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Daně

1 DANĚ

1.1 Daň z příjmů fyzických osob  
– obecně

1.1.1 Dílčí základy

Označení dílčího základu
Vymezení 
v ZDP

dílčí základ daně obsahující příjmy ze závislé čin-
nosti:

§ 6 ZDP

-  plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívěj-
šího pracovněprávního, služebního nebo členského 
poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník 
při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát 
příkazů plátce

-  plnění v podobě funkčního požitku, tj.
-  funkčního platu a plnění poskytovaného v souvis-

losti se současným nebo dřívějším výkonem funk-
ce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravu-
jícího platy a další náležitosti spojené s výkonem 
funkce představitelů státní moci (kromě preziden-
ta), některých státních orgánů a soudců

-  odměny za výkon funkce a plnění poskytovaného 
v souvislosti se současným nebo dřívějším výko-
nem funkce v orgánech obcí a jiných orgánech 
územní samosprávy, státních orgánech, spolcích 
a zájmových sdruženích, odborových organiza-
cích, komorách a jiných orgánech a institucích

-  příjmy za práci člena družstva, společníka společ-
nosti s r. o. a komanditisty k. s.

-  odměny člena orgánu právnické osoby a likvidátora
-  příjmy plynoucí v souvislosti se současným, bu-

doucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které 
plynou příjmy uvedené v předchozím, bez ohledu 
na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník 
tuto činnost vykonává nebo od jiného plátce

dílčí základ daně obsahující příjmy ze samostatné 
činnosti:

§ 7 ZDP

-  příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního 
hospodářství

-  příjem ze živnostenského podnikání
-  příjem z jiného podnikání neuvedeného v předcho-

zím, k němuž je třeba podnikatelské oprávnění
-  podíl společníků v. o. s. a komplementářů k. s. na 

zisku
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-  příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového 
vlastnictví, autorských práv vč. práv příbuzných 
právu autorskému, a to vč. příjmů z vydávání, 
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl 
vlastním nákladem

§ 7 ZDP
(pokr.)

-  příjem z výkonu nezávislého povolání
-  příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním 

majetku

dílčí základ daně obsahující příjmy z kapitálového 
majetku, a to mj. :

§ 8 ZDP

-  podíly na zisku obchodní korporace
-  podíly na zisku podílového fondu, je-li v něm podíl 

představován cenným papírem
-  úroky z držby cenných papírů
-  podíly na zisku tichého společníka
-  úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních 

knížkách, úroky z peněžních prostředků na nepod-
nikatelském účtu

-  výnosy z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na 
roveň postaveného

-  dávky penzijního připojištění se státním příspěv-
kem, dávky doplňkového penzijního spoření a pen-
zijního pojištění u instituce penzijního pojištění

-  plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný 
příjem z pojištění osob, který není pojistným plně-
ním a nezakládá zánik pojistné smlouvy

-  úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo 
zápůjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, 
úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na 
podnikatelských účtech a úroky z hodnoty splace-
ného vkladu ve smluvené výši členů obchodních 
korporací

-  úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. dis-
kont z částky směnky, úrok ze směnečné sumy)

-  plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné 
fundace

-  rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou 
dluhopisu vč. vkladního listu nebo vkladu jemu 
na roveň postaveného a emisním kursem při jejich 
vydání (v případě předčasného zpětného odkupu 
se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného 
odkupu)

dílčí základ daně obsahující příjmy z nájmu, a to: § 9 ZDP
-  z nájmu nemovitých věcí nebo bytů
-  z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného 

nájmu
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dílčí základ daně obsahující ostatní příjmy, a to 
např.:

§ 10 ZDP

-  z příležitostných činností nebo z příležitostného 
nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské 
výroby a lesního a vodního hospodářství, které 
nejsou provozovány zemědělským podnikatelem

-  z úplatného převodu nemovité věci, cenného papí-
ru a jiné věci

-  z převodu účasti na s. r. o., komanditisty na k. s. 
nebo z převodu družstevního podílu

