
299

11 Výpočet daně 
z příjmů fyzických osob

Lze vyjít z rekapitulace: Základem daně z příjmů fyzických osob je součet 
dílčích základů daně. O komplikacích při jeho stanovení jsme se dozvěděli 
už v subkapitole 6.3, zejména na straně 104.

Základní algoritmus výpočtu daně z příjmů fyzických osob je uveden 
v následujícím schématu:

Schéma 11.1 Výpočet daně z příjmů fyzických osob

základ daně

– nestandardní odpočty

= základ daně po snížení (zaokrouhlený na stovky korun dolů)

× sazba daně

= základní částka daně

+ solidární zvýšení daně

− standardní a nestandardní slevy

= daň po slevách (daňový bonus)

Nejprve se zaměřme na úpravu základu daně, při které se od roku 2007 
využívají pouze nestandardní odpočty.

11.1 Odpočty od základu daně

Odpočty od základu daně jsou oblíbeným konstrukčním prvkem při zda-
nění osobních důchodů. Jsou politicky velmi ostře vnímány a jejich pro-
střednictvím lze naplňovat stimulační a částečně i redistribuční funkci 
daně. V posledních desetiletích se však část z nich ve vyspělých státech 
přeměnila na slevy na dani, které (to platí zejména pro standardní odpo-
čty) působí na zvýšení progresivity daně.
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11.1.1 Typologie odpočtů od základu daně

Obecně se používají dva druhy odpočtů od základu daně. Standardní 
odpočty jsou zpravidla reprezentovány pevnou částkou (mohou být však 
stanoveny i relativně – třeba procentem ve vztahu k základu daně). Typy 
odpočtů lze shrnout do schématu:

Schéma 11.2 Typologie odpočtů od základu daně

odpočet

absolutní relativní limitovaný neomezený

standardní nestandardní

Standardní odpočty, jak ze schématu plyne, mohou být absolutní 
i relativní. Jde o konstrukční prvek, který umožňuje snižovat základ daně 
pro určité skupiny poplatníků, definované situace apod. Poplatník k jejich 
uplatnění musí pouze prokázat splnění podmínek stanovených zákonem. 
Na rozdíl od nestandardních odpočtů nejsou standardní vázány na pro-
kázání uskutečnění výdajů. Tato vlastnost je důvodem, proč mohou být 
absolutní i relativní.

Absolutní standardní odpočty jsou určeny jako pevné částky anebo 
odvozeny od daného ekonomického (např. průměrná mzda) nebo zákon-
ného (např. minimální mzda) parametru. V prvním případě jsou vzhledem 
k podmínkám v ekonomice (růst základů daně, vliv inflace atd.) zpravidla 
ad hoc přizpůsobovány, nejčastěji valorizovány. Ve druhém případě lze 
předpokládat, že dochází k jejich valorizaci automaticky. Tak tomu bylo 
např. na Slovensku, kde byla základní velikost standardního odpočtu na 
poplatníka (i dalších) odvozena od životního minima.

Relativní standardní odpočty se využívají méně často. Odvozují 
se určitým procentem od základu daně anebo od jeho části. Například 
ve Španělsku mohl poplatník snížit základ daně o 10–20 % příjmů ze 
závislé činnosti. Tento odpočet má reflektovat skutečnost, že u pří-
jmů ze závislé činnosti má poplatník menší možnost ovlivnění základu 
daně a zejména uplatnění výdajů s nimi souvisejících.

Standardní 
odpočty
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Při progresivní nominální sazbě daně realizují větší absolutní úsporu 
na dani ze standardních odpočtů skupiny poplatníků s vyššími základy 
daně, tedy s vyšší mezní sazbou daně. Uplatnění standardních odpočtů má 
malý vliv na poplatníky, jejichž základ daně ani nestačí k jejich plnému 
využití. Částečným řešením může být ustanovení převodu nevyčerpaných 
odpočtů na jiného člena domácnosti, případně do dalšího zdaňovacího 
období.

Při lineární sazbě daně mohou být naopak výrazným prvkem progresi-
vity daně. Ostatně u daně s lineární nominální sazbou se stírá rozdíl mezi 
standardním odpočtem a standardní slevou v odpovídající výši. V obou 
případech je základní odpočet nebo sleva jen jiným vyjádřením nulového 
pásma daně, tedy plní stejnou funkci jako další pásmo nominální progre-
sivní sazby daně.

V České republice se standardní odpočty používaly do konce roku 2005. 
V letech 2005 a 2006 byly nahrazeny standardními slevami od základu 
daně v souladu s obecným trendem vyspělých zemí v posledních dvou 
 desetiletích.

Nestandardní odpočty jsou prokazatelné výdaje přesně stanoveného 
druhu. Jejich využitelná výše tedy musí být odvozena od prokázaného 
výdaje. Může se jednat i o výdaje, které už byly uplatněny v základu daně 
– tak je tomu u nás např. u některých výdajů na projekty výzkumu a vý-
voje. Ty jsou odčitatelné od základu daně maximálně ve výši, v jaké byly 
v základu daně využity (jako výdaj nebo náklad). Vzhledem k této dualitě 
se poplatníkovi v součtu základ daně sníží i o 200 % takových výdajů.

Častěji se ale jedná o přesně vymezené výdaje na osobní spotřebu. 
Nestandardní odpočty obvykle plní stimulační funkci. Nestandardní od-
počty však působí proti progresivitě daně, což nebývá příliš akceptova-
telné – daně ze spotřeby, ale i pojistné sociálního pojištění působí častěji 
degresivně, a tak je minimálně třeba tento stav korigovat, zejména pro-
střednictvím osobní důchodové daně. To je hlavním důvodem limitování 
nestandardních odpočtů. Tento efekt je spojen s relativními i absolutními 
maximy. Relativní maxima mohou být stanovena k výši základu daně 
nebo jeho části anebo jako podíl výdaje, o který lze základ daně snížit. 
Vyjadřují představu státu, o kolik je ochoten snížit svůj předpokládaný 
daňový příjem, jak vysokou daňovou podporu je ochoten akceptovat. Ab-
solutní maxima, zvláště jsou-li stanovena nízko, plní především funkci 
korekce daňové progresivity.

Limitováno může být ale i minimum; v tom případě je záměrem omezit 
zbytečné administrativní výdaje na obou stranách způsobené uplatněním 

Nestandardní 
odpočty
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zanedbatelné výše odpočtu, která nemá vliv na průměrnou sazbu daně. 
Působení nestandardních odpočtů proti progresivitě daně je sice výrazněj-
ší při progresivní nominální sazbě daně, ale projeví se i u sazby lineární.

