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Paušál je pohodlný. Ti,
kdo ho využívají, však

nemohou odečítat slevu na

vyživovanoumanželku ani
zvýhodnění na děti.

Navíc mohoumít vysoký
základ pro pojistné.

JOLANA NOVÁKOVÁ
REDAKTORKA TESTU DNES

P
an Richard Zámečník podniká dru-

hým rokem jako zámečník. V prv-

ním roce podnikání se vybavoval

nářadím, zařizoval si dílnu, řešil re-

klamu. Evidoval všechny příjmy a výdaje,

a když na konci všechno sečetl, zjistil, že pod-

nikání mu zatím moc nevyneslo – byl ve ztrátě

105 000 korun.

Rok 2015 byl pro něho optimističtější. Získal

několik slušných zakázek a jeho celkové příjmy

dosáhly 980 000 korun. Nyní stojí před rozhod-

nutím, jestli dál pracovat se skutečnými výdaji,

nebo výdaje uplatnit paušálem 80 %.

Kromě samotných příjmů a výdajů hrají ve

výpočtu roli i následující skutečnosti:

• Richard je ženatý, manželka je na rodičovské

s mladším dítětem Robertem, který se naro-

dil 30. listopadu 2015. Staršímu Radimovi jsou

3 roky a nechodí do školky.

• Rodinabydlívdomě,ukteréhomáRicharddíl-

nu. Dům si pořídili na hypotéku, Richard za-

platil v roce 2015 na úrocích 80 000 korun a má

o tom potvrzení z banky.

• Richard má životní pojištění (platí 12 000 ko-

run za rok) a doplňkové penzijní spoření (pla-

tí 24 000 korun za rok).

• Z prvního manželství má Richard syna Ru-

dolfa, svěřeného do péče matce. Richard na

něj platí alimenty 3 000 korun měsíčně.

MOŽNOST PRVÁ
RICHARD ZŮSTANE
U SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ
V příjmech má Richard jasno, je ale potřeba

uspořádat všechny doložitelné výdaje. Jejich

celková výše je 294 000 korun:

ENERGIE V DÍLNĚ Dílna má vlastní elektroměr,

není tedy problém výdaje uvést, Richard platí

2 000 korun měsíčně.

VODNÉ, STOČNÉ V obci, kde rodina žije, se pla-

tí tisícovka za vodné a stočné za rok na osobu.

Podnikatelé platí 10 000 za rok navíc. Těchto

10 000 si může Richard uplatnit jako výdaj

z podnikání.

INTERNET Práce s internetem není pro Ri-

charda základem pro jeho podnikání, některé

věci však na síti dohledává. Za připojení platí

500 korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že poměr

domácího a služebního využití je reálně 90:10,

rozhodl se, že nebude situaci komplikovat a ten-

to výdaj nebude uvádět.

TELEFON Richard musí být dostupný a ví, že na

jeho zákazníky působí dobře, když je sám kon-

taktuje a „neprozvání“. Pořídil si proto tarif

s neomezeným voláním za 750 korun. Protože

jej využívá i k soukromým účelům, rozhodl se,

že bude podle míry využití pro podnikání jako

výdaj uplatňovat poměrnou část – 500 korun

měsíčně.

AUTO Richard má auto, které používá ke svému

podnikání i soukromě. Výdaje za provoz auta

by uplatňoval paušálně – 4 000 Kč za měsíc (po-

Podnikatelé

Použít paušál,

nebo skutečné

výdaje?

Když vypočtete daň
13 800 a sleva na
poplatníka je 24 840,
neznamená to, že vám
stát bude nějaké peníze
vyplácet. Daň bude
v takovém případě nula.



drobnosti na straně 10). Aby takmohl činit,musí

platit silniční daň. V jeho případě je to 3 000 Kč.

MATERIÁL A DROBNÉ NÁŘADÍNa veškerýma-

teriál, který potřebuje ke své práci, má Richard

doklady – účtenky nebo faktury od dodavatel-

ských irem. Celkem za 203 000 korun.

VÝDAJE, KTERÉ DO DANÍ NEVSTOUPÍ Zaplace-
né zdravotní a sociální pojištění, což nejsou vý-

daje z podnikání.

ZTRÁTA Richard může uplatnit ztrátu z minu-

lých období (bylo by to možné až 5 let dozadu)

105 000 korun.

Pak si Richard sečte ODEČITATELNÉ POLOŽKY,
celkem to je 104 000 korun:

• peníze zaplacené za úvěr na bydlení: 80 000

• životní pojištění (smlouva uzavřená do 60 let

věku) 12 000

• doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní

připojištění) – Richard platí 24 000 korun za

rok, k prvním 12 tisícům dostává státní pří-

spěvek, dalších 12 000můžeuplatnit v daních.

Po odečtení všech výdajů, ztráty a odečitatel-

ných položek vyjde Richardovi daňový základ

477 000 korun, z něho vypočte daň71 550 korun.

DAŇOVÁ ZVÝHODNĚNÍ
Při uplatnění skutečných výdajů může Richard

využít kromě slevy na poplatníka (= sám na

sebe) i slevu na vyživovanou manželku (která

si v roce 2015 nevydělala víc než 68 000 korun)

a daňového zvýhodnění na děti v této výši:

Čtyřměsíční Robert Bude uveden jako „druhé

dítě“, a to za měsíce listopad (měsíc narození)

a prosinec. Obecně sice platí, že zvýhodnění lze

využít za měsíce, na jejichž počátku člověk dítě

vyživoval, platí však výjimka, že lze uplatnit

i měsíc narození dítěte (2 x 1 317 = 2 634).

Tříletý Radim Radim by byl v přiznání uveden

jako „první“ dítě – uplatní se za něj odpočet

za celý rok (12 měsíců). Otce napadlo, že kdy-

by ho uvedl jako dítě „druhé“, byl by celko-

vý odpočet vyšší. To ale není možné – když se

v průběhu roku narodí dítě, musí být vyšší zvý-

hodnění uplatněno právě na ně. (12 x 1 117 =

13 404)

Osmiletý Rudolf Na syna platí alimenty, to se

ale v daních nijak neprojeví. Nemůže si na něho

ani uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, proto-

že nežijí v jedné domácnosti.

