšné účely,
 částku, rovnající se zaplaceným úrokům z úvěrů ze stavebního spoření nebo
hypotečního úvěru, které byly použity na bytové potřeby,
 zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a pojištění se státním příspěvkem,
 zaplacené příspěvky na životní pojištění,
 zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace,
 úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
Výše uvedené nezdanitelné části je možno uplatnit pouze do výše maximálních částek,
které pro jednotlivé položky stanoví zákon, u darů je kromě maximálního limitu stanovena také
minimální hranice, od které je možno hodnotu daru uplatnit.

2.4 Slevy na dani
Na rozdíl od nezdanitelných částí a odčitatelných položek, které snižovaly základ daně,
může fyzická osoba uplatnit také slevy na dani, které snižují již vypočtenou daň.
Tabulka č. 2: Slevy na dani v roce 2014

Sleva na
- poplatníka i důchodce
- druhého z manželů bez příjmů
- invalidita I. a II. stupně
- invalidita III. stupně
- držitele průkazu ZTP/P
- studujícího
Daňové zvýhodnění na dítě

roční
24 840 Kč
24 840 Kč
2 520 Kč
5 040 Kč
16 140 Kč
4 020 Kč
13 404 Kč

měsíční
2 070 Kč
2 070 Kč
210 Kč
420 Kč
1 345 Kč
335 Kč
1 117 Kč

Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014

Slevu na poplatníka může uplatnit každá fyzická osoba se zdanitelným příjmem, a to
vždy v plné výši (tzn., že se nekrátí). Její uplatnění není vázáno na žádnou podmínku.
Slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč lze uplatnit z vypočtené daně, v případě
že manžel (manželka) žije s fyzickou osobou ve společné domácnosti a nemá vlastní příjmy
přesahující za zdaňovací období částku 68 000 Kč. Jde-li o manželku (manžela), který je
držitelem průkazu ZTP/P (popř. má přiznanou invaliditu III. stupně) zvyšuje se částka na
dvojnásobek. Tuto slevu je možno uplatnit až po skončení zdaňovacího období (buď v daňovém
přiznání, nebo v rámci ročního zúčtování daně).
Poplatník může uplatnit slevu na dani na manžela (manželku), invaliditu a studium ve
výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro
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uplatnění nároku na snížení daně splněny. Slevy na dani je možno uplatnit maximálně do výše
vypočtené daňové povinnosti.
Daňové zvýhodnění na dítě je ve formě:




slevy na dani,
daňového bonusu,
popř. kombinací slevy a bonusu.

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné
domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně (jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P
zvyšuje se částka na dvojnásobek). Daňový bonus vzniká, je-li nárok poplatníka na daňové
zvýhodnění vyšší, než je daňová povinnost. Poplatník, může daňový bonus uplatnit, pokud jeho
výše činí alespoň 100 Kč, maximálně do výše 60 300 Kč ročně.

2.5 Sociální pojištění
Sociální pojištění v České republice se rozděluje do dvou systémů:



veřejného zdravotního pojištění, které slouží ke krytí výdajů souvisejících se
zdravotní péčí,
sociálního zabezpečení, které zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové
pojištění a státní politiku zaměstnanosti.

Z nemocenského pojištění jsou vypláceny dávky, které zabezpečují částečnou náhradu
příjmů, které nemohou být realizovány z důvodů nemoci nebo mateřství. Z důchodového
pojištění jsou vypláceny důchody v případech dlouhodobé či trvalé neschopnosti pracovat,
z důvodu stáří nebo invalidity. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je určen na peněžitou
podporu v nezaměstnanosti a aktivní politiku zaměstnanosti.
Poplatníky sociálního zabezpečení jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně
výdělečně činné.
Tabulka č. 3 Výše pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců v %

Sociální zabezpečení
Nemocenské pojištění
Důchodové pojištění
Státní politika zaměstnanosti
celkem

Zaměstnavatel
2,3
21,5
1,2
25

Zaměstnanec
0
6,5
0
6,5

Celkem
2,3
28
1,2
31,5

Zdroj: www.cssz.cz

Systém veřejného zdravotního pojištění má široký okruh osob, které mají právo na
poskytování zdravotní péče. Za některé osoby platí pojistné stát (například za nezaopatřené děti,
osoby pobírající důchod, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, osoby evidované na úřadu
práce).
Tabulka č. 4 Výše pojistného u zaměstnanců v %

