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Zadání
Paní Hejková nepodniká a v roce 2020 měla následující příjmy:
1. Hrubé zdanitelné příjmy z pracovního poměru ve výši 15 000 Kč měsíčně.
2.  Úroky ze zápůjčky ve výši 1 700 Kč, úroky z vkladového účtu ve výši 765 Kč a úroky ze sporožirového

účtu ve výši 153 Kč (částky ve výši připsané na účet).
3.  Příjem z prodeje zásob ve výši 120 000 Kč. Jednalo se o zásoby z pozůstalosti po bratrovi, který

podnikal a zásoby měl v obchodním majetku (ocenění podle zvláštního předpisu ve výši
105 000 Kč). Bratr byl svobodný, zemřel tragicky v roce 2020, paní Hejková byla jeho jedinou
příbuznou a v jeho podnikatelské činnosti nebude pokračovat.

4.  Příjem z  prodeje akcií ve výši 150 000 Kč. Akcie byly pořízeny v listopadu 2018 za částku 120 000 Kč.
5. Z prodeje cibule, česneku, brambor a švestek z vlastní zahrady utržila 17 000 Kč.
6.  Za dlouhodobý pronájem zděděných nemovitostí obdržela částku 350 000 Kč. K těmto příjmům

evidovala výdaje ve výši 265 000 Kč.
7.  Za částku 1 000 Kč napekla dorty a cukroví na svatbu (materiál hradili objednatelé). V roce 2020

takto napekla cukroví na 2 svatby.
8.  Za pronájem vlastních pozemků (pronájem od roku 2007) měla roční příjem ve výši 30 000 Kč,

výdaje k těmto příjmům chce uplatnit v paušální výši podle § 9 odst. 4 ZDP.
9.  Kamarádovi půjčila auto na jeden víkend. V nádrži bylo cca 10 l PHM. Kamarád natankoval před

vrácením plnou nádrž (50 l PHM) a zaplatil za PHM 1 900 Kč.
10. Ze zděděných práv z průmyslového vlastnictví obdržela v roce 2020 částku 90 000 Kč.
Pan Hejková je vdova s dospělými dětmi. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani a uplatňuje 
pouze základní slevu. 

Úkolem je sestavit podklady pro vyplnění daňového přiznání, vypočítat optimální daňovou 
povinnost.

Řešení
DÍLČÍ ZÁKLADY DANĚ
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Výpočet daňové povinnosti

Text Částka v Kč

Dílčí základ daně ze závislé činnosti – § 6 ZDP

Dílčí základ daně z kapitálového majetku – § 8 ZDP

Dílčí základ daně z nájmu – § 9 ZDP

Dílčí základ daně z ostatního příjmu – § 10 ZDP

Celkový základ daně

Úhrn nezdanitelných částek

Odčitatelné položky

Základ daně snížený o nezdanitelné částky a odčitatelné položky

Základ daně zaokrouhlený

Daň

Slevy (základní sleva na poplatníka)

Daň po slevách

Zaplacené zálohy

Doplatek/přeplatek

Vysvětlivky k řešení
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