SHRNUTÍ SKUTEČNÉ VÝDAJE
příjmy 980 000

výdaje skutečné -294 000

ztráta z minulých období -105 000

snížení za hypotéku,

pojistku a penz. spoření -104 000

základ daně po odpočtech 477 000

vypočtená daň 71 550

slevy
poplatník (Richard) 24 840

vyživovaná manželka 24 840

1. dítě (12 měsíců) 13 404

2. dítě (2 měsíce) 2 634

celkem daň 5 832
zdravotní pojištění 46 305

sociální pojištění 100 156

MOŽNOST DRUHÁ
RICHARD PŘEJDE
NA PAUŠÁLNÍ VÝDAJE

Jako řemeslník si může Richard uplatnit výdaj

80 % z příjmů. Když tak učiní, nebude ale moci

využít slev na vyživovanou manželku ani zvý-

hodnění na děti.

SHRNUTÍ PAUŠÁL
příjmy 980 000

výdaje 80 % -784 000

celkem základ 196 000

základ po snížení za hypotéku,

pojistku a penz. spoření 92 000

vypočtená daň 13 800

sleva na poplatníka (Richard) 24 840

celkem daň 0
zdr. pojištění (povinné minimum) 21 555

sociální pojištění 28 616

CELKOVÉ SHRNUTÍ: I když nevyužije slev na
manželku a děti, je pro Richarda paušální výdaj

výhodnější. Richardmusí zkontrolovat, zda

by neměl podat dodatečné daňové přiznání

za předchozí rok. V něm se dodaňují případné

neuhrazené pohledávky a závazky. Richardměl

ke konci roku 2014 všechny faktury zaplacené

a nikdomu ani za jeho práci nedlužil, nemusí

dodatečné daňové přiznání podávat.

Navíc, když využije paušál, budemít výrazně

nižší daňový základ, a tudíž zaplatí opravdu o

hodně méně na sociálním a zdravotním pojiš-

tění. U zdravotního pojištění by rozdíl dělal víc

než 24 tisíc korun, u sociálního přes 70 tisíc.

Podrobný návod, jak vyplnit
formulář, na str. 4–9

3

Daňový bonus lze
získat jen v případě,
že se člověk dostane
do minusu vlivem
slevy na děti.

Konzultace: Ondřej Homolka, daňový poradce, AK Hartmanová & SteiningerFoto: Lukáš Procházka, MAFRA a Shutterstock

Přednosti paušálu
• jednoduchost – podnikatel eviduje jen

příjmy, nemusí se rozhodovat, jestli

jsou konkrétní výdaje daňově uznatel-

né, neřeší odpisy, zásoby, závazky...

• výše paušálu – u mnohých profesí je

uplatnění paušálních výdajů výhodné,

protože skutečné výdaje, jež s podniká-

ním souvisejí, jsou výrazně nižší

• levné – paušál většina podnikatelů

zvládne sama, aniž by musela platit

účetního či daňového poradce

Nevýhody paušálu
•nelze si odečítat slevu na vyživované

děti ani na vyživovaného manžela či

manželku (pravidlo platí, když pod-

nikatelský základ daně tvoří víc než

polovinu základu daně celkového).

To však samo o sobě nemusí být ztráta,

protože uvedené slevy nelze využít

u výpočtu sociálního a zdravotního po-

jištění. Tam, kde jsou skutečné výdaje

nízké, je výhodnější uplatnit paušál

a mít nižší základ daně než využít slev.

•kdo využívá paušál, je omezen limi-

tem; paušál lze uplatnit z maximálního

příjmu dva miliony Kč, co si vydě-

lal nad tuto částku, zdaní celé
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Jako takzvané osoby samostatně

výdělečně činné, začněte

vyplňovat daňové přiznání

v příloze 1. Tam se uvedou

údaje o příjmech a výdajích

z podnikatelské činnosti.

PŘÍLOHA ČÍSLO 1, STRANA 1
Záhlaví: V pravém horním rohu vy-
plňte své rodné číslo.

1. VÝPOČET DÍLČÍHO ZÁKLADU
DANĚ Z PŘÍJMŮ Z PODNIKÁNÍ
Neoznačený řádek: Zaškrtněte jednu
z možností – zda máte daňovou evi-
denci, nebo vedete účetnictví. Když
se nehodí ani jedna z těchto variant,
protože evidujete jen své příjmy a od
nich odečítáte paušální výdaje podle
zákona, označte kolonku: Uplatňuji
výdaje procentem z příjmů.
Model: Richard se rozhodl pro pau-
šální výdaje, označuje poslední okén-
ko.
Řádek 101: Vyplňte příjmy z podni-
kání nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti.
Model: Richard zapisuje 980 000 ko-
run.
Řádek 102: Kolonka je určena pro vý-
daje. Pokud si vedete účetnictví nebo
daňovou evidenci, vepište sem údaj
o nákladech ze svých záznamů. Jest-
liže se rozhodnete pro paušální ná-
klady, odečtěte jen procenta z příjmů
(40, 60 nebo 80 procent podle druhu