Veřejné zdravotní pojištění

Zaměstnavatel
9

Zdroj: vlastní zpracování
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2.6 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
Příjmy ze závislé činnosti se týkají největšího počtu poplatníků. Toto zdanění se týká
všech zaměstnanců. Jsou to příjmy za práci v podobě mzdy a plynou z pracovně právního
vztahu. Pracovně právní vztah může mít podobu pracovního poměru, dohody o provedení práce
a dohody o pracovní činnosti.
Dohoda o provedení práce, která může být uzavřena na maximální rozsah 300 hodin
ročně u jednoho zaměstnavatele, může být uzavřena písemně nebo ústně a je vhodná především
pro krátkodobé brigády. Je-li měsíční příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč,
nevzniká povinnost platit sociální ani zdravotní pojištění (zaměstnanci ani zaměstnavateli).
Pokud příjem přesáhne 10 000 Kč měsíčně, pak zdravotnímu i sociálnímu pojištění podléhá.
V obou případech příjem podléhá dani z příjmů.
Dohoda o pracovní činnosti může být sjednána na práci, která nesmí svým rozsahem
převýšit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, musí být uzavřena písemně.
Z příjmů na základě dohody o pracovní činnosti vzniká povinnost hradit sociální a zdravotní
pojištění i daň z příjmu.
U jednoho zaměstnavatele je možno podepsat tzv. Prohlášení poplatníka z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen Prohlášení). Na základě tohoto Prohlášení může
poplatník již v průběhu roku uplatňovat slevy na dani (vyjma slevy na manželku/manžela)
a daňové zvýhodnění na dítě. Zároveň poplatník musí prokázat splnění podmínek nutných pro
uplatnění slev (například doložit potvrzení o studiu).
Schéma č. 1: Uplatnění zálohové a srážkové daně

Příjmy ze
závislé činnosti

Podepsal
prohlášení

Záloha na daň

Nepodepsal
prohlášení

DPP do 10 000
Kč

Ostatní příjmy
dle §6

Daň srážková

Záloha na daň

Zdroj: vlastní zpracování
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Na základě výše uvedeného obrázku je zřejmé, že pokud poplatník podepíše Prohlášení,
je jeho příjem zdaňován zálohovou daní. Pokud poplatník Prohlášení nepodepíše, tak pouze
příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč je zdaněn srážkovou daní, ostatní příjmy také
podléhají dani zálohové.
Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti se vypočítávají a odvádějí měsíčně. V případě,
že poplatník je podepsal Prohlášení, se vypočtená záloha daně z příjmů sníží o jednu dvanáctinu
slev na dani, jejichž nárok zaměstnavateli doložil.
Pro zdanění srážkovou daní (zvláštní sazbou daně, která je také ve výši 15 %) od
1. 1. 2014 platí, že se poplatník může rozhodnout, zda tento příjem zahrne nebo nezahrne do
ročního zúčtování daně (respektive do daňového pžiznání).
Schéma č. 2 : Výpočet zálohy na daň
Hrubá mzda
+ 25 %
+9%
= základ daně
Zaokrouhlit na 100 nahoru
* 15 %
= vypočtená daň
– slevy na dani
= záloha na daň

Odvod zaměstnavatele na sociální zabezpečení
Odvod zaměstnavatele na veřejné zdravotní pojištění
„superhrubá mzda“
Sazba daně z příjmů fyzických osob
Podle podepsaného prohlášení ve výši 1/12

Zdroj: vlastní zpracování

Při výpočtu daně je nutno nejprve vypočítat tzv. „superhrubou mzdu“, které je tvořena
součtem hrubé mzdy a odvodů, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. Takto
vypočtená „superhrubá mzda“ je základem daně, ze kterého po zaokrouhlení vypočteme daň.
Schéma č. 3: Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda
– 6,5 %
– 4,5 %
– záloha na daň
= čistá mzda

Sociální pojistné hrazené zaměstnancem
Veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem

Zdroj: vlastní zpracování

Čistou mzdu vypočteme tak, že od hrubé mzdy odečteme všechno odvody, které je
povinen platit ze své mzdy zaměstnanec.

2.7 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy
Zaměstnanec Krátký pracující na hlavní pracovní poměr má hrubou mzdu ve výši 18 000
Kč, u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení a je bezdětný. Vypočítejte měsíční zálohu na
daň a čistou mzdu.
Zaměstnanec Dlouhý pracující na hlavní pracovní poměr má hrubou mzdu ve výši 18 000
Kč, u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení a uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 děti.
Vypočítejte měsíční zálohu na daň a čistou mzdu.
14
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Výpočet zálohy/daňového bonusu
Hrubá mzda
+ 25 %
+9%
= základ daně
Zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– slevy na dani (na poplatníka)
- daňové zvýhodnění na dítě
= záloha na daň
= daňový bonus

Krátký
18 000
4 500
1 620
24 120
24 200

Dlouhý
18 000
4 500
1 620
24 120
24 200

3 630
2 070
0
1 560
0

3 630
2 070
2 234
0
674

Když porovnáme daňovou povinnost pana Krátkého a pana Dlouhého, tak zjistíme, že
pan Krátký zaplatil zálohu na daň ve výši 1 560 Kč a pan Dlouhý neplatí žádnou zálohu na daň,
ale navíc ještě dostane vyplacen daňový bonus ve výši 674 Kč.
Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda
– 6,5 %
– 4,5 %
– záloha na daň
+ daňový bonus
= čistá mzda

