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Z  čeho všeho se daně platí? 
Přeskočíme daň z přidané 
hodnoty. DPH. Je to podle 

příjmů do státního rozpočtu největ-
ší daň, stát proto nejvíc zajímá. 
Ze své peněženky ji sice zaplatí 
všichni spotřebitelé, ale o její 
výběr se starají jen podnikatelé. 
Je to všeobecná daň ze spotřeby. 
Podobně jsou na tom spotřební 
daně. Jsou vysoké a tvoří i polovinu 
ceny pohonných hmot, lihu nebo 
cigaret. Ale rozdíl je právě v tom, 
že spotřební daně se vztahují jen 
k některým produktům.

Za život určitě budete muset řešit 
svoji daň z příjmů. Jestliže máte pří-
jmy jen ze zaměstnání od jednoho 
zaměstnavatele, nemusíte podávat 
daňové přiznání. Můžete mít do-
konce i drobné příjmy do 6 000 Kč 
ročně mimo své zaměstnání a stejně 

nemusíte podávat přiznání, tedy 
„vyplňovat formuláře a chodit 
na úřad“. Naopak, pokud nemáte za-
městnání a vaše příjmy se přehoup-
nou přes 15 000 Kč za rok, nebo 
jestliže máte dva zaměstnavatele 
zároveň, podáváte daňové přiznání. 
Do konce března. Tedy vlastně ne. 
V daních se počítá čas trochu jinak. 
Takže jestliže máte podat daňové 
přiznání do tří měsíců po skončení 
roku, znamená to, že jej máte podat 
nejpozději 1. dubna. Málokdo to ví.

ZDANĚNÉ PŘÍJMY
Daň je 15 %. Záleží ale z čeho. U za-
městnanců se daň počítá ze super-
hrubé mzdy – součtu pojistného, 
které platí zaměstnavatel, a hrubé 
mzdy. Máme v tom v ČR evropský 
unikát. Daň se počítá z daně. Pro-
tože sociální a zdravotní pojištění 
není nic jiného než daň svého 
druhu. Toto pojištění přičtete k hru-
bé mzdě – tedy hrubá mzda plus 
34 %. Že se neorientujete v procen-
tech? Nevadí, mrkněte do tabulky 
u článku. Ze součtu pojistného 
a hrubé mzdy získáte superhrubou 

mzdu – základ daně. Takže daň u za-
městnanců je 15 % ze superhrubé 
mzdy. Nebo 20,1 % z hrubé mzdy. 
Jak chcete. Od daně, co vypočtete, 
si můžete odečíst slevu na dani. 
Ta je na každého člověka na každý 
měsíc 2 070 Kč. Student má slevu 
o 335 Kč za měsíc vyšší. To je důvod, 
proč u zaměstnavatele podepisujete 
„růžový formulář“. Díky němu může 
zaměstnavatel odečíst slevu na dani 
od vaší vypočtené daně. Jako 
zaměstnanec navíc platíte pojiště-
ní, které tvoří 11 % z hrubé mzdy. 
Daně i všechno pojištění za vás od-
vádí zaměstnavatel, proto se k vám 
dostává už jen tzv. čistá mzda.

Dohoda o provedení práce funguje 
trochu jinak. Do 10 000 Kč měsíčně 
neplatíte ani vy, ani zaměstnavatel 
žádné pojistné. Základ daně je jen 
odměna. A protože 1 500 (15 % 
z 10 000) je méně než 2 070 
(minimální měsíční sleva na dani), 
nebudete platit ani žádnou daň 
z příjmů, pokud jste podepsali jiný 
„růžový formulář“, kterým stvrzuje-
te, že slevu neuplatňujete u jiného 
zaměstnavatele.
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DAŇOVÝ PRŮVODCE 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Jestliže je daňové přiznání podáno včas, čísla sedí, nechybí přílohy 
ani podpis, pak je to určitě sofistikovaný daňový podvod. Nechápe-
te? Alespoň cítíte, jak je těžké a rozpačité přiblížit se ke světu daní. 
Ani ty vtipy moc vtipné nejsou. Lidem připadá svět daní nepřístupný 
a komplikovaný. A tak na něj rezignují. Ale vy se nemáte čeho bát. 
Daně mají svoji logiku. Jen ji najít.