-  ze zděděných práv z průmyslového a jiného du-
ševního vlastnictví včetně práv autorských a práv 
příbuzných právu autorskému

-  přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se 
požitky

-  podíl člena obchodní korporace (s výjimkou společ-
níka v. o. s., komplementáře k. s.) na likvidačním 
zůstatku

-  podíl majitele podílového listu z podílu připadají-
cího na podílový list při zrušení podílového fondu, 
s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového 
fondu

-  vypořádací podíl při zániku účasti člena obchodní 
korporace (s výjimkou společníka v. o. s. a komple-
mentáře k. s.) nebo další podíl na majetku transfor-
movaného družstva

-  vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní 
kapitál a obdobná plnění

-  výhry z hazardních her
-  výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování
-  ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží 

a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících 
omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící 
vybrané pořadatelem soutěže

-  příjmy, které společník v. o. s. nebo komplemen-
tář k. s. obdrží v souvislosti s ukončením účasti 
na v. o. s. nebo k. s. od jiné osoby než od v. o. s. 
nebo k. s., v níž ukončil účast

-  z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádá-
ní podle zákona o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev

-  příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opa-
kovaného plnění na základě ujednání mezi poško-
zeným a pojistitelem

-  příjem z výměnku
-  příjem obmyšleného ze svěřenského fondu
-  bezúplatný příjem
-  příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného 

ze zisku nebo z rozpuštění obdobného fondu
-  výsluhový příspěvek a odbytné u vojáků z povolání 

a příslušníků bezpečnostních sborů
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-  plat prezidenta republiky a víceúčelová paušální 
náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce

§ 10 ZDP
(pokr.)

-  renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná 
bývalému prezidentu republiky po skončení funkce

Dílčí základ podle § 6 ZDP se zvyšuje:
■■ o povinné pojistné, tj. částku odpovídající:

–  pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a

–  pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto 
příjmů povinen platit zaměstnavatel.

■■ Částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu 
připočte k příjmu podle § 6 ZDP i u zaměstnance, u kterého 
povinnost platit povinné pojištění zaměstnavatel nemá (z dů-
vodu, že se odvod povinného pojistného neřídí právními před-
pisy ČR nebo že se na zaměstnance vztahuje zcela či částečně 
povinné zahraniční pojištění stejného druhu).

Výjimka

■■ Od roku 2019 platí, že v případě, kdy by zaměstnavatel ne-
měl povinnost platit povinné pojistné, ale na zaměstnance se 
vztahovalo zcela nebo částečně povinné zahraniční pojištění 
stejného druhu, které se řídí právními předpisy JČS EU, státu 
tvořícího EHP nebo Švýcarska, vypočte se základ daně tak, že 
se příjmy ze závislé činnosti zvýší o částku odpovídající pří-
spěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění 
(tyto zahraniční příspěvky se považují pro účely daní z příjmů 
za povinné pojistné).

■■ Při stanovení částky povinného pojistného se nepřihlíží ke sle-
vám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstna-
vatele a ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje 
odvody povinného pojistného.

Do dílčích základů daně uvedených v tabulce nezahrneme:
■■ příjmy FO, které nejsou předmětem daně, uvedené v:

–  § 3 odst. 4 ZDP (platí obecně),
–   § 6 odst. 7 a 8 ZDP pro příjmy ze závislé činnosti,
–  § 7 odst. 10 ZDP pro náhrady cestovních výdajů poskytova-

né společníkům v. o. s. a komplementářům k. s. (v rozsahu 
do limitů v ZP pro zaměstnance zaměstnavatelů uvedených 
v § 109 odst. 3 ZP),

■■ příjmy FO, které jsou od daně osvobozené, uvedené v:
–  § 4 odst. 1 ZDP (obecné osvobození úplatných příjmů),
–  § 4a ZDP (obecné osvobození bezúplatných příjmů, 

vč. příjmů z dědění),
–  § 6 odst. 9 ZDP pro příjmy ze závislé činnosti,
–  § 10 odst. 3 ZDP pro ostatní příjmy,

■■ příjmy FO, pro které je dále stanoveno, že se z nich daň vybírá 
zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP (viz tab. 1.5.1).