Krátký
18 000
1 170
810
1 560
14 460

Dlouhý
18 000
1 170
810
674
16 694

Čistá mzda pana Krátkého je o 2 234 Kč nižší, než čistá mzda pana Dlouhého. Rozdíl
představuje součet zaplacené zálohy na daň u pana Krátkého a daňového bonusu u pana
Dlouhého (1 560 + 674).
V následujícím příkladu porovnáme čistou mzdu dvou studentů, kteří uzavřeli se
zaměstnavatelem dohodu o provedení práce a mají hrubou mzdu 4 120 Kč. Student Šetrný
podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení a doložil potvrzení o studiu a student Zapomnětlivý
jej nepodepsal. Jak je výše uvedeno, z dohody o provedení práce, která je do 10 000 Kč se
neodvádí příspěvek na sociální zabezpečení ani na veřejné zdravotní pojištění. Proto hrubá
mzda je také základem daně.
Výpočet čisté mzdy
Šetrný
Zapomnětlivý
4 120
4 120
Hrubá mzda = základ daně
4
200
4 120
zaokrouhleno
* 15 %
630
618
= vypočtená daň
2 070
nelze
– sleva na dani na poplatníka
335
nelze
– sleva na dani na studenta
0
618
= záloha na daň / zvláštní sazba daně
4 120
3 502
= čistá mzda
Student Zapomnětlivý nepodepsal u svého zaměstnavatele Prohlášení (zaměstnavatel
nemá na základě čeho uplatnit slevy na dani), a protože má příjem z dohody o provedení práce
do výše 10 000 Kč, zaměstnavatel jej zdaní zvláštní sazbou daně (tzv. srážkovou daní). Základ
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daně při použití zvláštní sazby daně se zaokrouhluje na celé koruny a od roku 2014 se může
rozhodnout, zda tuto daň zahrne do ročního zúčtování daně nebo ne. V daném měsíci student
Šetrný tedy dostane čistou mzdu o 618 Kč vyšší než student Zapomnětlivý (ten však může
v následujícím roce podat daňové přiznání a částka 618 Kč mu bude také vrácena, ale později
a bude s tím mít více starostí).

2.8 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
V průběhu zdaňovacího období se v jednotlivých měsících z příjmů z pracovního poměru
sráží zálohy na daň z příjmů. Po skončení zdaňovacího období má poplatník právo na vyrovnání
daňové povinnosti za celé zdaňovací období. Poplatník může požádat o roční zúčtování daně
svého posledního zaměstnavatele nebo může (případně musí) podat daňové přiznání.
Při ročním zúčtování daně poplatník může snížit vypočtený základ daně o nezdanitelné
části základu daně a slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti. Vypočtená daňová povinnost
se porovná se zaplacenými zálohami na daň a s vyplaceným daňovým bonusem. Pokud bylo na
zálohách zaplaceno více, vzniká poplatníkovi přeplatek, který dostane vrácen.
Student Pilný pracoval o prázdninách v měsíci červenci na dohodu o pracovní činnosti
a vydělal si 15 000 Kč. V měsíci srpnu pracoval na dohodu o provedení práce a vydělal si
11 000 Kč. U obou zaměstnavatelů podepsal prohlášení a doložil jim potvrzení o studiu.
Vypočítejte měsíční zálohu na daň a proveďte roční zúčtování daně.
Výpočet měsíční zálohy
Hrubá mzda
+ 25 %
+9%
= základ daně
Zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– sleva na dani na poplatníka
– sleva na studenta
= záloha na daň

Červenec
15 000
3 750
1 350
20 100
20 100

Srpen
11 000
2 750
990
14 740
14 800

3 015
2 070
335
610

2220
2 070
335
0

V červenci mu byla sražena záloha na daň ve výši 610 Kč. Proto se rozhodne v březnu
následujícího roku podat daňové přiznání a požádá o vrácení daně.
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3 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY A SPOTŘEBNÍ DANĚ
Spotřební daně a daň z přidané hodnoty, které byly v České republice zavedeny v roce
1993 v rámci velké daňové reformy, a ekologické daně, které jsou v ČR uplatňovány od roku
2008, řadíme mezi daně ze spotřeby. Všechny daně ze spotřeby se započítávají do ceny pro
spotřebitele.

3.1 Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty řadíme mezi všeobecné (univerzální) daně ze spotřeby, které mají
až na výjimky postihovat veškeré prodeje zboží a služeb. Daň představuje určitou procentní
část z ceny prodaného zboží.
Daň z přidané hodnoty je daní vícerázovou neduplicitní, protože umožňuje odečet vstupů.
Přidaná hodnota představuje přínos zpracovatele na daném stupni zpracování. Odpočet již
jednou zaplacené daně odstraňuje duplicitu. Daň z přidané hodnoty se tedy vybírá na každém
stupni zpracování, ale nikoliv z celkové hodnoty statku, ale jen z té části, která byla na daném
stupni k danému statku přidána (přidaná hodnota).
Předmětem daně je:
a)
b)
c)
d)

dodánízboží,
poskytnutíslužby,
poøízenízbožíz jiného èlenského státu EU ,
dovoz zboží.