Standardní a nestandardní odpočty se mohou také kombinovat, 
např. v USA má poplatník na výběr, zda uplatní zákonem povolené ne-
standardní odpočty, anebo místo nich použije absolutní standardní od-
počet. Takové řešení také působí proti regresivitě nestandardních odpo-
čtů, protože nabízí alternativu poplatníkům s nižšími příjmy, kteří mají 
omezenou možnost využití nestandardních odpočtů vzhledem k tomu, že 
nemohou tak pružně zaměřovat svoji spotřebu tam, kde jim kynou daňové 
úspory plynoucí z nestandardních odpočtů.

11.1.2 Nestandardní odpočty

I když jsou odpočty mezinárodně užívaným termínem, zákon o daních 
z příjmů v této souvislosti hovoří o nezdanitelných částkách a odčitatel-
ných položkách. Odčitatelné položky zahrnují část nestandardních odpo-
čtů používaných i u daně z příjmů právnických osob, zbytek se vměstná 
pod pojem nezdanitelné částky.

Odpočty se odečítají od základu daně, a to každý z nich nezávisle na 
ostatních, tj. bez jakéhokoliv pořadí. Nebo jinak: Všechny odpočty od 
základu daně jsou v jedné linii a každý z nich se uplatňuje přímo proti zá-
kladu daně, na rozdíl od úpravy základu daně z příjmů právnických osob, 
která má jednoznačná pravidla pro posloupnost jednotlivých položek.

Nestandardní odpočty jsou prokazatelně vynaložené výdaje, které lze 
za vymezených podmínek odečíst od základu daně. Jejich výše může být 
však limitována. Počet nestandardních odpočtů se v posledních letech 
podstatně zvýšil. V roce 1993 byly pouze tři, v současné době je jich 
třikrát tolik.

Tabulka 11.1 Nestandardní odpočty

úroky z úvěrů na bytové potřeby

bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely

příspěvky na penzijní připojištění, na penzijní pojištění a na penzijní spoření

pojistné na životní pojištění

zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace
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úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

daňová ztráta

odpočet výdajů na výzkum a vývoj

odpočet výdajů na odborné vzdělávání

Rozdělení odpočtů tlustou čarou znázorňuje dělení na ty, které jsou 
přístupné všem poplatníkům, a na ty, které zpravidla mohou uplatnit jen 
osoby s příjmy z podnikání a s obdobnými příjmy. Z jiného úhlu pohledu 
jsou pod čarou uvedeny ty z nestandardních odpočtů, které lze za stano-
vených podmínek převést do následujícího zdaňovacího období, a ještě 
z dalšího pohledu jde o odpočty, které se za téměř stejných podmínek 
uplatňují i u daně z příjmů právnických osob.

Nejprve budou stát v centru pozornosti odpočty první skupiny, tj. ty, 
které usměrňují osobní spotřebu. U většiny z nich jsou stanoveny hranice, 
a to především maximální. Limity lze shrnout takto:
■ maximum:

– bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely → 15 % základu 
daně,

– úroky z úvěrů na bytové potřeby → 300 000 Kč na domácnost,
– příspěvky na penzijní připojištění (nad stanovenou mez), příspěv-

ky na penzijní spoření (nad stanovenou mez) nebo pojistné na pen-
zijní pojištění → 24 000 Kč,

– pojistné životního pojištění → 24 000 Kč,
– příspěvky odborové organizaci → 1,5 % zdaňovaných příjmů 

nebo 3 000 Kč,
– úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání → 10 000 Kč 

(13 000 Kč, ZTP 15 000 Kč);
■ minimum:

– bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely → 1 000 Kč nebo 
2 % základu daně.

Jednoznačně nejvýznamnějším nestandardním odpočtem z pohledu 
daňového výdaje státu280 je odpočet úroků z úvěrů na financování byto-
vých potřeb, proto je také poměrně komplikovaně vymezen.

Nejdříve je nutno stanovit, úroky z jakých úvěrů a zápůjček zakládají 
možnost odpočtu od základu daně. Jde o úroky z:

280 Jde o to, o kolik daňových příjmů se kvůli uplatnění odpočtu stát připraví.

Úroky z úvěrů

Úvěr na 
bytovou 
potřebu
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■ úvěrů za stavebního spoření nebo jiného úvěru poskytnutého sta-
vební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření (ze-
jména tzv. překlenovací úvěr),

■ hypotečního úvěru od banky, případně překlenovací nebo jiný úvěr 
poskytovaný bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem.
Další nutnou podmínkou je použití takového úvěru na bytové potřeby, 

které jsou opět přesně definovány. Pro zjednodušení lze uvést, že bydle-
ním budeme rozumět byt, bytový dům nebo rodinný dům (příp. změna 
stavby). Bytové potřeby281 pak zahrnují:
■ výstavbu bytové potřeby,
■ koupi pozemku, na kterém bude postavena stavba pro bydlení za 

podmínky, že tato stavba bude realizována s využitím úvěru na finan-
cování bytových potřeb. Musí však platit, že výstavba bytové potřeby 
bude zahájena do čtyř let ode dne uzavření smlouvy o úvěru na finan-
cování bytových potřeb a koupě pozemku.

PŘÍKLAD 11.1

Manželé Kafkovi si hodlají s využitím úvěru ze stavebního spoření a hypo
tečního úvěru pořídit rodinný domek. Pozemek zakoupili na úvěr v  roce 
2017, v tomto roce 18. září uzavřeli úvěrovou smlouvu a začali úvěr splácet. 
Rodinný domek hodlají začít realizovat hned, jak jim to finanční situace 
dovolí.
Manželé Kafkovi mohou od roku 2017 odpisovat od základu daně úroky 
z  úvěru na koupi pozemku. Aby se však nedostali do problémů, musejí 
výstavbu zahájit nejpozději do 19. září 2021.
 
Dále se jedná o:

■ koupi bytové potřeby (včetně rozestavěné stavby).
Ve všech dosud uvedených případech je podmínkou, že se jedná o by-

dlení, které užívá po celou dobu poplatník k trvalému bydlení vlastnímu 
nebo svého manžela, svých potomků, rodičů nebo prarodičů, u manželů 
postačí, když se jedná o potomka nebo předka jednoho z manželů. V roce 
pořízení bytové potřeby nebo kolaudace postačí, když je podmínka bydli-
ště splněna na konci zdaňovacího období.

281 Podrobněji viz § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. (Některé další podmínky jsou 
uvedeny i v odstavci 4 tohoto paragrafu.)

Bytová 
potřeba

Trvalé bydlení
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PŘÍKLAD 11.2

I když manželé Kopečtí ještě splácejí úvěr ze stavebního spoření na rodinný 
domek, který koupili v roce 2016, rozhodli se v roce 2017, že si vezmou 
hypoteční úvěr na pozemek, na němž si hodlá nechat postavit rodinný do
mek jejich syn, který se v červnu 2017 oženil. Syn současně čerpá úvěr ze 
stavebního spoření, které na jeho jméno založili před časem rodiče. Úvěr 
čerpá na stavbu svého rodinného domu.
Manželé Kopečtí mohou jako odpočet uplatnit jak úroky z úvěru ze staveb
ního spoření na svůj rodinný domek, tak z hypotečního úvěru na pozemek, 
na kterém si staví dům jejich syn. Ve druhém případě je uplatnění úroků 
vázáno na podmínku, že stavba bude započata do roku 2021. Syn si může 
uplatnit úroky z úvěru ze stavebního spoření za předpokladu, že po kolau
daci stavby v něm bude mít bydliště.