WK Tabulky 2020 t031.indd   26 28.02.20   13:03



27

Daň z příjmů fyzických osob – obecně

Výdaje u jednotlivých dílčích základů daně a způsob jejich pro-
kázání viz následující tabulka.

1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích 
základů

Dílčí 
základ Přípustné snížení Ztráta

ze závislé 
činnosti 
(§ 6 ZDP)

plyne-li rezidentům v ČR ze státu, s nímž 
ČR neuzavřela SZDZ:
–  o daň zaplacenou z tohoto příjmu v za-

hraničí
plyne-li rezidentům v ČR ze státu, s nímž 
ČR uzavřela SZDZ:
–  o daň zaplacenou z tohoto příjmu v za-

hraničí, ale pouze v rozsahu, v němž 
nebyla tato daň započtena na daňovou 
povinnost v tuzemsku podle § 38f ZDP 
v bezprostředně předchozím roce

nelze

ze samo-
statné čin-
nosti
(§ 7 ZDP)

některá z možností:
–  podle skutečných výdajů (nákladů) 

vykázaných v účetnictví nebo v daňové 
evidenci podle § 7b ZDP

–  procentem z příjmů (viz tabulka 1.1.3)
–  pro speciální způsob stanovení daně 

paušální částkou viz § 7a ZDP

ano

z kapitálo-
vého ma-
jetku
(§ 8 ZDP)

možnost snížení pouze u vybraných pří-
jmů a jen do výše těchto příjmů:
–  úroků ze zápůjčky nebo úvěru je výda-

jem zaplacený úrok z částek použitých 
na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru

–  z dávek penzijního připojištění se stát-
ním příspěvkem, dávek doplňkového 
penzijního spoření a penzijního pojiště-
ní podle § 8 odst. 6 ZDP

–  z plnění ze soukromého životního po-
jištění nebo z jiného příjmu z pojištění 
osob podle § 8 odst. 7 ZDP

nelze

z nájmu 
(§ 9 ZDP)

některá z možností:
–  podle skutečných výdajů (nákladů) 

vykázaných v účetnictví nebo v zázna-
mech o příjmech a výdajích podle § 9 
odst. 6 ZDP

–  procentem z příjmů (viz tabulka 1.1.3)

ano

z ostatních 
příjmů 
(§ 10 ZDP)

snížení rozlišeno pro jednotlivé příjmy dle 
§ 10 odst. 1 písm. a) až o) ZDP, snížení 
možné jen do výše jednotlivých příjmů; 
snížení upraveno v § 10 odst. 4 až 8 ZDP

nelze
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O ztrátu z příjmů podle § 7 a 9 ZDP lze snížit úhrn dílčích zákla-
dů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených 
v § 7 až 10 ZDP. Ztrátu však nelze započítat proti daňovému 
základu ze závislé činnosti podle § 6 ZDP.

1.1.3 Procentní výdaje u FO

Popis příjmů Výše 2020 Výše podle ZDP

příjmy podnikatele ze země-
dělské výroby, lesního a vod-
ního hospodářství [§ 7 odst. 1 
písm. a) ZDP]

80 %1) § 7 odst. 7 písm. a)

příjmy podnikatele ze živností 
řemeslných [§ 7 odst. 1 písm. b) 
ZDP]

80 %1) § 7 odst. 7 písm. a)

příjmy podnikatele z ostatních 
živností mimo živností řemesl-
ných [§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP]

60 %1) § 7 odst. 7 písm. b)

příjmy z využití nebo poskytnutí 
práv včetně práv autorských 
[§ 7 odst. 2 písm. a) ZDP]

40 %1) § 7 odst. 7 písm. c)

příjmy podnikatele z jiného pod-
nikání, k němuž je třeba opráv-
nění [§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP]