K tomu musí být ještě splněny další podmínky, a to, že plnění musí být poskytnuto za
úplatu, osobou povinnou k dani, v rámci uskutečňování ekonomických činností a s místem
plnění v tuzemsku.
Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje
ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců,
obchodníků a osob poskytujících služby.
Plátcem daně z přidané hodnoty se osoba povinná k dani stává buď ze zákona, nebo
dobrovolně. Zákon stanoví několik důvodů pro vznik povinné registrace k DPH, z nichž
nejčastější je překročení obratu 1 000 000 Kč za nejvýše 12 po sobě následujících kalendářních
měsíců. Dalším důvodem pro povinnou registraci plátce je například vstup do společnosti, ve
které je jiný společník plátcem, pořízení zboží z jiného členského státu (pokud hodnota zboží
přesáhne částku 326 000 Kč v běžném kalendářním roce) nebo přijetí služby od osoby povinné
k dani z jiného členského státu.
Sazby daně z přidané hodnoty jsou lineární. Jedná se o sazby diferencované, čímž stát
uplatňuje jistou sociální funkci této daně. Česká republika uplatňuje dvě sazby daně:
a) základní sazbu (od 1. 1. 2013 ve výši 21 %),
b) sníženou sazbu (od 1. 1. 2013 ve výši 15 %).
U zboží, převodu nemovitostí i služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon
nestanoví jinak.
Zboží:
 snížená sazba – teplo, chlad a zboží uvedené v příloze č. 3 (např. potraviny, knihy),
 základní sazba - vše ostatní.
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Služby:
 snížená sazba - služby uvedené v příloze č. 2 (např. ubytovací služby, pozemní
hromadná doprava),
 základní sazba - vše ostatní.
Tabulka č. 5: Vývoj sazeb daně v ČR

Období
1. 1. 1993 – 31. 12. 1994
1. 1. 1995 – 30. 4. 2004
1. 5. 2004 – 31. 12. 2007
1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
2013 - dosud

Snížená sazba daně
5
5
5
9
10
14
15

Základní sazba daně
23
22
19
19
20
20
21

Zdroj: Vlastní zpracování

3.2 Výpočet daně z přidané hodnoty
Existují dva způsoby výpočtu daně, které se použijí podle toho, zda je úplata včetně daně
nebo bez daně. Jedná se o výpočet:
1. „Shora“, když je známa celková cena včetně daně (například běžně uváděné ceny
v obchodě). Daň se vypočte jako součin úplaty (tj. ceny včetně daně) a koeficientu,
který vypočteme:

ě

ě

.

Vypočtené koeficienty se zaokrouhlují na čtyři desetinná místa. Pro základní sazbu
daně 21 % je koeficient
= 0,1736 a pro sníženou sazbu daně 15 % je koeficient
= 0,1304.
2. „Zdola“, když známe základ daně (tj. cenu bez daně). Daň se vypočte jako součin
základu daně a koeficientu, který se rovná sazbě daně, tzn. pro základní sazbu daně
je koeficient 21 % a pro sníženou sazbu daně 15 %.
Příklady výpočtu
1. Pan Novotný koupil automobil za cenu 240 000 Kč včetně daně (základní sazba daně
21 %).
Výše daně se vypočítá: 240 000 * 0,1736 = 41 664
Zaklad daně: 240 000 – 41 664 = 198 336
2. Pan Celetný uzavřel smlouvu na provedení stavebních prací na rodinném domku pro
sociální bydlení, kde se uplatňuje snížená sazba daně 15 %. Ve smlouvě je stanovena cena
bez daně ve výši 200 000 Kč + daň dle platného zákona.
Výše daně se vypočítá: 200 000 * 15 % = 30 000
Cena včetně daně: 200 000 + 30 000 = 230 000
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3.3 Spotřební daně
Selektivní charakter mají spotřební daně a ekologické daně. Postihují pouze některé
stanovené druhy zboží, které se nazývají vybranými výrobky.
Výrobky zatížené spotřebními daněmi tedy podléhají výrazně vyššímu daňovému
zatížení.
Důvody pro výběr okruhu vybraných výrobků jsou:
 fiskální záměry a potřeby státního rozpočtu,
 politická hlediska,
 regulace spotřeby vybraných výrobků.
Spotřebními daněmi jsou zatíženy zejména výrobky, u nichž je možno zdanění
ospravedlnit jeho škodlivostí (na zdraví nebo na životní prostředí) nebo vysokou exkluzivitou
a luxusností.
Předmětem spotřebních daní jsou v Evropské unii vyrobené nebo EU dovezené:
a) minerální oleje, z nichž většina je používána k pohonu motorů (například benzíny,
nafta, zkapalněné ropné plyny, těžké topné oleje, a další);
b) líh (etanol);
c) pivo;
d) víno a meziprodukty (víno tiché, víno šumivé);
e) tabákové výrobky (cigarety, doutníky, cigarillos, tabák ke kouření).
Líh a výrobky s obsahem lihu přesahujícím 15 % objemových alkoholu podléhají v České
republice povinnému značení, pokud jsou prodávány ve spotřebitelském balení o obsahu
nejméně 0,06 litru. Značení se provádí kontrolní páskou. Tabákové výrobky jsou také značeny,
a to tabákovou nálepkou.