Nabytí vlastnických práv a v dané souvislosti i bydlení lze docílit 
i následujícími způsoby, které opět zakládají nárok na uplatnění odpočtu; 
v těchto případech se výše uvedené dodatečné podmínky pochopitelně 
nemohou použít:
■ úhrada za převod členských práv obchodní korporace (družstva) 

nebo splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě, pokud 
je v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného práva užívání 
bytu,

■ vypořádání společného jmění spojené se získáním bytové potřeby,
■ vypořádání spoludědictví, kde bude úhradou podílu získána bytová 

potřeba.

PŘÍKLAD 11.3

Sourozenci Vaňkovi zdědili po svém otci malý rodinný domek na venkově. 
Podle dohody o vypořádání dědictví domek připadne sestře, která bratra 
vyplatí ve výši 600 000 Kč. Na tento obnos si sestra vzala v  roce 2017 
hypoteční úvěr. Bude jej splácet do konce roku 2022. Domek sestra hodlá 
spolu se svým mužem a dětmi zatím používat především k  rekreaci. Po 
odchodu do starobního důchodu – od dubna 2020 – mají manželé v plánu 
v tomto domku trvale bydlet.
Vypořádání dědictví je považováno za jednu z  alternativ pořízení bydle
ní. Pokud plány manželů vyjdou, pak si budou moci poprvé uplatnit úroky 



ZDANĚNÍ OSOBNÍCH PŘÍJMŮ

306

z hypotečního úvěru až za zdaňovací období 2020, protože až za toto zdaňo
vací období platí, že v předmětu bytové potřeby budou mít po celé zdaňovací 
období bydlení.

Všechny uvedené alternativy mají jedno společné: Každá z nich před-
stavuje jednu z cest, jak získat bydlení na vlastnickém principu. Nutnou 
podmínka je však vždy i bydliště. Druhý princip je nutné zachovat i v po-
sledním případě úroků z úvěrů na údržbu nebo změnu stavby, jde-li 
o byt s právem užívání nebo v nájmu.

Nakonec lze ještě uvést, že za bytovou potřebu se rovněž považuje 
splacení úvěru nebo půjčky, která byla použita na zabezpečení bytové 
potřeba podle předešlých pravidel.

Nyní se zaměříme na poplatníka, který může odpočet uplatnit. Tato 
otázka se zdá nadbytečná, ale je tomu skutečně tak? Hypoteční úvěry se 
často poskytují manželům společně anebo si hypoteční úvěry nebo úvěry 
podle zákona o stavebním spoření může vzít více účastníků domácnosti.

Každou z těchto situací je nutno rozebrat samostatně. Jestliže má ně-
kolik účastníků domácnosti uzavřenu každý nezávisle na jiných úvěrovou 
smlouvu na financování bytových potřeb, potom může za předpokladu, že 
se jedná o úvěr na bytovou potřebu a trvale bydlí v objektu bytové potře-
by i je jejím spoluvlastníkem, každý sám o sobě použít zaplacené úroky 
z úvěrů na bytové potřeby jako odpočet.

Jestliže je více zletilých osob účastníky smlouvy o úvěru na financo-
vání bytové potřeby, potom mají dvě možnosti: Buď veškeré úroky z úvě-
rů uplatní jako odpočet jeden z nich (a to bez ohledu na to, kdo z nich 
skutečně úroky zaplatil), nebo se rozhodnou, že budou uplatňovat úroky 
z úvěrů jako odpočet všichni. Pak je jedinou alternativou, aby ho uplatňo-
vali tak, že si jej rozdělí rovným dílem.

Poslední z omezení má povahu kvantitativní. Je stanoveno absolut-
ně na 300 000 Kč za zdaňovací období, a to ze všech úvěrů a pro celou 
 domácnost.

PŘÍKLAD 11.4

Manželé Vokurkovi společně uzavřeli v  červenci roku 2016 smlouvu 
o hypotečním úvěru, který použili na nákup rodinného domku pro man
želovy rodiče. Úroky uhrazené podle této smlouvy v  roce 2017 dosáhly 
360 000 Kč. V tomto roce byly řádně zaplaceny.

Maximální 
mez
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Existují tři varianty řešení a manželé si vyberou tu z nich, která bude nejlépe 
vyhovovat jejich optimalizaci daňové povinnosti.
a) pan Vokurka sníží základ daně o 300 000 Kč,
b) paní Vokurková sníží základ daně o 300 000 Kč,
c)  pan Vokurka sníží základ daně o 150 000 Kč a paní Vokurková o stejnou 

částku.

Jestliže jsou úroky z úvěru pro bytové potřeby placeny jen po část 
zdaňovacího období, potom se limit poměrným způsobem snižuje, a to 
tak, že se započítává maximálně částka jedné dvanáctiny z 300 000 Kč za 
každý započatý měsíc splácení úvěru.

PŘÍKLAD 11.5

Manželé Vaňkovi v červnu 2017 uzavřeli smlouvu o hypotečním úvěru na 
pořízení pozemku pro stavbu svého rodinného domu. Úroky z půjčky za
čaly být podle smlouvy řádně spláceny od června 2017. Do konce roku 
2017 bylo na úrocích uhrazeno celkem 280 000 Kč. Manželé se dohodli, 
že odpočet hodlají uplatňovat oba, a to i když úroky splácel ze svého účtu 
pan Vaněk.
Skutečnost, že úroky splácel jen manžel, nezabraňuje tomu, aby se o uplat
nění odpočtu manželé dohodli, a  to proto, že účastníky smlouvy o  hy
potečním úvěru jsou oba. Protože však úroky začaly být spláceny až v měsí
ci červnu, může být oběma společně uplatněna pouze částka ve výši sedmi 
dvanáctin z 300 000 Kč, tj. 175 000 Kč. Hodlajíli manželé uplatňovat odpo
čet společně, potom každý z nich může snížit svůj základ daně o 87 500 Kč.

Bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely282 jsou jedním z od-
počtů, které často využívají i poplatníci, již mají jen příjmy ze závislé 
činnosti. Zákon o daních z příjmů taxativně vyjmenovává, jaké účely se 
uznávají za veřejně prospěšné, a specifikuje subjekty, kterým mohou být 
tato plnění směřována. Až na několik výjimek lze uplatnit pouze bezúplat-
ná plnění poskytnutá právnické osobě nebo obci, kraji nebo organizační 
složce státu. Pokud jde o právnické osoby, obce, kraje a organizační slož-
ky státu, musejí mít sídlo na území České republiky anebo musejí být 
pořadateli sbírky schválené podle příslušného zákona. Uplatnitelné jsou 

282 Podrobněji § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Dary
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za stejných podmínek i bezúplatná plnění právnickým osobám, které mají 
sídlo v jiném členském státu evropského daňového prostoru.283

Pro přesně vymezené účely lze uplatnit i bezúplatná plnění některým 
fyzickým osobám. Jde jednak o provozovatele určitých zařízení a jednak 
o osoby se zdravotním postižením.