činnosti – viz box na této straně). Po-
zor – peníze zaplacené na sociálním
a zdravotním pojištění se do výdajů
neuvádějí.
Model: Richard počítá 980 000 x 80 %
= 784 000 korun.
Řádek 104: Vypočtěte zisk nebo ztrá-
tu: řádek 101 minus řádek 102, číslo
může být záporné.
Model: Richard zapisuje 196 000 ko-
run.
Řádek 105: Zde se vyplňují nepeněž-
ní příjmy či daňové úpravy. Příjmem
totiž může být i hodnota vzájemně
směňovaných služeb. Když třeba ke
klientovi místo sjednané finanční od-
měny můžete chodit zdarma na ma-
nikúru. Podkladem jsou údaje z da-
ňové evidence či účetnictví.
Řádek 106: Do řádku uveďte daňové
úpravy a výdaje, které daňový základ
snižují. Patří sem například odpisy
hmotného majetku a tvorba rezerv,
pokud nebyly zahrnuty ve výdajích
výše. Podkladem jsou údaje z daňové
evidence či účetnictví. Více u vysvět-
livek k tabulkám na druhé straně pří-
lohy pro podnikatele.
Řádek 107: Zapisuje se část příjmu,

kterou podnikatel přerozdělí na man-
žela nebo jinou spolupracující osobu.
Na manžela nebo manželku, kteří se
podílejí na provozování firmy, lze tak-
to přerozdělit maximálně 50 procent
a částka, o niž příjmy přesahují výda-
je, nesmí být vyšší než 540 000 korun
za celé zdaňovací období nebo 45 000
korun za měsíc. V případě jiných lidí
žijících v domácnosti s podnikatelem
se přerozdělují příjmy tak, aby jejich
podíl nepřesáhl 30 procent. Částka,
o kterou příjmy překračují výdaje, smí
být nejvíce 180 000 korun za zdaňova-
cí období. Příjmy a výdaje se nesmějí
přerozdělovat na školou povinné děti
(dokud si na ně rodiče uplatňují slevu
na děti) ani na manžela, kterého pod-
nikatel vyživuje.
Model: Richard spolupracující osobu
nemá, okénko nechává volné.
Řádek 108: Do kolonky vyplníte pře-
rozdělené výdaje. Platí pro ně obdob-
ná pravidla jako pro přerozdělované
příjmy v řádku 107.
Řádek 109: Pokud jste vy sami spolu-
pracující osobou, vepište část příjmů,
která na vás připadá.
Řádek 110: Do tohoto řádku napište

Výdaje, u kterých
si nejste jisti, zda
jsou oprávněné,
buď neuplatňujte,
nebo se poraďte s
odborníkem či se
správcem daně. Je
to lepší než uvést
něco, co úřad
později neuzná,
a stát se tak
nedůvěryhodným.

ÍLÍLÍLÍL 111



POZOR: Paušální výdaje
(u všech kategorií) lze
uplatnit nejvýše proti
příjmům do 2 000 000
korun. Příjmy nad dva
miliony se pak daní
v plné výši.

Kdy podobné profese
mají různý paušál?
Účetní 60 %
Daňový poradce 40 %

Pojišťovací agent 60 %
Finanční poradce 40 %

Překladatel 60 %
Tlumočník 40 %

Hostinská činnost 80 %
Ubytovací služby 60 %

Kosmetické služby 80 %
Masáže 60 %

Plné znění daňových zákonů
s vyznačenými aktualizacemi
a komentáři k novinkám.

Hana Marková, vydala
Grada Publishing, dopo-
ručená cena 99 korun

výdaje, které na vás připadají jako na
spolupracující osobu. Pokud nejste
podnikatel, ale pouze spolupracující
osoba (třeba žena na rodičovské do-
volené nebo důchodce), nevyplňujete
řádky 101 a 102, příjmy uvedete právě
do řádku 110.
Řádek 112: Řádek je určen pro příjmy
z titulu společníka veřejné obchodní
společnosti nebo komplementáře ko-
manditní společnosti. Pokud jimi ne-
jste, nic nevyplňujte.
Řádek 113: Podle vzorce ve formuláři
sečtěte příjmy a odečtěte výdaje. Tedy
řádky 104 + 105 + 108 + 109 + 112 – 106
– 107 – 110 + 112. Výsledek přeneste do
řádku 37 na straně 2 základní části
daňového přiznání.
Model: Richard zapisuje 196 000 ko-
run

2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
A: Pokud vedete účetnictví či daňo-
vou evidenci, vyplňte podle nich v
sekci A údaje o obratu a odpisech.
Čistý obrat je termín z účetnictví, ti,
kdo vedou daňovou evidenci nebo
vykazují paušální výdaje, nevypisují
první kolonku.

Model: Richard nemá odpisy, řádky
proškrtává nebo nechává volné.
B: Pod písmenem B je třeba vypsat
hlavní převažující činnost, tedy tu, ze
které jsteměli nejvíc peněz.
Model: Richard zapisuje „stavební
zámečnictví“ a opisuje výsledné pří-
jmy a výdaje.

PŘÍLOHA ČÍSLO 1, STRANA 2
Model: Richard využívá paušálních
výdajů a žádné kolonky této stránky
se ho netýkají. Tuto stranu formuláře
proto nezobrazujeme, jen popisuje-
me.
C: Tuto část vyplňujete pouze tehdy,
když ke změnám v době trvání živ-
nosti došlo během roku 2015.
Tabulka D: Je určena podnikatelům,
kteří vedou daňovou evidenci. Ne-
řešíte ji, když uplatňujete výdaje pau-
šálně, ani když vedete účetnictví.
K vyplnění kolonek na této straně
tedy slouží jako podklad například
peněžní deník a jiné účetní doku-
menty. Do prvního sloupce opíšete
údaje z konce předchozího roku (na-
leznete je v minulém daňovém při-
znání), do druhého sloupce zanese-

te současný stav podle své evidence.
Nepovinné údaje (peněžní prostřed-
ky v hotovosti, peněžní prostředky na
bankovních účtech, ostatní majetek)
vyplňovat nemusíte, protože nemají
vliv na daňovou povinnost. Finanční
úřad vás kvůli tomu nebude nijak po-
stihovat a vy se vyhnete případným
komplikacím, kdybyste v těchto úda-
jích měli chybu. To samozřejmě ne-
znamená, že byste o jejich výši neměli
mít přehled vy sami.
Hmotný majetek (ten, který eviduje-
te, protože byl například dražší než
40 000 korun, a tak ho odepisujete)
měl na začátku zdaňovacího období
hodnotu jako na konci předchozího
období – opíšete z minulého daňo-
vého přiznání. Pak odečtete odpisy
(uvedené v tabulce E na téže stránce)
a zapíšete konečnou hodnotu majet-
ku na konci roku. Více o odpisech na
straně 10 tohotomagazínu.
Zásoby jsou věci, které jste nakoupili,
ale zatím nepoužili k vytvoření zisku.
Například truhlář pořídí výhodně vy-
schlé dřevo, krejčí nakoupí látky, ze-