3.4 Sazby spotřebních daní a výpočet daně
Sazby daně jsou pevné a diferencované, jak podle skupin výrobků, tak i podle různých
vlastností výrobků. Sazby daně u cigaret jsou kombinací sazby pevné a relativní a je také
stanovena minimální sazba daně.
Výrobky podléhající spotřebním daním jsou nejprve zdaněny příslušnou selektivní
spotřební daní a následně ještě podléhají zdanění daní z přidané hodnoty, neboť spotřební daně
vstupují do základu daně pro výpočet daně z přidané hodnoty. Celkovou výši zdanění si
ukážeme na následujících příkladech alkoholického nápoje a cigaret.
Výpočet daně z přidané hodnoty a spotřební daně z lihu v případě láhve alkoholu
například vodky, která je v obchodě prodávána za 242 Kč, objem láhve je 0,7 litru a obsah
etanolu je 38%.



výpočet DPH: 242 * 0,1736 = 42
výpočet spotřební daně z lihu:
– pro líh je stanovena sazba daně ve výši 28 500 Kč / 1 hl etanolu
– množství 0,7 litru 38% etanolu: 285 * 0,7 * 0,38 = 75,81



Daně celkem 42 + 75,81 = 117,81 Kč, což představuje 48 % z ceny.
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Podíl daní ze spotřeby ve výše uvedené láhvi alkoholu je ukázán v následujícím grafu.
Graf č. 3: Podíl nepřímých daní na celkové ceně alkoholu

18%
DPH
SD

52%

Výrobní cena + marže

30%

Zdroj: Vlastní zpracování

Výpočet daně z přidané hodnoty a spotřební daně z tabáku v případě krabičky cigaret (20
ks o délce 80 mm), která je v obchodě prodávána za 80 Kč. Výše spotřební daně z cigaret se
vypočte jako součet procentní a pevné části, kterou ještě porovnáme s minimální sazbou daně.
Procentní část se vypočte jako 27 % z ceny, pevná část 1,19 Kč/1 ks cigaret a minimální sazba
je 2,25 Kč/1 ks.



výpočet DPH: 80 * 0,1736 = 13,90 Kč
výpočet spotřební daně z tabákových výrobků:
– Základ spotřební daně pro procentní část je Kč 80: 27% x 80 = 21,60
– Základem daně pro pevnou část je počet ks: 20 ks x 1,19 = 23,80
– Spotřební daň celkem 21,60 + 23,80 = 45,40
– Min. sazba na krabičku je: 20 x 2,25 = 45
– Min. sazba je nižší, proto bude odvedena spotřební daň ve výši 45,40 Kč.
 Daně celkem 59,30 Kč, což představuje 74 % z ceny.
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Graf č. 4: Podíl nepřímých daní na celkové ceně cigaret
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Zdroj: Vlastní zpracování

3.5 Energetické daně
Od roku 2008 byly spotřební daně selektivní doplněny systémem daní ekologických
(energetických). Jedná se o daň:




z elektřiny;
ze zemního plynu a dalších plynů, které jsou určeny zejména pro pohon motorů
a výrobu tepla (například bioplyn, svítiplyn, vodní plyn, metan, atd.);
z pevných paliv (např. černé a hnědé uhlí, brikety, koks, polokoks).

Ekologické daně jsou svou podstatou daněmi spotřebními. Jedná se o daně zatěžující
spotřebu energie a jejich smyslem je snížení spotřeby energie a emisí CO2.

3.6 Sazby ekologických daní a výpočet daně
Sazby daně jsou pevné na jednotku množství a jsou diferencované podle účelu použití.
To znamená, že například jinou sazbou daně je zatížen plyn, který je určen pro výrobu tepla
a pro pohon motorů.
Výrobky podléhající ekologickým daním jsou nejprve zdaněny příslušnou selektivní
spotřební daní a následně ještě podléhají zdanění daní z přidané hodnoty, neboť ekologické
daně také vstupují do základu daně pro výpočet daně z přidané hodnoty. Celkovou výši zdanění
si ukážeme na následujícím příkladu výpočtu daně z elektřiny.
Pan Žárovka spotřeboval 100 kWh elektřiny. Cena kWh (bez daní) činí 1,54 Kč.
Vypočtěte celkovou cenu.
 Sazba daně je 28,30 Kč/MWh.
 Cena spotřebované elektřiny bez daní je 100 * 1,54 = 154
 Cena včetně daně z elektřiny: 154 + 2,83 = 156,83
 Cena včetně DPH (DPH 21% z 156,83): 156,83 + 32,93 = 189,76 Kč
 Daně celkem 35,76 Kč.