Do první skupiny patří osoby provozující:
■ školy a školská zařízení,
■ zdravotnická zařízení,
■ zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o je-

dince ohrožených druhů živočichů.
Podmínkou pro uplatnění jako odpočtu bude skutečnost, že bezúplat-

né plnění je určeno na provoz těchto zařízení. Lze uznat bezúplatné plnění 
fyzické osobě s bydlištěm na území České republiky;284 to platí i pro dru-
hou skupinu bezúplatných plnění poskytnutých fyzickým osobám.

Dále lze uznat bezúplatné plnění osobě pobírající invalidní důchod.285 
Účel bezúplatného plnění je vymezen velmi přesně:
■ na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními 

pojišťovnami,
■ na zákonem stanovené rehabilitační a kompenzační pomůcky nejvýše 

do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a
■ na majetek usnadňující příjemci vzdělání a zařazení do zaměstnání 

(např. počítač se speciálním čtecím zařízením u slabozrakého).
Zejména fyzickým osobám je administrativně náročné a nesnadné 

prokazovat nejen bezúplatná plnění, ale především právě u nich prokázat 
účel jejich použití. Pro uznání bezúplatného plnění fyzické osobě bývá 
vyžadováno čestné prohlášení příjemce, že přijatou peněžitou částku 
nebo pomůcku využije uvedeným způsobem.

K tomu, aby bezúplatné plnění bylo možné odečíst od základu daně, 
je třeba prokázat, že je určeno na financování činnosti, která je jako ve-
řejně prospěšná uznána. To má zase výjimky, např. u darů Policii České 
republiky nebo městské policii, kde se nelze domáhat splnění účelu, je 
dostatečnou zárukou osoba příjemce daru.

283 Dary osobám v jiných státech může ale poplatník uplatnit jen v daňovém přiznání, 
a nikoli při zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.

284 Nebo jiného státu evropského daňového prostoru.
285 Nebo pobírali invalidní důchod ke dni přiznání starobního důchodu či jsou nezleti-

lými dětmi závislými na péči jiné osoby.
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Účely, na které může být takový dar určen,286 zjednodušeně strukturu-
je následující přehled:

Tabulka 11.2 Účely, na které lze poskytnout odčitatelný dar

Logická skupina Další specifikace

věda a osvěta vzdělání, věda, vývoj a výzkum

veřejné služby

policie (i městská policie), požární 
ochrana, na činnost politickým 
stranám a hnutím na jejich činnost, 
odstraňování následků živelní pohromy

ochrana životního prostředí ekologie, ochrana zvířat a jejich zdraví

rozvoj člověka
školství, podpora a ochrana mládeže, 
kultura, tělovýchova a sport

sociální pomoc
zdravotnictví, sociální, humanitární 
a charitativní účely,

registrované církve a náboženské 
společnosti

náboženské účely

politické strany a hnutí na jejich činnost

Bezpříspěvkový odběr krve a jejích složek se pro tento účel oceňuje 
na 2 000 Kč.287

U bezúplatných plnění na veřejně prospěšné účely se používá mini-
mální i maximální hranice. Minimální velikost souhrnu všech započitatel-
ných darů v průběhu zdaňovacího období je limitována částkou alespoň 
1 000 Kč anebo dvěma procenty základu daně, jestliže částka 1 000 Kč 
představuje méně než 2 % základu daně. Tato hranice představuje zábra-
nu proti komplikaci výpočtu daně, která by pro poplatníka neměla valný 
efekt. Maximální hranice je pak limitem spoluúčasti státu na nepřímém 
financování neziskového sektoru a také určitou obranou před úsilím o ob-
cházení účelu zákona. Základ daně lze snížit uplatněním darů na veřejně 
prospěšné účely maximálně o 15 %.

PŘÍKLAD 11.6

Dva otcové darovali základní škole magnetofonové kazety v  hodno
tě 500 Kč. Žádné další dary na veřejně prospěšné účely ve zdaňovacím 

286 Podrobněji viz § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
287 Za příspěvek se nepovažuje náhrada cestovních výdajů. Odběr orgánu od živého 

dárce se pro stejný účel oceňuje částkou 20 000 Kč.
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období uplatnit nemohou. První poplatník má základ daně 20 000 Kč, dru
hý 200 000 Kč.
Pro prvního poplatníka 500 Kč představuje 2,5 % základu daně. Tento po
platník si může snížit základ daně o 500 Kč.
Druhý poplatník si o dar základ daně snížit nemůže, protože dar je nižší než 
1 000 Kč a zároveň představuje pouze 0,25 % základu daně.

Je vhodné zdůraznit, že existují zásadní rozdíly mezi výší, v jaké mo-
hou tento odpočet uplatnit fyzické a právnické osoby. Maximum se u fy-
zických osob opravdu vztahuje k celému základu daně.

PŘÍKLAD 11.7

Pan Václavík, jehož základ daně činí 125 300 Kč a který může uplatnit jiné 
odpočty ve výši 59 740 Kč, může prokázat, že poskytl uznané dary na ve
řejně prospěšné účely ve výši 42 000 Kč.
15 % jeho základu daně činí 18 795 Kč.
základ daně ................................................................................125 300 Kč
ostatní odpočty ..........................................................................−59 740 Kč
odpočet bezúplatných plnění ....................................................−18 795 Kč
základ daně po snížení .................................................................46 765 Kč
Poplatník si může snížit základ daně o 78 535 Kč.

Další odpočty jsou zaměřeny na podporu individuálního spoření na 
stáří. Vzhledem k tomu, že v této oblasti lze předpokládat široké využití, 
byla zvolena velmi nízká maxima tak, aby dopad na snížení rozpočtových 
příjmů nebyl výrazný, ale současně byla deklarována daňová podpora 
státu. Od roku 2017 však převážila snaha státu o zvýraznění stimulační 
funkce daně, a tak se uplatnitelné částky zdvojnásobily. Protože je jejich 
struktura složitá, neuškodí je shrnout do schématu.
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Schéma 11.3 Použití odpočtů souvisejících s úsporami na stáří

penzijní
připojištění

penzijní
spoření

penzijní
pojištění

maximálně
24 000 Kč

maximálně
24 000 Kč

penzijní
produkty

životní
pojištění

První odpočet se týká pravidelného spoření na stáří, je koncipován 
s jedním společným maximem, ale týká se tří pojistných produktů. Dva 
z nich jsou na jedné straně regulovány státem, ale rovněž podporovány 
formou přímé podpory. Jde o příspěvky na penzijní připojištění288 (star-
ší produkt) zaplacené poplatníkem a příspěvky na penzijní spoření, které 
tvoří třetí pilíř v rámci poslední důchodové reformy. Tento odpočet má 
podpořit dlouhodobé investice obyvatelstva do zabezpečení ve stáří.