Paušální výdaje
Když daníte paušálem, sečtete všechny příjmy a jako výdaj uvedete
patřičné procento z nich.
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80 %
zemědělská výroba, lesní a vodní hospo-
dářství, řemeslné živnosti, například: rol-
ník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámeč-
ník, zedník, instalatér, hospodský, manikér,
kadeřník... úplný seznam najdete v příloze
č. 1 živnostenského zákona

60 %
ostatní živnosti: geolog, optik, zprostředko-
vatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat,
lektor, finanční poradce, poskytovatel ubyto-
vání – zjednodušeně ti, kdo mají k podnikání
živnostenské oprávnění, a přitom nejsou
uvedeni v příloze č. 1 živnostenského zákona

40 %
svobodná povolání, příjmy z autorských
práv, podnikání podle zvláštních předpisů:
advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťo-
vací poradci, umělci...

30 %
pronájmy: pronájem bytu, domu, pozemku,
nebytových prostor; patří sem i pravidelný
pronájem movitých věcí

Kdo podniká
a zároveň je
zaměstnán, nemusí
se kvůli slevám na
děti vzdát paušálu.
Podmínkou je, že
si v práci vydělal
víc, než jaký je
základ daně z jeho
podnikání.

Ondřej Homolka, daňový
poradce, AK Hartmanová
& Steininger

Pokračování
na následující straně

TIP NA KNIHU

Daňové
zákony
2016
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kterých bude následující roky šít.
Pohledávky včetně poskytnutých
úvěrů a půjček – peníze, které jste ně-
komupůjčili nebo jež byměl někdo za
vaše služby zaplatit a dosud to neudě-
lal. Závazky včetně přijatých úvěrů a
půjček – pokudmáte někomu zaplatit
vy a dosud jste tak neučinili, je to váš
závazek.
Rezervy, které tvoříte (pouze v přípa-
dě, že neuplatňujete výdaje paušálně)
na budoucí opravu podnikatelského
majetku. Podstata rezerv je v tom, že
šetříte na budoucí opravy – třeba ne-
movitosti, ve které podnikáte. Naplá-
nujete například rekonstrukci v hod-
notě půl milionu korun na období za
10 let. Každý rok pak šetříte 50 000 ko-
run, kterébudeteuplatňovat jakovýdaj
a jež musíte mít složeny na zvláštním
účtu. Kdybyste však nakonec opravu
nedělali, budetemuset vše dodanit.
Do samostatného řádku se uvádě-
jí mzdy vyplacené zaměstnancům
(takzvané hrubé mzdy – tedy to, co
má pracovník ve smlouvě nebo v pla-
tovém výměru).
Tabulka E: Vyčísluje podklady k vy-
plnění řádku 105 a 106 (nepeněžité
dary nebo nepeněžitá vydání). Údaje
byste si měli během roku vést v daňo-
vé evidenci či účetnictví. Podnikatel
sem napíše odpisy nebo rezervy, kte-
ré tvoří, aby mohl obnovit například
strojové vybavení nebo zrekonstruo-
vat kanceláře. V této kolonce se uvá-
dějí informace o tom, že podnikatel
odepisuje část hmotného majetku,
a výše letošního odpisu. Je potřeba
vědět, do jaké odpisové skupiny ma-
jetek patří (viz text na straně 10). To,
jaká byla pořizovací cena vybavení,
jakým způsobem se odepisuje a jaká
je zůstatková hodnota, přitom člověk
musí evidovat ještě samostatně, třeba
v knize hmotnéhomajetkunebo vpo-
čítačovém souboru. Do tabulky E pat-
ří i náklady na služební cesty.
Tabulka F: Většiny lidí se netýká. Vy-
plňuje ten, kdo je členem společnosti,
která není právnickou osobou. Uvádí
údaje ostatních členů. Pokud je tako-
vých lidí víc než řádků, napíše je na
zvláštní papír.
Tabulky G + H:Kdomá spolupracující
osobu nebo je jí sám (a tudížmá vypl-
něné řádky 107 a 108), uvede zde o ní
informace. V posledním sloupci zapí-
še, kolik procent na ni přerozděluje.
Po vyplnění přílohy se vrátíte k hlavní
části daňového formuláře

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ

Záhlaví: Napište sídlo finančního
úřadu, který přísluší místu vašeho
trvalého bydliště (rozlišuje se podle
krajů). Platí bydliště v době, kdy po-
dáváte daňové přiznání. Ve formulá-
ři je i kolonka o územním pracovišti
– tam je umístěn váš spis. Informaci
o tom, kam patříte, najdete na www.
cds.mfcr.cz nebo vám ji řeknou na va-
šem obecním úřadě.
Řádek 01: Podnikatelé vyplní daňové

identifikační číslo, které jim finanč-
ní úřad přidělil, když se registrovali
k placení daní.
Řádek 02:Máte-li devítimístné rodné
číslo, nedopisujte nikamžídnounulu,
nechte prostě poslední políčko volné.
Řádek 03: Zaškrtněte řádné daňo-
vé přiznání. Ostatní řádky slouží pro
ty, kdo po podání formuláře najdou
v přiznání chybu.
Řádek 04: Týká se pouze těch, kdo
jsou v insolvenčním řízení či vyplňují
daňové přiznání za zemřelého.
Řádek 05: „Ano“ je pro ty, kdo mají
daňového poradce. S ním si mohou
prodloužit termín odevzdání při-
znání na 1. červenec a poradce jim
formulář zpracuje. Kdo si podává da-
ňové přiznání bez dopomoci, označí
křížkem políčko „ne“.
Model: Richard podává daňové při-
znání sámdo 1. dubna, zaškrtne tedy
kolonku „ne“.
Řádek 05a:Týká se podnikatelů, kteří
mají povinnost auditu ze zákona.
Neoznačený řádek: Nenechte se
zmýlit tím, že formulář vyplňujete
teď, přiznání podáváte za rok 2015,
ten tedy vepište do prvního políčka.
Další dvě kolonky od/do se týkají jen
podnikatelů v konkurzu a těch, kteří
podávají přiznání za zemřelého.

1. oddílÚdaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 18:Osobní údaje vyplňte
podle občanského průkazu. Proble-
matické by mohly být snad jen násle-
dující řádky:
Řádek 07: Rodné příjmení vypište,
když jste po svatbě přijali příjmení
manžela či manželky a jmenujete se
jinak než za svobodna.
Řádek 11: Týká se jen těch, kdo v Čes-
ku sice platí daně, ale nebydlí zde,
tedy cizinců.
Řádek 14: V menších sídlech nemusí
mít domy číslo orientační, pak ho ne-
vyplňujete.
Řádek 16:Napište číslo svého telefo-
nu – pevnou linku či mobil. Může to
pro vás znamenat úsporu času, když
vám úředník zatelefonuje a rychle si
ověří údaj nebo vás požádá o doplně-
ní nějakého potvrzení. Proto uveďte
také e-mail v řádku 17.
Řádky 19 až 22: Vyplní je jen ti, kdo se
počátkem roku 2016 přestěhovali a po-
dávají daňové přiznání jinde, než kde
ve zdaňovacímobdobí (2015) bydleli.
Řádky 23 až 30: Týkají se jen lidí, kte-
ří v Česku platí daně, ale nebydlí zde.
V řádku 30 označte „ne“, když nemáte
obchodní spojení se zahraniční spří-
zněnou osobou.

2.oddílDílčí základ daně,
základ daně, ztráta

Řádek 31: Zaměstnanci napíšou roč-
ní hrubou mzdu od všech zaměst-
navatelů. Údaje jsou na Potvrzení
o zdanitelných příjmech, které vydá
mzdová účetní.

Model: Tyto příjmy Richard neměl.
Řádek 32: Vyplňte, kolik za vás za-
městnavatel zaplatil na sociálním
a zdravotním pojištění. Částku na-
jdete opět na Potvrzení o příjmech.
Řádek 33: Vypište, když jste měli
příjmy ze zahraničí. Pokud jste ne-
odváděli v zahraničí pojistné, bude-
te si je muset dopočítat, aby zákla-
dem daně byla superhrubá mzda.
Pokud jste platili v zahraničí daň z
příjmů, budete si ji moci uplatnit,
ale je to složitější a vyplatí se rada
daňového poradce.
Řádek 34: Sečtete řádky 31 a 32 a ode-
čtěte řádek 33.
Řádek 35: Jen pro zaměstnance s pří-
jmy z ciziny.
Řádek 36:Opište řádek 34.
Řádek 36a: Týká se zaměstnanců,
kteří měli příjmy z ciziny. Jinak opíše-
te údaj z řádku 36.
Řádek 37: Kolonka je pro ty, kdo měli
příjmy z podnikání. Do řádku 37 na-
píšou hodnotu z řádku 113 Přílohy
číslo 1 daňového přiznání.
Model: Richard zapisuje 196 000
Řádek 38: Většiny lidí se netýká. Sem

Používáte
k podnikání auto?
Výdaje lze uplatnit
paušálně – až
5 000 korun za
měsíc, nemusíte
ani vést knihu
jízd. Podmínkou
je, že jste plátci
silniční daně –
ta je u osobních
aut kolem 3 000
korun, dle objemu
motoru.

Podrobnosti na straně 10.

Pokračování
z předchozí strany

ZÁ MUZÁ MUZÁ MUZÁ MU



se uvádí zisk z vkladových listů, divi-
dend, úroků..., jež nebyly před výpla-
tou zdaněny.
Řádek 39:Kdyžněcopronajímáte, třeba
byt, vyplnili jste Přílohu číslo 2. Do řád-
ku39přeneste řádek206z této přílohy.
Řádek 40: Přeneste řádek 209 z Přílohy
číslo 2. Jde o příjmy, které máte napří-
klad z nákupu a prodeje soukromého
majetku či z příležitostných činností.
Řádek 41: Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40,
tedy jiné než zaměstnanecké příjmy.
Píše se kladná i záporná hodnota.
Model: Richard sčítá 196 000.
Řádek 41a: Kdo nemá příjmy z ciziny,
opíše údaj z řádku 41.
Řádek 42: Součet řádků 36a a 41a,
když je kladný. Je-li řádek 41a zápor-
ný, zůstává hodnota řádku 36a.
Model: 0 + 196 000 = 196 000 Kč
Řádek 43: Vyplňte hrubý příjem
od zaměstnavatelů, případně snížený
o příjmy ze zahraničí, které se vyjí-
mají ze zdanění.
Řádek 44: Vyplňují pouze podnika-
telé uplatňující ztrátu z minulých let.
Model: Richard sice ztrátu měl, ale
rozhodl se ji neuvádět, je to zbytečné,

protože už tak mu vychází daň nulo-
vá. Na uplatnění ztráty má pět let..
Řádek 45: Odečtěte řádek 42 minus
řádek 44.