21

Šárka Sobotovičová, Daňová gramotnost

4 DAŇOVÝ ŘÁD
V rámci daňového práva rozlišujeme předpisy hmotně právní a procesně právní. Daňové
právo hmotné upravuje jednotlivé daně, jedná se například zákon o daních z příjmů, zákon
o dani z přidané hodnoty, atd. Daňové právo procesní upravuje v obecné rovině práva
a povinnosti jak správců daně, tak i daňových subjektů a dalších osob, které se účastní daňového
řízení. Procesním právním předpisem je v České republice od 1. 1. 2011 daňový řád.
Správu daní vykonávají zejména finanční úřady, u daní spotřebních a ekologických celní
úřady.
Místní příslušnost správce daně se řídí:



u fyzické osoby jejím místem pobytu,
u právnické osoby jejím sídlem.

4.1 Povinnosti daňových subjektů
Daňový subjekt, který začne podnikat nebo vykonávat jinou samostatnou výdělečnou
činnost se musí registrovat u správce daně. Fyzická osoba se registruje k dani z příjmů
fyzických osob a právnická osoba (s výjimkou veřejné obchodní společnosti) k dani z příjmů
právnických osob. Kromě daní z příjmů, se daňové subjekty registrují také k dalším daním
(například k dani silniční, pokud používají k podnikání silniční motorové vozidlo nebo k dani
z přidané hodnoty, když jim ze zákona vznikla povinnost nebo pokud chtějí být plátci
dobrovolně.
K povinnostem daňových subjektů patří přiznat a zaplatit daň ve správné výši a
v zákonem stanoveném termínu. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen
podat každý, komu povinnost vyplyne ze zákona nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí
zdaňovacího období. Zdaňovací období u daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok
a daňové přiznání se podává do 1. 4. následujícího roku. Pro všechny daně jsou vždy stanovena
zdaňovací období a také lhůty pro podání daňových přiznání, vyúčtování a hlášení.

4.2 Placení daní
Daň je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak (například u spotřebních daní nebo u daně z nemovitých věcí). Daň z příjmů
fyzických osob je tedy splatná do 1. 4. následujícího roku. Daň se platí příslušnému správci
daně v české měně. Daň je možno zaplatit v hotovosti na pokladně finančního úřadu,
bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovním poukazem.
Za den platby se považuje den zaplacení v případě, že je platba prováděna v hotovosti
u správce daně nebo den, kdy byla platba připsána na účet správce daně, pokud je platba
prováděna poskytovatelem platebních služeb (bankou, poštou).
Daňový subjekt, který v daňovém přiznání vykázal (například u daně z příjmů), že bylo
v průběhu roku zaplaceno na zálohách více, než byla vypočtená daňová povinnost, může
požádat o vrácení přeplatku. Správce daně prověří, zda daňový subjekt nemá nedoplatky
u kteréhokoliv správce daně v ČR. Pokud daňový subjekt nemá žádné evidované nedoplatky,
vrátí správce daně přeplatek ve lhůtě 30 dnů.
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4.3 Daňová kontrola
Správce daně má právo vykonávat u daňového subjektu daňovou kontrolu. Jejím
předmětem jsou daňové povinnosti a tvrzení daňových subjektů. Daňová kontrola se provádí
u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňový
subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly a v průběhu
kontroly má zákonem stanovená práva a povinnosti.
Práva daňového subjektu:
být přítomen jednání se zaměstnanci a dalšími osobami,
předkládat důkazní prostředky či navrhovat jejich provedení, pokud je sám nemá
k dispozici,
 vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně.









Povinnosti daňového subjektu:
zajistit místo a podmínky k provádění kontroly,
poskytnout informace o organizační struktuře, o zaměstnancích, o uložení účetních
záznamů a jiných informací,
předložit důkazní prostředky ke svým tvrzením,
umožnit jednání se zaměstnanci a osobami vykonávajícími jeho činnosti,
nezatajovat důkazní prostředky.

Daňová kontrola bývá zpravidla zahájena protokolem o ústním jednání, ve kterém je
vymezen předmět a rozsah daňové kontroly. O průběhu a ukončení kontroly správce daně sepíše
zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního šetření, včetně hodnocení
zjištěných důkazů. Správce daně seznamuje daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění
a projednáním a podpisem zprávy je daňová kontrola ukončena.