K oběma produktům stát poskytuje přímou podporu, která se maxima-
lizuje při měsíčním příspěvku poplatníka ve výši 1 000 Kč; k vyšší částce 
měsíčního příspěvku se už přímá podpora státu nevztahuje. Pravidlo pro 
využití nepřímé daňové podpory, tedy odpočtu od základu daně, je na-
staveno tak, aby nemohlo dojít k souběhu přímé a nepřímé podpory státu 
k jedné koruně příspěvku poplatníka. Když poplatník hradí příspěvky po 
všechny měsíce kalendářního roku, neuzná se z nich prvních 12 000 Kč. 
Pokud si bude platit příspěvky po kratší období, neznatelná částka se po-
měrně sníží.

Penzijní pojištění je soukromý produkt, který tedy není podporován 
formou příspěvků státu, a tak se u něj do odpočtu započítává zaplacené 
pojistné už od první koruny. Znovu zdůrazněme, že limit pro všechny tři 
platby je stanoven společně na 24 000 Kč.

PŘÍKLAD 11.8

Pan Hrubý myslí na léta svého odpočinku, a proto zaplatil v roce 2017 pří
spěvky na penzijní připojištění ve výši 42 000 Kč. Jeho manželka zaplatila 

288 Podrobněji § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů.
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pouze 18 000 Kč a jejich zletilý syn si penzijní spoření sjednal od září 2017 
a od tohoto měsíce platil pravidelně 2 200 Kč.
Pan Hrubý může uplatnit 24 000 Kč ze zaplacených příspěvků na penzijní 
připojištění, protože to je maximální výše odpočtu.
Paní Hrubá může svůj základ snížit v této souvislosti o 6 000 Kč, protože 
odpočet prvních dvanácti z osmnácti tisíc, které zaplatila, použít nelze.
Jejich syn tento odpočet od roku 2017 může využít jen částečně, proto
že jím zaplacené příspěvky na doplňkové penzijní spoření byly 11 000 Kč 
a částka příspěvků, do které mu stát poskytl přímou podporu, je 4 000 Kč. 
Využít proto může odpočet od základu daně ve výši 7 000 Kč.

Obdobný charakter, i když bez zdůraznění účelu úspor, má odpočet 
poplatníkem zaplaceného pojistného soukromého životního pojištění289 
za podmínky, že výplata (ať už jednorázová, nebo ve formě pravidelného 
důchodu) je sjednána ne dříve než v kalendářním roce, ve kterém po-
platník dovrší 60 let, a zároveň k ní nedojde dříve než po 60 měsících od 
uzavření smlouvy s pojišťovnou. Také v tomto případě je maximální výše 
odpočtu stanovena na 24 000 Kč za jedno zdaňovací období. Opět platí, 
že případné jednorázově zaplacené pojistné lze rozpočítat na jednotlivá 
léta trvání pojištění, a to s přesností na dny.

Proti zneužití byla ještě doplněna podmínka týkající se výše pevně 
sjednané pojistné částky pro případ dožití.290 Jde-li o důchodové pojištění 
(tj. nikoli o jednorázové plnění), pak se za sjednanou pojistnou částku po-
važuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. Když je smlouva uza-
vřena na méně než na 15 let, minimální výše pojistné částky je stanovena 
na 40 000 Kč, je-li pojistná doba delší než 15 let, potom musí být pevná 
částka na dožití v minimální výši 70 000 Kč. Právě limitace minimální 
pevné částky na dožití je možná jedním z faktorů rozvoje kapitálového 
životního pojištění, u kterého se pevná částka na dožití samozřejmě 
 nepoužívá.

PŘÍKLAD 11.9

Pan Opatrný, hoden svého jména, se snaží co nejlépe rozložit své úspo
ry na stáří, a proto v roce 2017 zaplatil příspěvky na penzijní připojištění 

289 Smlouva musí být uzavřena s naší pojišťovnou anebo s pojišťovnou usazenou v ji-
ném členském státu Evropské unie.

290 Samozřejmě byla-li vůbec sjednána.

Životní 
pojištění
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ve výši 34 000 Kč, částku 30 000 Kč „obětoval“ na pojistné na penzijní 
pojištění a 18 000 Kč zaplatil na pojistné životního pojištění. Ověřil si, že 
všechny produkty odpovídají svými parametry podmínkám zákona o da
ních z příjmů.
Zvlášť se posuzuje souhrn příspěvků na penzijní pojištění a  pojistné na 
penzijní pojištění:
uplatnitelné příspěvky 
na penzijní připojištění .................................. 34 000 − 12 000 = 22 000 Kč
uplatnitelné pojistné na penzijní pojištění ....................................30 000 Kč
odpočet celkem ...........................................................................24 000 Kč
uplatnitelné pojistné na životní pojištění ..........................40 000 24 000 Kč
Pan Opatrný může celkem uplatnit odpočty ve výši ...................48 000 Kč.

Zákon pamatuje i na dodatečné porušení smluvních podmínek. Kdyby 
pojistná smlouva zanikla předčasně z jiného důvodu, než je úmrtí pojiš-
těnce či jeho trvalá invalidita, anebo byla dodatečně zkrácena doba trvání 
pojištění tak, že nebudou splněny podmínky pro uplatnění odpočtu, nárok 
na uplatnění odpočtu zaniká i zpětně za všechna zdaňovací období, ve 
kterých byl uplatňován. Nejvíce se zpětně postihuje deset zdaňovacích 
období. Částky, o které poplatník snížil základ daně v předešlých letech, 
musí za rok, ve kterém se změna odehrála, zahrnout do příjmů v dílčím 
základu daně ostatní příjmy za to zdaňovací období, v němž k porušení 
podmínek došlo.

Aby se omezila případná tvrdost zákona, částky uplatněných odpočtů 
není třeba vrátit, pokud k plnění dojde při vzniku nároku na starobní dů-
chod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, případně smrti. 
Zahrnutí odpočtů do dílčího základu daně ostatní příjmy není rovněž nut-
né, pokud při předčasném ukončení smlouvy nebude vyplaceno pojistné 
plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkup-
né budou přímo převedeny na jinou smlouvu soukromého životního po-
jištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 
To platí zejména při přechodu od jedné finanční instituce k jiné.

