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Zadání
Adam Novák žije se svojí manželkou Alenou, dcerou a dvěma syny nedaleko historického města Telč, 
manželka je osobou bez zdanitelných příjmů, neboť se celý rok 2019 stará o syna Tadeáše, který se 
narodil v lednu 2018. Alena má pouze příjmy z rodičovské, a to rovných 10 tis. Kč měsíčně. Starší dítě 
je teprve šestiletá dcera Eva, která v průběhu roku 2019 začala chodit na základní školu v Telči, první 
část roku 2019 navštěvovala soukromou mateřskou školku v Telči. Nejstarší syn, Dominik, oslavil 
v roce 2019 své dvanácté narozeniny a také navštěvuje základní školu v Telči. 
Adam byl od ledna do dubna 2019 zaměstnán u jihlavské nadnárodní společnosti, jeho měsíční hrubá 
mzda činila rovných 100 tis. Kč, protože Adam ukončil svůj pracovní poměr výpovědí, nenáleží mu 
žádné odstupné, přesto však dostal od zaměstnavatele jako poděkování za dosavadní práci v dubnu 
jednorázovou odměnu 100 tis. Kč, jeho dubnová hrubá mzda tak činila 200 tis. Kč. Adam učinil 
u zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně z příjmů, avšak u zaměstnavatele uplatňoval pouze
základní slevu na dani, daňová zvýhodnění hodlá uplatnit až v rámci přiznání k dani z příjmů. Od
zaměstnavatele máte k dispozici potvrzení o zdanitelných příjmech, ze kterého vyplývají následující
fakta: úhrn zúčtovaných příjmů 500 000 Kč, úhrn povinného pojistného 170 000 Kč, záloha na daň
z příjmů celkem 96 467 Kč.
V měsících květen a červen byl nezaměstnaný a vedený na Úřadu práce jako osoba hledající novou 
práci, v červenci však zjistil, že již nechce být zaměstnán a rozhodl se pro podnikání na volné 
noze, ještě v červenci si zřídil živnostenské oprávnění a začal nabízet služby jako IT specialista, své 
zkušenosti získal během téměř desetiletého pracovního poměru u jihlavské společnosti. 
Za rok 2019 dosáhly jeho příjmy z podnikání částky 600 tis. Kč, k čemuž eviduje skutečné výdaje 
pouze 80 tis. Kč. 
Vyjma výše uvedených příjmů mu také po celý rok 2019 plynuly příjmy z nájmu bytové jednotky, 
kterou zdědil v roce 2018 po svém dědečkovi, byt byl pro účely dědického řízení oceněn na částku 
4 500 000 Kč, měsíční nájemné činilo 20. tis. Kč, žádné skutečné výdaje k těmto příjmům neeviduje, 
veškeré nájemné bylo v roce 2019 nájemcem uhrazeno. Nájem zahájil v lednu 2019, tzn. bytová 
jednotka nebyla v roce 2018 pronajata. 
Soukromé školce, do které docházela dcera Eva, zaplatil v roce 2019 školné v celkové výši 60 tis. Kč 
(školné bylo skutečně za rok 2019), dále za obědy 700 Kč měsíčně, za kroužky zaplatil celkem 5 600 Kč. 
Související potvrzení má Adam k dispozici. 
V roce 2019 daroval Adam dvakrát krev, na příspěvcích na penzijní připojištění se státním příspěvkem 
zaplatil Adam v prosinci jednorázově částku 25 tis. Kč. 

Úkolem je připravit podklady k vypracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pana Nováka 
za zdaňovací období (kalendářní rok 2019) a výpočet daně z příjmů, a to při snaze minimalizovat 
daňovou povinnost za rok 2019. 
Vypočítejte také pojistné odvody, které v souvislosti se samostatně výdělečnou činností panu 
Novákovi vzniknou. 
Průměrná mzda pro rok 2019 činí 32 699 Kč, minimální mzda pro rok 2019 činí 13 350 Kč.
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Výpočtové listy

Hrubá mzda zaměstnance Pojistné Odvedená záloha

Příjmy z podnikání Související výdaje Dílčí základ daně

Příjmy z nájmu Související výdaje Dílčí základ daně

Nezdanitelná část základu daně Částka

Sleva na dani či daňové zvýhodnění Částka

...

Výpočet daně z příjmů za zdaňovací období 2019

...

Prostor pro výpočet sociálního pojištění OSVČ:
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Prostor pro výpočet zdravotního pojištění OSVČ:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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Řešení

Hrubá mzda zaměstnance Pojistné Odvedená záloha

500 000 Kč

Komentář:
Příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), dílčí 
základ daně se stanoví dle... 
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https://www.codexisuno.cz/8SD