4.4 Následky porušení povinností
Za porušení povinností při správě daní jsou správcem daně ukládány různé sankce.
Pokuta za opožděné daňové přiznání nebo dodatečného daňového přiznání se ukládá
v případě, že zpoždění je delší než 5 pracovních dnů.
• 0,05 % stanovené daně nebo odpočtu daně za každý následující den prodlení (max. 5 %),
• 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení (max. 5 %)
Pokuta za opožděné podání hlášení nebo vyúčtování je ve výši 0,05 % z celkové částky
daně za následující každý den prodlení (max. 5 %),
Pokuta se nepředepíše, dosáhne-li její výše částku menší než 200 Kč a maximální výše
pokuty je 300 000 Kč.
Penále vzniká, pokud dojde ze strany správce daně k doměření daně dodatečným
platebním výměrem (po daňové kontrole). Penále se počítá z částky doměřené daně ve výši:




20 % při zvýšení daně,
20 % při snížení odpočtu daně,
1 %, dojde-li ke snížení daňové ztráty.

Jedná se vlastně o sankci za to, že daňový subjekt neuvedl v daňovém přiznání daň (nebo
daňovou ztrátu) ve správné výši. Kromě penále daňovému subjektu vzniká také povinnost
zaplatit úrok z prodlení z doměřené daně.
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Úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem
následujícím po dni splatnosti až do dne platby. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby
stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů. To znamená, například pro repo sazbu 0,75 %
potom je roční výše úroku 14,75 % a denní 0,0404 %. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5
let prodlení a předepisuje se, pokud přesáhne 200 Kč u jednoho druhu daně za jedno zdaňovací
období.
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ZÁVĚR
Základní povědomí o systému a formě zdaňování by měl mít každý, aby měl přehled
o tom, jaké daně a v jaké výši běžně platí. Daňový systém České republiky je složitý a velmi
nepřehledný, proto umožňuje i nenápadné zvyšování některých daní. Při tak častých změnách
v daňové legislativě, které jsou v České republice běžné, je dosažení a hlavně udržení základní
daňové gramotnosti téměř nemožné.
Tento studijní materiál si kladl za cíl seznámit čtenáře se základními daňovými pojmy
a daněmi, které jsou uplatňovány v České republice. Z oblasti zdanění příjmů fyzických osob
byla blíže rozebrána pouze problematika příjmů ze závislé činnosti, jelikož text je určen
studentům, kteří si kromě studia mohou přivydělat také na brigádě.
Nepřímé daně jsou sice odváděny plátci daně, ale ti je zahrnují do ceny pro konečného
spotřebitele. Třetí část byla zaměřena na pochopení výpočtu daně, aby bylo zřejmé, jak výše
daně ovlivňuje konečnou cenu výrobků.
Dobrá znalost povinností v daňovém řízení nám může ušetřit finanční prostředky, které
bychom museli vynaložit na sankce, které správce daně ukládá, jednak při pozdním podání
daňových tvrzení, či při pozdním zaplacení daně. Proto je této problematice věnována poslední
kapitola.
Na konci studijního materiálu jsou příklady, které umožní procvičit si získané znalosti
a správnost svých výpočtů si mohou čtenáři zkontrolovat spolu s postupem v další části.
K prověření znalostí slouží také testové otázky.
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PŘÍKLADY
Příklad č. 1
Zaměstnanec Dělník pracující na hlavní pracovní poměr má hrubou mzdu ve výši 24 300
Kč, u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení a uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 děti.
Vypočítejte měsíční zálohu na daň a čistou mzdu.
Výpočet zálohy/daňového bonusu
Hrubá mzda
+ 25 %
+9%
= základ daně
Zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– slevy na dani (na poplatníka)
- daňové zvýhodnění na dítě
= záloha na daň
= daňový bonus

Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda
– 6,5 %
– 4,5 %
– záloha na daň
+ daňový bonus
= čistá mzda

Příklad č. 2
Zaměstnanec Úředník pracující na hlavní pracovní poměr má hrubou mzdu ve výši 22 800
Kč, u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení a uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě.
Vypočítejte měsíční zálohu na daň a čistou mzdu.
Výpočet zálohy/daňového bonusu
Hrubá mzda
+ 25 %
+9%
= základ daně
Zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– slevy na dani (na poplatníka)
- daňové zvýhodnění na dítě
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= záloha na daň
= daňový bonus

Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda
– 6,5 %
– 4,5 %
– záloha na daň
+ daňový bonus
= čistá mzda

Příklad č. 3
Student Učený uzavřel dohodu o provedení práce, podepsal u svého zaměstnavatele
prohlášení a doložil potvrzení o studiu a student Zapomnětlivý jej nepodepsal. Student má
hrubou mzdu 8 800 Kč. Vypočítejte daň a čistou mzdu.
Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda = základ daně
zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– sleva na dani na poplatníka
– sleva na dani na studenta
= záloha na daň / zvláštní sazba daně
= čistá mzda

Příklad č. 4
Student Neznalý uzavřel dohodu o provedení práce, nepodepsal u svého zaměstnavatele
prohlášení. Student má hrubou mzdu 9 800 Kč. Vypočítejte daň a čistou mzdu.
Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda = základ daně
zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– sleva na dani na poplatníka
– sleva na dani na studenta
= záloha na daň / zvláštní sazba daně
= čistá mzda
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Příklad č. 5
Vypočtěte výši daně z přidané hodnoty a spotřební daně z lihu v případě láhve alkoholu,
která je v obchodě prodávána za 250 Kč, objem láhve je 1 litr a objem etanolu je 40%.