Nestandardní odpočet zaplacených členských příspěvků odboro-
vé organizaci,291 které je poplatník členem, je nevýrazný odpočet, jenž 
je klasickým příkladem vlivu zájmové skupiny (v tomto případě odborů) 
na konstrukci daně. U tohoto odpočtu se používá kombinace absolutního 
a relativního stropu. Relativní limit je určen na 1,5 % příjmů ze závislé 

291 Podrobněji § 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Příspěvky 
odborům
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činnosti a funkčních požitků, do kterých se pro tento účel nezahrnují ty 
z nich, které tvoří samostatné základy daně, a absolutní maximum záro-
veň činí 3 000 Kč.

PŘÍKLAD 11.10

Pan Macík v  roce 2017 od zaměstnavatele obdržel příjem celkem 
200 000 Kč, z toho z 9 000 Kč byla sražena srážková daň. Zaměstnavatel 
mu srazil pojistné na sociální pojištění ve výši 25 000 Kč. Pan Macík zapla
til odborové organizaci v souladu se stanovami členské příspěvky ve výši 
3 050 Kč. O kolik tato skutečnost sníží základ daně pana Macíka?
příjem ze závislé činnosti v základu daně.... 200 000 − 9 000 = 191 000 Kč
relativní limit ...................................................... (191 000 × 1,5

100
) = 2 865 Kč

absolutní limit ............................................................3 000 Kč
Pan Macík si může základ daně snížit o  zaplacené příspěvky odborové 
orga nizaci ve výši 2 865 Kč.

Zaveden byl i odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího 
vzdělávání,292 avšak jen za podmínky, že nebyly uhrazeny zaměstnava-
telem anebo že je osoba s příjmy ze samostatné činnosti neuplatnila jako 
výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů.293 V tomto případě se jedná 
o první nesmělé uznání, že i osoba s příjmy ze zaměstnání, resp. ta, která 
nemá příjmy ze samostatné činnosti, může mít výdaje spojené se zaměst-
náním, resp. jeho získáním nebo udržením.294 Na druhé straně jde o řešení 
komplikované, a tedy spíše kontraproduktivní.

I výše tohoto odpočtu má horní limit. V tomto případě je ale učině-
ný krok spíše než snahou o omezení regresivity nestandardního odpočtu 
motivován hranicí, ve které se chce stát podílet na úhradě těchto výdajů.

Maximum je absolutní a diferencované. Pro většinu poplatníků se 
uplatní hranice výši 10 000 Kč. Pokud má poplatník zdravotní postižení, 

292 Podrobněji viz § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů.
293 V případě zahrnutí do výdajů na dosažení, udržení a zajištění příjmů platí stejné 

limity jako u nestandardního odpočtu.
294 To lze tvrdit i přesto, že zohlednění tohoto výdaje má charakter odpočtu od základu 

daně. Takové odůvodnění je podpořeno skutečností, že osoba s příjmy ze samostat-
né činnosti může tyto výdaje považovat za výdaje na dosažení, udržení a zajištění 
příjmů.
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potom se limit zvyšuje na 13 000 Kč, a má-li těžší zdravotní postižení, 
může o tyto úhrady dokonce snížit základ daně do výše 15 000 Kč.295

Dále jmenované odpočty už patří do druhé skupiny, jež zahrnuje ty, 
které jsou stejně upraveny i pro právnické osoby a zpravidla je budou 
moci využít poplatníci, kteří podnikají.

Daňová ztráta je poplatníkovi vyměřena, pokud výdaje v dílčím 
základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a (nebo) příjmů z nájmu 
přesáhnou příjmy v těchto dílčích základech daně a není možno tento 
záporný rozdíl vyrovnat vůči ostatním dílčím základům daně s výjimkou 
dílčího základu daně ze závislé činnosti.

Poplatník zpravidla daňovou ztrátu musí uvést v běžném daňovém 
přiznání a na tomto základě bude daňová ztráta, zpravidla bez sdělení, 
tedy v částce uvedené v daňovém přiznání, vyměřena. Daňová ztráta je 
podle daňového řádu poslední známou daní, a tak i pro ni stejně jako pro 
daň platí, že poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání, po-
kud zjistí, že daňová ztráta má být nižší, než jaká je poslední známá daň 
(tj. částka daňové ztráty, která je nyní pravomocně stanovena). Na druhé 
straně, když zjistí, že daňová ztráta měla být vyšší, než je ta naposledy 
pravomocně stanovená, pak může podat dodatečné daňové přiznání na 
snížení poslední známé daně.296

Vyměřenou daňovou ztrátu lze uplatnit jako nestandardní odpočet, 
a to kdykoli v pěti následujících zdaňovacích obdobích. I v tomto případě 
však platí, že je možno o ni snížit nikoli základ daně, ale pouze souhrn 
dílčích základů daně s výjimkou dílčího základu daně příjmů ze závislé 
činnosti.

PŘÍKLAD 11.11

Pan Novotný, který začal podnikat v roce 2016, měl v roce 2017 následující 
strukturu základu daně:
dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti ................................242 780 Kč
dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti ........................108 240 Kč
dílčí základ daně příjmů z nájmu ................................................−72 390 Kč
Pan Novotný chce v  maximální míře uplatnit daňovou ztrátu ve výši 
127 560 Kč, která mu byla vyměřena za zdaňovací období 2016, a dále 
chce využít jiné odpočty v celkové výši 62 040 Kč.

295 Stejné limity lze nalézt i pro uplatnění výdajů v rámci samostatné činnosti.
296 Pokud se vám snížení poslední známé daně zdá divné, pak si uvědomte, že se jedná 

o zvýšení nároku poplatníka vůči státu, a tedy o snížení jeho daňové povinnosti.

Daňová ztráta
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dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti ........................108 240 Kč
dílčí základ daně příjmů z nájmu ................................................−72 390 Kč
souhrn dílčích základů daně ........................................................35 850 Kč
dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti ................................242 780 Kč
základ daně ................................................................................278 630 Kč
maximální uplatnitelná výše daňové ztráty .................................−35 850 Kč
další odpočty .............................................................................−62 040 Kč
základ daně po snížení ...............................................................180 740 Kč
základ daně po snížení a zaokrouhlení .......................................180 700 Kč
Základ daně pana Novotného bude roven částce 278 630 Kč a základ daně 
po snížení bude 180 700 Kč. Z daňové ztráty za zdaňovací období 2016 
bude moci v následujících zdaňovacích obdobích čerpat ještě 91 710 Kč 
(tj. 127 560 − 35 850).
Pro pana Novotného by asi ostatně bylo vhodnější daňovou ztrátu za zda
ňovací období kalendářního roku 2017 vůbec neuplatňovat, protože by mu 
pak nevznikl prostor pro využití slev na dani.

Obezřetnost při uplatňování odpočtu daňové ztráty koresponduje se 
snahou státu neomezovat výnos daně z příjmů ze závislé činnosti, tj. zda-
nění práce. Takové opatření lze zejména v počátcích podnikání považovat 
za zbytečně tvrdé.