3.oddíl
Nezdanitelné části základu daně,

odčitatelné položky a daň celkem

Řádky 46 až 53: Zde uvedete skuteč-
nosti, které mohou snížit daňový zá-
klad. Podrobnosti ve žlutém boxu na
této straně.
Model: Richard uvádí částku za zapla-
cené úroky na bydlení (80 000) za ži-
votní pojištění (12 000) a za doplňkové
penzijní spoření (12 000).
Řádek 54: Sečtěte řádky 46 až 53.
Model: Celkem 104 000
Řádek 55: Od řádku 45 odečtěte ř. 54.
Model: 196 000 – 104 000 = 92 000
Řádek 56: Údaj z řádku 55 zaokrouh-
lete na celé stokoruny dolů.
Model: 92 000 korun.
Řádek 57: Vypočtěte daň, sazba je
15 procent.
Model: 92 000 x 0,15 = 13 800 korun.

4.oddíl
Daň celkem, ztráta

Řádek 58: Opište řádek 57 či řádek
33 (ti, kteří měli příjmy ze zahraničí).
Řádek 59: Sem se vypočte solidární
daň. Platí ji ti, kdo měli v roce 2015
hrubý příjem vyšší než 1 277 328 ko-
run. Daň se vypočte podle vzorce
(hrubý příjem – 1 277 328 x 7 %).
Řádek 60: Součet řádků 58 a 59.
Řádek 61: Týká se podnikatelů, kteří
vykazují ztrátu. Napíšou sem její výši
z řádku 41 a bez znaménka minus.
Model: Richard uplatňuje výdaje
paušálem, ztráta se ho netýká.

5.oddíl
Uplatnění slev na dani

a daňové zvýhodnění

Řádky 62, 63: Týkají se jen některých
podnikatelů zaměstnávajících zdra-
votně postižené či s investičními po-
bídkami.

Oč lze snížit daňový základ
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Zařídili jste si
„z pilnosti“
datovou schránku?
Pozor! Musíte
podat daňové
přiznání jejím
prostřednictvím,
jinak dostanete
pokutu.

Dary a příspěvky
na charitu
Možno odečíst 1 000 korun
až 15 % daňového základu,
když jste tyto peníze věno-
vali na dobročinné účely.
Bezplatný odběr krve se
počítá jako dar 2 000 korun.

Úroky na bydlení
Možno odečíst úroky
z hypotečního úvěru či
stavebního spoření, pokud
je platíte za pořízení ne-
movitosti určené k vašemu
bydlení. Odečítaná částka
je maximálně 25 000 korun
měsíčně.

Penzijní
Lze odečíst až 12 000 korun
uložených do penzijní
společnosti, naspořit však
musíte celých 24 000 korun
za rok (prvních 12 000
je zvýhodněno státním
příspěvkem). Podmínkou
je, že smlouva je uzavře-
na alespoň do vašich 60
let a budete na ni spořit
nejméně 60 měsíců. Když
smlouvu předčasně ukončí-
te, je třeba dosavadní úlevy
“dodanit“.

Životní pojištění
Lze snížit až o 12 000 korun za
rok, které jste zaplatili na po-
jistném. Do částky se nepočítají
peníze za takzvaná připojištění
(například úrazové, denní dávky
v případě nemoci a podobně).
Úleva se týká životních pojistek,
kde si spoříte na stáří (smlouva
alespoň do 60 let, na kterou spo-
říte minimálně 60 měsíců). Když
smlouvu předčasně ukončíte, je
třeba dosavadní úlevy “dodanit“.

Odbory
Příspěvky zaplacené za členství
v odborové organizaci během
roku, a to až 3 000 korun.

Vzdělání
Úhrady za zkoušky ověřující
výsledky dalšího vzdělávání.
Obor, o který si rozšiřujete své
vzdělání, musí souviset s vaším
povoláním či podnikáním.
Může jít například o úhradu za
svářečskou zkoušku a podobně.
Částka až 10 000 korun, pro
osoby se zdravotním postiže-
ním až 15 000 korun. Doporu-
čujeme konzultaci s poradcem,
problematika je složitá a ne
každá zkouška vyhoví podmín-
kám zákona.

Konzultace: Ondřej Homolka, daňový poradce, AK Hartmanová & Steininger

Pokračování
na následující straně



Peníze
Daňový průvodce

8

Neoznačené řádky v tabulce 1:
Řádek nahoře: Údaje o manželce
(manželovi) vyplňují ti, kteří si chtějí
odečíst slevu na vyživovaného man-
žela, jenž s nimi žije ve společné do-
mácnosti.
Řádek 64: Vyplňte částku, o kterou
si každý poplatník může snížit daň
sám na sebe, za rok 2015 je to 24 840
korun.
Řádek 65a: Týká se manželů, z nichž
jedenmáročnípříjmynižší než68000
korun. Snížit daň lze o 24 840 korun.
V případě, že manželství bylo uza-
vřeno v průběhu roku, lze slevu 2 070
korun uplatnit pouze za ty měsíce,
kdy manželství trvalo už od prvního
dne měsíce. Počet měsíců označte
v prvním okénku. Pozor: podnikate-
lé, kteří uplatňují výdaje paušálem,
nemohou tuto slevu využít, ledaže by
příjmy, kde neuplatňují paušál, před-
stavovaly více jak 50 % jejich daňové-
ho základu.
Řádek 65b: Pokud je vyživovaný
manžel invalida III. stupně nebomá
průkaz ZTP/P, odečtete si dvojnáso-
bek. Tedy 4 140 korun za každý mě-
síc vyživování, za celý rok 49 680 ko-
run. Ani v tomto případě nemohou
podnikatelé, kteří uplatňují výdaje
paušálem, tuto slevu využít.
Řádek 66: Když pobíráte invalidní
důchod pro invaliditu I. a II. stupně,
vepište 2 520 korun za celý rok či 210
korun za každý měsíc, kdy jste dů-
chod dostávali.
Řádek 67: Jste-li uznáni invalidní-
mi pro invaliditu III. stupně, uveďte
5 040 korun za celý rok nebo 420 ko-
run za každýměsíc.
Řádek 68: Vyplňuje ten, kdo vlastní
průkaz ZTP/P, nemusí přitom pobí-
rat invalidní důchod. Napište část-
ku 16 140 korun za rok či 1 345 korun
za každý měsíc, kdy jste byli držiteli
průkazu ZTP/P.
Řádek 69: Studenti do 26 let (dokto-
randi denního studia do 28 let) mo-
hou odečíst dalších 4 020 korun za rok
či 335 korun za každý měsíc studia.
Není přitom podstatné, jestli se mě-
síce studia kryjí s měsíci výdělečné
činnosti.
Řádek 69a: Takzvané školkovné.
Pokud vaše dítě chodí do předškol-
ního zařízení a žije s vámi ve společ-
né domácnosti, doložte potvrzení
o tom, kolik v něm platíte, částku až
9 200 korun za rok 2015 pak může-
te uplatnit jako daňovou slevu. Tuto
možnost může využít jen jeden z ro-
dičů.
Model: Richard sice manželku vy-
živuje, protože však podnikání bylo
jeho hlavním zdrojem příjmů a on
uplatňuje paušální výdaje, sleva se ho
netýká.
Řádek 70: Sečtěte řádky 62 až 69a.
Řádek 71:Od vypočtené daně z řád-
ku 60 odečtěte slevy z řádku 70. Po-
kud vám vyjde záporné číslo, napiš-
te 0.