40 %1) § 7 odst. 7 písm. c)

příjmy z výkonu nezávislého 
povolání [§ 7 odst. 2 písm. c) 
ZDP]

40 %1) § 7 odst. 7 písm. c)

příjmy z nájmu majetku zařaze-
ného v obchodním majetku 
[§ 7 odst. 2 písm. b) ZDP]

30 %1) § 7 odst. 7 písm. d)

příjmy z nájmu podle § 9 ZDP 30 %1) § 9 odst. 4

ostatní příjmy podle § 10 ZDP, 
jde-li o příjmy ze zemědělské 
výroby

80 %1) § 10 odst. 4
§ 7 odst. 7 písm. a)

1) Příslušný procentní výdaj lze uplatnit pouze z příjmů do 2.000.000 Kč.
 Historický vývoj tohoto omezení zachycuje následující tabulka.
 Má se za to, že pokud poplatník uplatní výdaje procentem z příjmů, jsou 

v částkách výdajů takto stanovených zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vy-
naložené v souvislosti s dosahováním daných příjmů.

 Při přechodu na uplatnění výdajů procentem z příjmů a obráceně je třeba 
postupovat způsobem popsaným v § 23 odst. 8 písm. b) ZDP.
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Procentní výdaje u FO – historický vývoj

Příjmy podle 
ZDP

do 
2004

2005–
2008

rok 
2009

2010–
2012

2013–
2014

2015–
2016, 
možnost 
20172)

možnost 
20172), 
2018

2019– 
2020

zemědělci 50 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %, 
max. 
1.600 
tis. Kč

80 %, 
max. 
800 
tis. Kč

80 %, 
max.  
1.600 
tis. Kč

živnosti  
řemeslné

30 % 60 % 80 % 80 %

živnosti 
ostatní

30 % 50 % 60 % 60 % 60 % 60 %, 
max. 
1.200 
tis. Kč

60 %, 
max. 
600 
tis. Kč

60 %,  
max.  
1.200 
tis. Kč

jiné podnikání 25 % 40 % 60 % 40 % 40 %, 
max. 
800 
tis. Kč

40 %, 
max. 
800 
tis. Kč

40 %, 
max. 
400 
tis. Kč

40 %,  
max.  
800  
tis. Kčautoři a další 

práva
25 % 40 % 60 % 40 %

nezávislá 
povolání

25 % 40 % 60 % 40 %

nájem majet-
ku zařazeného 
v obchodním 
majetku1)

do 31. 12. 2010 neupraveno,
od 1. 1. 2011 30 %

30 %, 
max. 
600 
tis. Kč

30 %, 
max. 
600 
tis. Kč

30 %, 
max. 
300 
tis. Kč

30 %,  
max.  
600  
tis. Kč

nepodnikatel-
ský nájem

20 % 30 % 30 % 30 %

1) Obchodním majetkem (OM) poplatníka daně z příjmů FO se pro účely daní 
z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno, ane-
bo která je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité slož-
ky majetku z OM se rozumí den, kdy poplatník o této určité složce majetku 
naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci. V důsledku 
tohoto vymezení lze procentní výdaj na pronájem obchodního majetku při-
pustit jen v situaci, kdy sice FO uplatňuje výdaje procentem z příjmů, ale 
zároveň vede i účetnictví (ať již povinně nebo dobrovolně).

2) Vzhledem k tomu, že snížení procentních výdajů nabylo účinnosti 1. 7. 2017, 
platilo pro rok 2017 podle přechodných ustanovení, že si poplatník vybere mezi:

 –  postupem pro rok 2016 – vyšší limit procentních výdajů a současná aplikace 
§ 35ca ZDP, tj. nemožnost uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhod-
nění na děti za určitých podmínek, a

 –  postupem pro rok 2018 (tj. platným od 1. 7. 2017) – nižší limit procentních 
výdajů, ale současně možnost uplatnit i slevu na manželku a daňové zvý-
hodnění na děti.
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