Projevem obezřetnosti státu je i to, že zavádí delší lhůty pro stano-
vení daně poplatníka, kterému byla vyměřena daňová ztráta, za všechna 
zdaňovací období, ve kterých může tuto vyměřenou daňovou ztrátu jako 
odpočet uplatnit.297 Za všechna tato zdaňovací období končí lhůta pro sta-
novení daně shodně, a to podle lhůty pro stanovení daně za to zdaňova-
cí období, ve kterém mohl poplatník daňovou ztrátu naposledy uplatnit. 
U některých zdaňovacích období se tedy vyměřením daňové ztráty lhůta 
pro stanovení daně prodlouží více než dvojnásobně.

Daňová ztráta z určitého úhlu pohledu představuje výdaje, které po-
platník nemohl pro snížení základu daně využít v běžném zdaňovacím 
období. Následující odpočty mají trochu jiný charakter. Preferují urči-
té výdaje, které poplatník v základu daně uplatnil, tím, že mu je zcela 
nebo částečně umožní opakovat ve formě odpočtu od základu daně. Míra, 
v jaké je toto opakování umožněno, vypovídá o výši daňové podpory.

Od roku 2005 se zavedl odpočet výdajů na realizaci projektů vý-
zkumu a vývoje, zejména experimentálních, teoretických, projekčních 

297 Viz § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Výdaje na 
výzkum 
a vývoj
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a konstrukčních prací, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku nebo 
prototypu produktu nebo na certifikace výsledků dosažených prostřednic-
tvím projektů výzkumu a vývoje. Musejí splňovat zejména podmínku, že jde 
současně o výdaje daňově uznatelné. Zákon o daních z příjmů uvádí i další 
omezení uplatnění výdajů. Například z výdajů na služby jsou uplatnitelné jen 
výdaje na pořízení softwaru a výdaje na ověření nebo prokázání toho, že vý-
sledek výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy.298 
Dále lze využít i licenční poplatky a úhrady z finančního leasingu.

Další podmínka stanoví, že na realizaci uvedených projektů nesmí být 
poskytnuta podpora z veřejných zdrojů, a to ani kdyby nekryla veškeré 
takto vynaložené výdaje.

Smysl uvedeného odpočtu samozřejmě spočívá v nepřímé podpoře vý-
zkumu a vývoje. Problematické jsou však samotné vymezení projektu výzku-
mu a vývoje a specifikace toho, jaké výdaje (náklady) lze do jeho kalkulace 
zahrnout. Projekt výzkumu a vývoje je dokument, který musí být vyhoto-
ven před jeho zahájením a musí mít předepsané náležitosti.299 Právě proto se 
poplatníkům může hodit možnost využít při specifikaci projektu výzkumu 
a vývoje a jeho rozsahu závazné posouzení, tj. i před stanovením daně podat 
žádost o posouzení konkrétního projektu.

Sazba odpočtu na projekt výzkumu a vývoje je mírně diferencovaná. 
Základní sazba činí 100 % a zvýšená 110 %. Zvýšenou sazbu lze použít 
na tu část odpočtu, která převýšila výši odpočtu za uplynulé zdaňovací 
období. Uplatnění sazby lze ilustrovat prostřednictvím příkladu.

PŘÍKLAD 11.12

Pan Mandelík postupně realizuje projekt výzkumu a vývoje, který vytvořil 
v roce 2017. V dalších letech očekává následující výdaje na projekt:

Zdaňovací období Výše výdajů Sazba odpočtu Výše odpočtu

2017 120 000 Kč 110 % 132 000 Kč

2018 210 000 Kč 100 % 120 000 Kč

110 % 90 000 Kč

2019 140 000 Kč 100 % 140 000 Kč

298 Podmínkou je, že tyto výdaje nebyly zahrnuty do odpočtu u jiného poplatníka. Po-
drobněji § 34b zákona o daních z příjmů.

299 Náležitosti projektu výzkumu a vývoje viz § 34e zákona o daních z příjmů.
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Nejsložitější bylo stanovení výše odpočtu za zdaňovací období 2018. 
Vzhledem k tomu, že za předešlé zdaňovací období byla vynaložena část
ka 120 000 Kč, pak na stejnou část odpočtu za zdaňovací období 2018 
musí být použita sazba 100 %, teprve na zbývajících 90 000 Kč lze použít 
sazbu 110 %.

Od roku 2015 byl pro právnické a fyzické osoby společný další odpo-
čet, a to odpočet na podporu odborného vzdělávání, který má dvě části:
■ odpočet na pořízení majetku na odborné vzdělávání,
■ odpočet výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborné-

ho vzdělávání.
Nezbytným podkladem pro možnost uplatnění tohoto odpočtu je rám-

cová smlouva mezi dvěma subjekty, a to školou, která zaručuje přísluš-
né vzdělávací standardy, na straně jedné a poplatníka – osoby, která má 
oprávnění v oboru, ve kterém se studenti nebo žáci připravují, a na jejímž 
pracovišti se uskutečňuje část vzdělávání – na straně druhé.

Za splnění těchto podmínek se za odborné vzdělávání považuje:
■ u středních škol praktické vyučování,
■ u vyšších odborných škol odborná praxe a300

■ u vysokých škol část akreditovaného studijního programu uskutečňo-
vaná na pracovišti smluvní osoby.
První část odpočtu se týká pořízení majetku pro odborné vzdělá-

vání.301 Může jít o majetek pořízený koupí nebo o majetek pořizovaný 
prostřednictvím finančního leasingu. Vždy musí platit, že je obstaráván 
přímo pro odborné vzdělávání, a dále musí jít o majetek nový, což u po-
řízení koupí znamená, že poplatník, který odpočet uplatňuje, je prvním 
vlastníkem tohoto majetku,302 a u majetku pořizovaného finančním lea-
singem jsou stanoveny dvě základní podmínky: poskytovatel je prvním 
vlastníkem a úhrada z finančního leasingu je u uživatele (poplatníka 
uplatňujícího odpočet) daňově uznatelná.

Zákon o daních z příjmů stanoví, na jaký majetek se odpočet může 
vztahovat. Může se jednat o:

300 Střední a vyšší odborná škola musí být právnickou osobou. Podrobněji § 34f zákona 
o daních z příjmů.

301 Podrobněji § 34 g zákona o daních z příjmů.
302 Je prvním subjektem, který věc uvedl v daňové evidenci (zaúčtoval) do majetku, 

a ne do zboží.