Model: Daň 13 800 korun minus sle-
va na poplatníka 24 840 korun = 0 (zá-
porné číslo nelze napsat).
Neoznačené řádky v tabulce 2:
Údaje o dětech žijících v domácnos-
ti. Vyplňte příjmení, jméno, rodné
číslo a dobu, po kterou s vámi děti
žily. Živíte-li více než čtyři, další
uveďte na volný papír. Tabulka je
rozdělena do sloupců – každé dítě
má svůj sloupec na uvedení počtu
měsíců.
Řádek 72: Daňové zvýhodnění
na děti, které živíte. Výše je 13 404
korun na první dítě či 1 117 korun
za každý měsíc, kdy s vámi dítě
žilo (platí pro ty, které se v průběhu
roku narodily nebo ukončily studi-
um). Je-li dítě invalidní (má průkaz
ZTP/P), je částka dvojnásobná.
Na druhé dítě počítejte obdobně
s částkami 15 804 ročně / 1 317 mě-
síčně a na třetí a další děti 17 004/1
417. Slevu může uplatnit jen jeden
z rodičů. Pozor: podnikatelé, kteří
uplatňují výdaje paušálem, nemo-
hou ani tuto slevu využít.
Model: Richard děti má, protože

však uplatňuje paušální výdaje, sle-
va se ho netýká.
Řádek 73: Opište částku z řádku 72,
nejvýše však do výše řádku 71.
Model: Richard uvede 0.
Řádek 74: Vypočtěte řádek 71minus
řádek 73 a výsledek zapište do ko-
lonky. Částka, která vám vyšla, je to,
co máte zaplatit na dani.
Řádek 75: Daňový bonus dostane
ten, kdo si vypočetl daň nižší (řádek
71) než daňové zvýhodnění na děti
(řádek 72). Nejvyšší možný daňový

Jestliže nebyla
vaše daňová
povinnost
vyšší než
30 000 korun,
nemusíte
v dalším roce
platit zálohy na
daň z příjmů

Když si na vyplnění
přiznání najmete
daňového poradce,
termín odevzdání
se posune na
1. červenec. Do
konce původní
lhůty musíte úřadu
doložit plnou moc.

Ondřej Homolka, daňový
poradce, AK Hartmanová
& Steininger

Pokračování
z předchozí strany

S poradcem,
nebo bez?
I když podnikáte, nemusí

být vaše daňové přiznání

složité. Jestli třeba vy-

číslujete výdaje paušální

částkou, stačí v podsta-

tě znát jen údaj o výši

příjmů. Jestliže použijete

elektronický formulář,

vše ostatní se vlastně

dopočítá samo.

Jsou však situace, kdy je

lepší obrátit se na odbor-

níka. Určitě to udělejte,

když:

•máte příjmy ze zahra-

ničí

•máte příjmy z více

činností

•máte zaměstnance

• jako podnikatel tvoříte

rezervy či uplatňujete

odpisy

• si nejste jisti, jestli své

výdaje můžete zařadit

mezi výdaje podnika-

telské

Ceny za službu se sta-

novují podle složitosti

případů. Obecně platí, že

účetní bývají levnější než

daňoví poradci, neposky-

tují však tolik záruk.



Při placení použijte vždy předčís-
lí 721 (určuje, že jde o daň z pří-
jmů), pak číslo účtu pro příslušný
kraj, které najdete v následující
tabulce.
Za lomítkem je kód banky 0710.
Jako variabilní symbol uvedete
své rodné číslo. U platby daní se
uvádí i konstantní symbol, je jím
číslo 1148.

PŘÍKLAD: kdo platí daň v Brně,
uvede 721 – 77628621/0710, vari-
abilní symbol rodné číslo plátce a
konstantní symbol 1148.

Platit můžete prostřednictvím
složenky typu A či bezhotovostně
bankovním převodem. Za den
platby se považuje ten, kdy je
částka připsána na účet inanční-
ho úřadu.

kraj účet
Praha 77628031
Středočeský kraj 77628111
Jihočeský kraj 77627231
Plzeňský kraj 77627311
Karlovarský kraj 77629341
Ústecký kraj 77621411
Liberecký kraj 77628461
Královéhradecký kraj 77626511
Pardubický kraj 77622561
Kraj Vysočina 67626681
Jihomoravský kraj 77628621
Olomoucký kraj 47623811
Moravskoslezský kraj 77621761
Zlínský kraj 47620661
Pozor: Uvedené účty jsou jediné plat-
né. Na stará konta inančních úřadů,
která platila do konce roku 2014, již
nelze posílat peníze, od roku 2015
byla deinitivně zrušena.