výpočet DPH:



výpočet spotřební daně z lihu:



Daně celkem:

Příklad č. 6
Výpočet daně z přidané hodnoty a spotřební daně z tabáku v případě krabičky cigaret
Dunhill International (20 ks o délce 80 mm), která je v obchodě prodávána za 100 Kč.


výpočet DPH:



výpočet spotřební daně z tabákových výrobků:
– procentní část:



–

pevná část:

–

Spotřební daň celkem:

–

Min. sazba na krabičku je:
Daně celkem:
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VÝSLEDKY A ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ
Příklad č. 1
Zaměstnanec Dělník pracující na hlavní pracovní poměr má hrubou mzdu ve výši 24 300
Kč, u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení a uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 děti.
Vypočítejte měsíční zálohu na daň a čistou mzdu.
Výpočet zálohy/daňového bonusu
Hrubá mzda
+ 25 %
+9%
= základ daně
Zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– slevy na dani (na poplatníka)
- daňové zvýhodnění na dítě
= záloha na daň
= daňový bonus

24 300
6 075
2 187
32 562
32 600
4 890
2 070
2 234
0
586

Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda
– 6,5 %
– 4,5 %
– záloha na daň
+ daňový bonus
= čistá mzda

24 300
1 580
1 094
0
586
21 040

Příklad č. 2
Zaměstnanec Úředník pracující na hlavní pracovní poměr má hrubou mzdu ve výši 22 800
Kč, u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení a uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě.
Vypočítejte měsíční zálohu na daň a čistou mzdu.
Výpočet zálohy/daňového bonusu
Hrubá mzda
+ 25 %
+9%
= základ daně
Zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– slevy na dani (na poplatníka)
- daňové zvýhodnění na dítě
= záloha na daň
= daňový bonus

22 800
5 700
2 052
30 552
30 600
4 590
2 070
1 117
1 403
0
29
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Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda
– 6,5 %
– 4,5 %
– záloha na daň
+ daňový bonus
= čistá mzda

22 800
1 482
1 026
1 403
0
18 889

Příklad č. 3
Student Učený uzavřel dohodu o provedení práce, podepsal u svého zaměstnavatele
prohlášení a doložil potvrzení o studiu. Student má hrubou mzdu 8 800 Kč. Vypočítejte daň
a čistou mzdu.
Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda = základ daně
zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– sleva na dani na poplatníka
– sleva na dani na studenta
= záloha na daň / zvláštní sazba daně
= čistá mzda

8 800
8 800
1 320
2 070
335
0
8 800

Příklad č. 4
Student Neznalý uzavřel dohodu o provedení práce, nepodepsal u svého zaměstnavatele
prohlášení. Student má hrubou mzdu 9 800 Kč. Vypočítejte daň a čistou mzdu.
Výpočet čisté mzdy
Hrubá mzda = základ daně
zaokrouhleno
* 15 %
= vypočtená daň
– sleva na dani na poplatníka
– sleva na dani na studenta
= záloha na daň / zvláštní sazba daně
= čistá mzda

9 800
9 800
1 470
nelze
nelze
1 470
8 330

Příklad č. 5
Vypočtěte výši daně z přidané hodnoty a spotřební daně z lihu v případě láhve alkoholu,
která je v obchodě prodávána za 250 Kč, objem láhve je 1 litr a objem etanolu je 40%.



výpočet DPH: 250 * 0,1736 = 43,40
výpočet spotřební daně z lihu:
– pro líh je stanovena sazba daně ve výši 28 500 Kč / 1 hl etanolu
– množství 1,0 litru 40% etanolu: 285 * 1 * 0,40 = 114



Daně celkem 43,40 + 114 = 157,40 Kč.
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Příklad č. 6
Výpočet daně z přidané hodnoty a spotřební daně z tabáku v případě krabičky cigaret
Dunhill International (20 ks o délce 80 mm), která je v obchodě prodávána za 100 Kč. Výše
spotřební daně z cigaret se vypočte jako součet procentní a pevné části, kterou ještě porovnáme
s minimální sazbou daně. Procentní část se vypočte jako 27 % z ceny, pevná část 1,19 Kč/1 ks
cigaret a minimální sazba je 2,25 Kč/1 ks.



výpočet DPH: 100 * 0,1736 = 17,36 Kč
výpočet spotřební daně z tabákových výrobků:
– Základ spotřební daně pro procentní část je Kč 80: 27% x 100 = 27,-– Základem daně pro pevnou část je počet ks: 20 ks x 1,19 = 23,80
– Spotřební daň celkem 27,00 + 23,80 = 50,80
– Min. sazba na krabičku je: 20 x 2,25 = 45
– Min. sazba je nižší, proto bude odvedena spotřební daň ve výši 50,80 Kč.

Daně celkem 68,16 Kč.
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