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ze závislé činnosti
dle právního stavu k 1. 1. 2020

Zadání
Paní Marková je po celý rok 2020 zaměstnancem společnosti PLUTO s.r.o. na pozici ekonomické 
ředitelky. Od společnosti:
a) měsíčně:

1. pobírá hrubou mzdu ve výši 60 000 Kč,
2.  pro služební i soukromé účely má k dispozici služební vozidlo (pořizovací cena + DPH činila

1 000 000 Kč, k 1. 1. 2020 bylo vozidlo zcela odepsáno),
3. zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění se státním příspěvkem částku 2 500 Kč,
4. každý měsíc pobírá paušální náhrady na údržbu oblečení do práce ve výši 2 000 Kč,

b)  v roce 2019 jí poskytl zaměstnavatel bezúročnou zápůjčku ve výši 500 000 Kč a 2 % úročenou
zápůjčku ve výši 800 000 Kč na pořízení bytu, obvyklý roční úrok u peněžních ústavů v roce 2020
se pohyboval v rozpětí 5–7 %, 1. splátka obou zápůjček nastane až v roce 2020,

c)  dle vnitřní směrnice zaměstnavatel poskytuje pracovníkům jednou ročně ve mzdě za únor
částku 10 000 Kč na volnočasové aktivity,

d)  v březnu obdržela od zaměstnavatele dar k 40. narozeninám, a to dárkový koš v hodnotě 1 500 Kč,
e) v květnu obdržela mimořádnou odměnu ve výši 50 000 Kč,
f)  20. června od zaměstnavatele odkoupila své služební vozidlo za částku 50 000 Kč, tržní cena

k datu prodeje se pohybovala v rozpětí 120 000 – 150 000 Kč, do 15. června měla k dispozici
následně odkoupené vozidlo, 16. června obdržela nový vůz pro služební i soukromé účely, jehož
pořizovací cena (včetně DPH) činila 800 000 Kč,

g)  ve mzdě za  listopad poskytl zaměstnavatel všem zaměstnancům částku 500 Kč jako příspěvek
na knihy dle vlastního výběru a poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup vitamínů ve smluvní
lékárně,

h)  zaměstnavatel v prosinci zaplatil na její kapitálové životní pojištění (splňuje podmínky uvedené
v § 6/9/p ZDP) částku 24 000 Kč.

Se společností MARS s.r.o. uzavřela dohodu o provedení práce, za listopad její hrubý příjem byl 
10 000 Kč a vyplacen byl v prosinci 2020 a za prosinec její hrubý příjem byl 15 000 Kč a vyplacen byl 
v únoru 2021. 

Paní Marková podepsala prohlášení u společnosti PLUTO s.r.o., je rozvedená, bezdětná. V roce 
2020 uhradila penzijnímu fondu částku 36 000 Kč na penzijní připojištění se státním příspěvkem 
na rok 2020. Sestavte podklady pro vyplnění daňového přiznání a vypočítejte daňovou povinnost 
paní Markové.
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Řešení
Společnost PLUTO s.r.o.

Měsíc 
2020

Zdanitel-
ný příjem 

v Kč

Sociální 
pojištění 

v Kč

Zdravotní 
pojištění 

v Kč

Pojištění 
celkem 

v Kč

DZD 
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DZD zao-
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v Kč

Záloha 
na daň 

v Kč

Záloha 
po slevě 
2 070 Kč 

v Kč
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Prosinec

Celkem
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