Tiskopis lze vyplnit ručně nebo
pohodlněji na internetu (napří-
klad na www.idnes.cz/dane),
výhodou je, že po zadání údajů

provede elektronický formulář
výpočty sám.

Kdo si však zřídil datovou
schránku (i když dobrovolně),
nemá volbu. Musí schránku
použít a přiznání podat jejím
prostřednictvím. Jinak mu hrozí
pokuta, v lepším případě 2 000
korun, ale může vyšplhat až na
50 000 korun.
Když volíte klasickou papírovou
formu, můžete donést přiznání
osobně na úřad (nechte si potvr-
dit převzetí na kopii dokumentu)
nebo ho pošlete poštou doporu-
čeně – v tom případě stačí podací
lístek.

Oiciální datum pro odevzdání
je 1. dubna, ale úřady tolerují
dodání až o 5 dní později (to už
však přiznání musí být fyzicky
na úřadě, nestačí poštovní razít-
ko). Kdo to nestihne, tomu hrozí
pokuta 0,05% vyměřené daně
(případně 0,01% daňové ztráty).
Maximální pokuta je 5% daně či
daňové ztráty a současně nejvýš
300 000Kč.
Pokutu pod 200korun však úřad
vůbec nepředepíše.

Když však nepodáte daňové
přiznání vůbec, i když třeba
nemusíte platit daň, je pokuta
500 korun.

bonus pro rok 2015 je 60 300 korun,

víc nikdo dostat nemůže. Podmín-

kou k vyplacení bonusu je to, aby

rodič vydělal alespoň 55 200 korun

za rok (údaj pro rok 2015).

Řádek 76: Výše daňových bonusů

na děti, které již zaměstnavatel vy-

platil – údaj je uveden na potvrzení

z účtárny.

Řádek 77: Vypočtěte: řádek 75 mi-

nus řádek 76, výsledek jsou bonusy,

které vám stát má ještě doplatit.

6.
oddíl
Dodatečné DAP

Řádky 78 až 83: Nevyplňujte, určeno

pro ty, kdo v daňovém přiznání obje-

ví chybu a budou inančnímu úřadu

posílat opravu po termínu pro podání

daňového přiznání.

7.
oddíl
Placení daně

Řádek 84: Podle potvrzení ze mzdové

účtárny vepište, kolik vám zaměstna-

vatel během roku srazil na zálohách

na daň.

Řádek 85: Zaměstnanci nevyplňují,

podnikatelé uvedou zálohy na daň

za rok 2015, které zaplatili ze svého

podnikání.

Řádek 86: Týká se jen mizivé čás-

ti podnikatelů, kteří mají inančním

úřadem stanovenu paušální daň.

Pozor, nezaměňujte ji s paušálním

uplatněním výdajů z podnikání, to je

naopak poměrně časté.

Řádky 87 až 90: Tyto kolonky jsou

pro malou skupinu poplatníků, tře-

ba pro případ, že poplatník uvedl

příjmy, ze kterých mu byla stržena

daň srážkou.

Řádek 91: Od řádku 74 odečtěte cif-

ry z řádků 77, 84, 85, 86, 87, 87a, 88, 89

a 90. Vyjde-li kladná hodnota, budete

doplácet, při hodnotě záporné nemu-

síte daň platit (když jste hradili zálohy

nebo máte bonus na dítě, dostanete

peníze).

Model: Nula. Richard nebude žád-

nou daň platit.

Přílohy DAP:
Označte ve sloupci vpravo počet lis-

tů daného typu přílohy podle toho,

kterou přikládáte. Přílohy se dávají

inančnímu úřadu v originále, od

všech si však uschovejte kopii.

Model: Richard má celkem čtyři

přílohy: přílohu číslo 1 daňového

přiznání, potvrzení o zaplacených

úrocích z hypotéky, o pojistném na

životní pojištění a o příspěvcích do

doplňkového penzijního spoření.

První bílá tabulka Prohlašuji, že….
Pokud podnikatel svěří vyplnění for-

mulářů daňovému poradci, zapíše

sem údaje o něm.

Druhá bílá tabulka
Datum, podpis: do kolonky Datum

vepíšete, kolikátého je, a do políčka

Vlastnoruční podpis se podepíše-

te – když zapomenete, budete muset

na úřad znovu.

Třetí bílá tabulka Žádost o vrácení
přeplatku:
Pokud máte přeplatek, je důležité

vyplnit neoznačené řádky v bílém

boxu na straně 4 daňového přizná-

ní dole. Zvolíte, zda si chcete nechat

peníze poslat poštou na adresu, nebo

na bankovní účet (to je rychlejší).

I když však přiznání vyplníte a ode-

vzdáte teď, inanční úřad bude peníze

posílat až v průběhu dubna. Nakonec

napíšete datum a opět se vlastnoruč-

ně podepíšete.

Jak a kam zaplatit daně
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1. DUBNA
• Ti, kdo podávají
daňové přiznání
sami, musí jej
do tohoto dne
doručit inanční-
mu úřadu, pokud
nevyužívají služeb
daňového poradce.

•K tomuto dni je
také třeba uhradit
případný nedo-
platek na dani
z příjmů.

•Pokud služeb
poradce využíváte,
musíte do 1. dubna
inančnímu úřadu
doručit plnou moc.

2. KVĚTNA
•Do tohoto termínu
vám inanční úřad vrá-
tí případný přeplatek
na dani.

•Nejpozději v tomto
termínu musí podni-
katelé odevzdat pře-
hledy pro zdravotní
pojišťovnu a správu
sociálního zabezpe-
čení. Pokud využívají
služeb daňového
poradce, posunuje se
termín až na 1. srpna,
musí však o tom
pojišťovně a správě
sociálního zabezpeče-
ní doručit oznámení.

1. 7.
• Ti, kdo využíva-
jí služeb daňo-
vého poradce,
musí formuláře
do tohoto
dne doručit
inančnímu
úřadu a zaplatit
případný nedo-
platek.

Daňový kalendář