Odpočet 
na odborné 
vzdělávání

Pořízení 
majetku pro 
odborné 
vzdělávání
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■ hmotný majetek odpisovaný v 1.–3. odpisové skupině a z nehmotné-
ho majetku jen

■ software, který odpovídá definici nehmotného majetku, tj. jeho vstup-
ní cena je nad 60 000 Kč.
Asi nepřekvapí, že na pořízení majetku nesmí být poskytnuta žádná 

podpora z veřejných zdrojů.
Sazba odpočtu je opět diferencována. Základem pro její výpočet je 

vstupní cena, u majetku pořizovaného formou finančního leasingu jde 
o vstupní cenu evidovanou vlastníkem. Sazba odpočtu je tentokrát dife-
rencována podle podílu využití majetku pro odborné vzdělávání ve třech 
bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Sazby uvádí násle-
dující tabulka:

Tabulka 11.3 Sazba odpočtu na podporu odborného vzdělávání

Druh výměry Sazba Podmínky

zvýšená 110 % více než 50 % doby provozu majetku

snížená   50 % 30 % – 50 % doby provozu majetku

Výše odpočtu na pořízení majetku pro odborné vzdělávání má i absolut-
ní limit, nemůže být vyšší než 5 000 Kč na jednu hodinu vyučování na pra-
covišti poplatníka v rámci odborného vzdělávání za dané zdaňovací období.

Druhá část odpočtu, odpočet na žáka, studenta, je už definována jed-
nodušeji. Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studen-
ta v rámci odborného vzdělávání je stanoven na 200 Kč na žáka, studenta 
a hodinu výuky uskutečněnou na pracovišti poplatníka. Jde tedy o počet 
studentohodin. Odpočet lze ilustrovat příkladem

PŘÍKLAD 11.13

Pan Kudrnka provozuje několik kadeřnictví a má zájem na svých budoucích 
zaměstnancích. Proto uzavřel rámcovou smlouvu s  místním odborným 
učilištěm, na základě které učni v jeho provozovnách konají praktický vý
cvik. Za tím účelem pořídil v roce 2017 tři kombinovaná kadeřnická křesla, 
z nichž každé stálo 15 000 Kč. Dále pořídil speciální software na modelo
vání účesů za 62 000 Kč.
Křesla byla využita jen pro pracovní vyučování, software byl nakonec pro 
praktické vyučování využit jen ze 60 %.

Výdaje 
na žáka, 
studenta
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Pracovní vyučování v  provozovnách pana Kudrnky vykonává celkem 
15 učňů a učnic. Každý z nich za rok 2017 na pracovištích strávil 336 hodin.
Pan Kudrnka zatím o žádné veřejné subvence neusiloval.
Na pořízení kadeřnických křesel odpočet uplatnit nelze, nebyly splněny 
podmínky pro zařazení do hmotného majetku. Naopak na software (vstup
ní cena odpovídá nehmotnému majetku) odpočet uplatnit lze, a to sazbou 
110 %.
část odpočtu na pořízení majetku pro odborné vzdělávání:
základ (vstupní cena) ...................................................................62 000 Kč
odpočet .............................................................(62 000 × 110

100
) = 68 200 Kč 

maximum odpočtu ......................................... 336 × 5 000 = 1 680 000 Kč
část odpočtu na studenta:
počet studentů ........................................................................................ 15
počet hodin na studenta ........................................................................ 336
částka odpočtu .......................................... 15 × 335 × 200 = 1 005 000 Kč
Celková výše odpočtu na podporu odborného vzdělávání, kterou může za 
zdaňovací období kalendářního roku 2017 pan Kudrnka odečíst od zákla
du daně, je 1 073 200 Kč. Pan Kudrnka bude muset v následujících dvou 
zdaňovacích obdobích hlídat, zda využití softwaru pro odborné vzdělávání 
i nadále převyšovalo 50 % doby provozu.

Na počátku této subkapitoly bylo zdůrazněno, že všechny odpočty 
jsou si rovny, žádný není upřednostňován. Není to ovšem pravda, pokud 
jde o jejich převoditelnost, případně dodatečné uplatnění.

Daňová ztráta je libovolně převoditelná v pěti po sobě následují-
cích zdaňovacích obdobích. Odpočet výdajů na projekty výzkumu 
a vývoje, stejně jako odpočet na podporu odborného vzdělávání, ať 
už se jedna o celý odpočet, nebo jeho část, lze převést do následujícího 
zdaňovacího období v případě, že základ daně snížený o všechny ostatní 
odpočty k jeho uplatnění zcela nebo částečně nestačí. Poplatník má na 
jeho následné uplatnění jen tři zdaňovací období.

Ostatní odpočty nejsou převoditelné, a tak jestliže nárok na ně po-
platník neuplatní, protože mu k tomu základ daně nestačí, „propadnou“. 
Z tohoto pohledu lze regulovat výši nároků zejména „hospodařením“ 
s daňovou ztrátou.

Převod 
odpočtů
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PŘÍKLAD 11.14

Pan Karásek má základ daně 218 740 Kč, z toho 128 400 Kč připadá na dílčí 
základ daně příjmů ze závislé činnosti. V průběhu roku 2017 čtyřikrát daro
val krev jako bezpříspěvkový dárce. Kromě toho může prokázat, že na pro
jekt výzkumu a vývoje vynaložil 150 700 Kč. Ze zdaňovacího období 2014 
mu dosud zbývá k uplatnění daňová ztráta ve výši 210 725 Kč.
Nejprve je nutno stanovit výši nepřevoditelných nároků:
základ daně ................................................................................218 740 Kč
dary na veřejně prospěšné účely (max. 32 811 Kč) ................... 8 000 Kč303

Další postup bude záviset na tom, v jaké výši pan Karásek uplatní odpočet 
daňové ztráty.
Pokud bude odpočet daňové ztráty maximalizovat, pak zvolí následující 
řešení:
odpočet daňové ztráty .............................. 218 740 − 128 400 = 90 340 Kč
maximální odpočet výdajů na projekt výzkumu a vývoje 
 ..................................................... 218 740 − 90 340 − 8 000 = 120 400 Kč
základ daně po snížení ..........................................................................0 Kč
Zbytek odpočtu na projekt výzkumu a  vývoje ve výši 30 300 Kč 
(150 700 − 120 400) může pan Karásek převést do následujícího zdaňo
vacího období; pak má tři zdaňovací období na jeho, třeba i  postupné, 
uplatnění.
Pokud by chtěl naopak preferovat uplatnění odpočtu výdajů na projekt vý
zkumu a vývoje, postupoval by takto:
odpočet výdajů na projekt výzkumu a vývoje 
 ..................................................... 218 740 − 150 700 − 8 000 = 60 040 Kč
odpočet daňové ztráty .................................................................60 040 Kč
základ daně po snížení ..........................................................................0 Kč
Daňová ztráta ve výši 150 685 Kč (210 725 − 60 040) může být využita ještě 
za zdaňovací období 2018 nebo 2019.304

Základ daně snížený o všechny odpočty se zaokrouhlí na celé stovky 
korun dolů a z něho se vypočte základní částka daně. Tato částka však 
ještě zdaleka není konečnou, bude třeba ji ještě snížit o slevy na dani 
a případně zvýšit o solidární zvýšení daně.

303 Jeden bezpříspěvkový odběr krve je pro tento účel oceněn na 2 000 Kč.
304 Pokud by chtěl využít alespoň část slev na dani, neuplatnil by daňovou ztrátu vůbec.


