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Daňová povinnost osoby 
s příjmy ze závislé činnosti

Zadání

Pan Štika měl v roce 2021 následující příjmy ze závislé činnosti:
1.  Z uzavřené pracovní smlouvy se společností ZETA mu plynuly v roce 2021 hrubé měsíční příjmy

(včetně nepeněžních) ve výši 30 000 Kč (za měsíce leden až prosinec).
2.  Jako člen výboru společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) obdržel za výkon funkce 2x

odměnu ve výši 3 200 Kč hrubého, celkem příjem 6 400 Kč. Poprvé mu byla odměna vyplacena
v dubnu 2021 a podruhé v říjnu 2021.

3.   Od společnosti KAPPA obdržel v březnu jednorázovou odměnu z dohody o provedení práce ve výši
45 000 Kč.

4.  Jako společník společnosti BETA měl stanovenou odměnu za výkon funkce jednatele v měsících
leden až červen ve výši 3 000 Kč měsíčně, od července ve výši 10 000 Kč měsíčně.

5.  V měsících únor až duben z dohody o pracovní činnosti obdržel od společnosti ALFA hrubý příjem
ve výši 3 450 Kč měsíčně.

Pan Štika u žádného zaměstnavatele nepodepsal Prohlášení k dani. Všechny příjmy byly vyplaceny 
do 31. 1. 2022.
V roce 2021 uhradil penzijnímu fondu částku 18 000 Kč na penzijní připojištění. V roce 2021 vypověděl 
smlouvu a předčasně ukončil kapitálové životní pojištění, které si platil od ledna 2011 ve výši 2 000 Kč 
měsíčně. K výplatě nedošlo, protože celá kapitálová hodnota a rezerva byla převedena na novou 
smlouvu. V roce 2021 zaplatil celkem na kapitálové životní pojištění částku 24 000 Kč. Obě smlouvy, 
původní i nová, splňují podmínky ZDP pro uplatnění nezdanitelné částky. 

Řešení

Příjmy ze závislé činnosti – § 6 ZDP – dílčí základ daně

Položka
Hrubý příjem 

v Kč
Základ daně v Kč Záloha v Kč

Srážková daň 
v Kč 15 %

1 360 000 360 000 54 000 0

DPFO



Daň z příjmů – fyzické a právnické osoby – vyřešené příklady 

2

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Výpočet daňové povinnosti

Text Částka v Kč

Dílčí základ daně ze závislé činnosti – § 6 ZDP 465 000

Vysvětlivky k řešení

1. Měsíční	příjem	z	pracovní	smlouvy
Podléhá	zdravotnímu	a	sociálnímu	pojištění.

Perioda
Hrubý	příjem	

v	Kč
Základ	daně	

v	Kč
Základ	daně	
zaokr.	v	Kč

Záloha	v	Kč	
Srážková	daň	

v	Kč	15	%

Měsíčně	 
(leden – prosinec 2021)




