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Luboš Černý

daně přímé  

-daň z příjmů fyzických a právnických osob
-daň z nemovitostí
-daň dědická , darovací a z převodu nemovitostí 

daně  nepřímép

-daň z přidané hodnoty
-spotřební daně
-ekologické daně 

Správa daní - samostatný soubor 

Poplatníci daně z příjmů 
– kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá 

Plátce
- kdo daň odvádí státu 

Fyzické   osoby 

Právnické osoby 
– Vznikají zejména podle obchodního zákoníku
- společnosti, družstva,  
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Předmět daně 

Závislá činnost
Podnikání a jiná činnost  (soustavnost) 
Kapitál
Pronájem
Ostatní příjmy 

Osvobození od daně 

Byt nebo dům  ( časový test 2 roky, 5 let)

Movité věci  (časový test 1 rok)

Náhrady  - nemocenská, nářadí , oblečení

Členská práva družstevníků

Základ daně 

-rozdíl příjmů a výdajů
- zisk  

á- ztráta

Úprava  základu daně při přerušení a ukončení 
podnikání 
- zásoby, pohledávky včetně směnek, závazky 
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Závislá činnost

Příjmy z pracovního nebo obdobného poměru 

Příj čl ů d žPříjmy členů družstev

Příjmy zastupitelů  a funkcionářů 

Superhrubá mzda = základ daně 

Příjmy z podnikání
a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a 
vodního hospodářství, 
b) příjmy ze živnosti, 
) říj ji éh d iká í dl lášt í hc) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních 

předpisů,
d) podíly společníků veřejné obchodní 
společnosti a komplementářů komanditní 
společnosti na zisku

Příjmy z jiné samost. výdělečné činnosti

příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu 
autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování 
literárních a jiných děl vlastním nákladem,

b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani 
podnikáním podle zvláštních předpisů,

c) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, 
zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského 
zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, 

d) příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti 
předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, 
odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, 
které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu 
,

e) příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
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Základ daně z podnikání 

Paušální daň - vyměření FÚ

Paušální výdaje 
80% zemědělci a řemesla 
60%  ostatní živnosti 
40% znalci, lékaři a advokáti 

Poměr  výdajů při provozování více činností 

Daňová evidence   a její vedení 

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu 
daně z příjmů a obsahuje údaje o:

) říj h ýd jí h čl ě í ř b éa) příjmech a výdajích, v členění potřebném 
pro zjištění základu daně

b) majetku a závazcích

Příjmy z kapitálového majetku 
- Dividendy a úroky z účtů  
- podíly na zisku u tichého společníka 

- Prodej cenných papírů 

poměr :prodej – nákup vždy u každého CP
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Příjmy z pronájmu

- Pronájem nemovitého a movitého majetku  

- Výdaje paušálem 30 % nebo skutečnými 
náklady 

Ostatní příjmy 

- Nepodnikající zemědělec 
prodej vlastních výpěstků  
- Prodej nemovitostí a movitého majetku 
- Autorská práva  - dědicové 

- Důchod na limit  (840.000,- Kč/ročně)

Rozdělení příjmů mezi účastníky sdružení a 
spolupracující osoby

Sdružení fyzických osob
- Rovný díl nebo podle smlouvy 

- Spolupracující osoby
- Manželé 45.000,- Kč/měsíčně
- Ostatní 15.000,- Kč/měsíčně
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Nezdanitelná část  základu daně 

- Dary max. 10 % ze základu daně 
- Min. 1000,- Kč
- Dar může poskytnout  jakákoliv osoba

Sazba daně 15 % k 31.12. 2011

Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační 
složky státu podle zvláštního právního předpisu a podílové fondy (dále jen 
"poplatníci").

(2) Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky.

(3) Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého 
vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen 
"sídlo") mají daňovou povinnost která se vztahuje jak na příjmy plynoucí zesídlo ), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze 
zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 
Podléhá-li podílový fond dohledu České národní banky, má se za to, že podílový 
fond má na území České republiky své sídlo."

(4) Poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou 
povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

(5) Od daně jsou osvobozena veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení 
zřízená podle zvláštního právního předpisu.

Zdaňovací období 

kalendářní  rok 

hospodářský rok  
(1 může být kratší nebo delší než 12 měsíců) 

Oznámení změny správci daně 
3 měsíce předem 
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Předmět daně 
Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré 
činnosti a z nakládání s veškerým majetkem 
(dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.( j p j y ), j

Sazba daně  19 % k 31.12. 2011

Výdaje na udržení příjmů
- daňové odpisy a rezervy na opravu  
- povinné platby příspěvků
- náklady na stravné a stravenky- náklady na stravné a stravenky 
- daně z nemovitostí  sloužících k  podnikání
- výdaje na dopravu ( kniha jízd nebo paušál)
- nájemné včetně leasingu 
- závazné posouzení nákladů  !!!!!

Odpisy majetku 

- vstupní cena majetku
- zatřídění do skupin- zatřídění do skupin 
- odpisové sazby 
- pozastavení odpisů
- vyřazení majetku z podnikání

auto a jeho registrace  na odboru dopravy !!!
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Slevy na dani
- zdravotně postižení =  18.000 - 60.000,- Kč 
podle stupně postižení 

Zvláštní sazba daně 
15 %  z podílů na zisku, článků do novin 
odvod  daně provádí plátce 

Zálohy 
Závislá činnost 
Prohlášení a roční zúčtování daně 

Podnikání a ostatní 
0-30.000 neplatí zálohy
30.000- 150.000  40 % pololetně
150.000  25 % čtvrtletně  
z poslední známé daňové povinnosti 

Hovořili jsme tu o daních z příjmů,
ale co je to vlastně daň,
jak jí charakterizovat z lidského hlediska ?

Co je to vlastně daň?
Daň je povinná platba, 
kterou odvádí státu střední třída,
proto,  aby :

chudí nezabíjeli bohaté
Citát použit z glos Miroslava Macka
www. viditelnymacek.cz


