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Zadání

Pan Metoděj je podnikatel, živnostník (živnost volná), činnost provozuje za spolupráce syna 
a manželky a uplatňuje skutečné výdaje (daňová evidence). Manželka Karla je po celý rok 
zaměstnaná. V roce 2021 syn Lumír (24 let) v polovině září ukončil vysokou školu (uplatněn 
jako osoba vyživovaná) a od 1. října nastoupil do zaměstnání. Syn je v roce 2021 spolupracující 
osobou od doby, od které nemůže být uplatněn jako osoba vyživovaná. Při spolupráci otce se 
synem a manželkou se příjmy a výdaje dělily v poměru 70 % Metoděj, 20 % Lumír a 10 % Karla. 
Při spolupráci pouze manželky se rozhodli manželé příjmy a výdaje rozdělit v poměru 50 % : 50 %. 
Manželé mají oddělené jmění (nemají SJM). 
Za rok 2021 dosáhli následujících příjmů:
Metoděj
•  zdanitelné příjmy z podnikatelské činnosti ve výši 2 376 000 Kč, daňově uznatelné výdaje

1 200 000 Kč, vede daňovou evidenci;
Karla
•  ze závislé činnosti měla hrubý příjem ve výši 12 000 Kč měsíčně (zkrácený pracovní úvazek),

podepsala Prohlášení k dani, uplatnila základní slevu i daňové zvýhodnění;
Lumír
•  ze závislé činnosti měl od října měsíční hrubý příjem ve výši 24 000 Kč, podepsal Prohlášení

k dani;
•  po dědovi z matčiny strany zdědil v roce 2014 jednotku (byt), kterou pronajímá. Od nájemníka

měsíčně po celý rok 2021 inkasoval částku 15 000 Kč. Z této částky jsou 2 000 Kč záloha na
teplo a teplou vodu, 500 Kč záloha na studenou a odpadní vodu, 1 000 Kč záloha na elektřinu
a 500 Kč záloha na ostatní služby spojené s užíváním bytu. Lumír v roce 2021 zaplatil za tento
byt dodavatelům zálohu na teplo a teplou vodu částku 18 000 Kč, zálohu na studenou a odpadní
vodu ve výši 4 800 Kč, zálohu na elektřinu ve výši 9 600 Kč a zálohu na ostatní služby spojené
s užíváním bytu ve výši 3 600 Kč. Každoročně v dubnu vyúčtovává nájemníkovi skutečnou
spotřebu za předchozí rok. V roce 2021 vrátil nájemníkovi přeplatek za rok 2020 celkem ve výši
2 500 Kč. Nájemce není v prodlení s placením. Ostatní výdaje na uvedený byt v roce 2021 vyčíslil
na částku 2 500 Kč.
(15 000 - 2 000 - 500 - 1 000 - 500 = 11 000)

Vypočítejte jejich daňovou povinnost.

Řešení

Rozdělení na spolupracující osoby – § 13 ZDP

Celkový roční příjem podnikatele
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Spolupracující osoby

Karla 1.–12. měsíc

Rozdělení příjmů a výdajů za 1.–9. měsíc 50 % : 50 %

1.–9. měsíc Příjem v Kč Výdaje v Kč Rozdíl

Metoděj 963 720 486 720 477 000