AUTOR MICHAL HANYCH, SIMPLETAX

MICHAL HANYCH
V mé profesní kariéře mě baví 
dlouhodobě dvě oblasti: para-
grafy a finance. Rád je rozplétám 
nebo spojuji dohromady, kde 
je třeba. Proto dokážu poradit 
v daňovém právu. Velmi dobře 
se orientuji v dílčích oblastech 
jako mezinárodní zdanění, 
přeshraniční poskytování služeb 
nebo dovoz a vývoz. Zaměřuji se 
i na obchodněprávní kontraktaci. 
Publikuji o daních z příjmů, DPH 
i novém občanském zákoníku.
Více najdete na 
SimpleTax.cz



21

TÉMA

PANÍ A PÁNI PODNIKATELÉ
Jak je to s podnikáním? S podniká-
ním je to vždycky těžší. Máte větší 
míru odpovědnosti. Sami za sebe 
i za jiné. A samostatnosti. Pro začá-
tek doporučuji server JakPodnikat.
cz. Tam naleznete vše podstatné 
pro začátek podnikání. Samotný 
začátek nijak těžký není, stačí zajít 
vybavený tisícikorunou (to je cena 
živnostenského oprávnění) a od-
hodláním na živnostenský úřad.

Oproti zaměstnancům mají podni-
katelé, kteří jsou fyzické osoby, niž-
ší daně. I odvody sociálního a zdra-
votního pojištění. A navíc mohou 
uplatnit paušální výdaje. Narozdíl 
od zaměstnanců, u kterých se daň 
počítá z příjmu, u podnikatelů se 
počítá ze zisku (tedy rozdílu mezi 
příjmy a výdaji). A paušální výdaj 
je při obyčejné živnosti 60 % z pří-
jmů. Jasněji to uvidíte na následují-
cím příkladu. Jestliže si zaměstna-
nec vydělá 1 000 korun, daň se mu 
vypočte z 1 340 korun superhrubé 
mzdy. Pokud vydělá 1 000 korun 
podnikatel, daň se vypočte ze 400 
korun, které zbudou po uplatnění 
paušálního výdaje. Jestliže má 
výdaje vyšší, základ daně se ještě 
sníží. Jestli vás to zajímá blíže, 
na našich stránkách SimpleTax.cz 
si můžete zdarma stáhnout přímo 
publikaci k paušálním výdajům.

PRAVDA O FINANČNÍCH 
ÚŘADECH
Radu najdete také na inančních 
úřadech. Na všech sedí lidé. Ne ro-
boti. Ne nájemní vrazi. Ale poměr-
ně racionální lidé. Jestliže ukážete, 
že svoje povinnosti chcete opravdu 
plnit, rádi vám pomohou. Pokud 
si tedy nevzpomenete až na kon-
ci března, kdy už má být daňové 
přiznání hotové a podané. Komuni-
kujte. Nebojte se zvednout telefon 
a zavolat na úřad. Nebo poslat 

e-mail. Mám zkušenost, že elektro-
nická komunikace je s inančními 
úřady poměrně svižná, často i rych-
lejší než mezi podnikateli.

Racionalita provází svět daní. Do-
kud jsou vaše povinnosti malé, je 
tomu přímo úměrně malý i zájem 
inančních úřadů o vaše příjmy. 

Zároveň se většina kontroly děje 
automaticky. Finanční úřady mají 
systém ADIS. Automatizovaný 
daňový informační systém. Je to 
propracovaný systém, který komu-
nikuje i s jinými úřady, například 
katastry nebo matrikami. Zároveň 
shromažďuje nepřeberné množství 
informací o jednotlivých daňových 
subjektech – o vás. Systém automa-

ticky vyhodnotí rizikovost podání 
i vás jako subjektu. Na základě 
čeho? Podáváte přiznání pozdě? 
Platíte pozdě? Jste stále ve ztrátě? 
Nekomunikujete? Vše je za minu-
sové body. A čím vyšší rizikovost, 
tím větší kontrola. To je logické. 
Formální vady přiznání můžete 
zjistit jednoduše sami. Jestliže 
pro vyplnění přiznání použijete 
elektronické podání v rámci ADIS 
dostupné na adrese eds.mfcr.cz, 
jedním tlačítkem zkontrolujete svo-
je vlastní přiznání, podobně jako jej 
formálně zkontroluje váš inanční 
úřad. Dobré, ne?

Tak se nebojte daní. Nakonec jsou 
totiž docela sranda. 

Přehled daňových povinností za rok 2014

Pracovní smlouva Zaměstnavatel Zaměstnanec

Sociální 25 % z hrubé mzdy 6,5 % z hrubé mzdy

Zdravotní 9 % z hrubé mzdy 4,5 % z hrubé mzdy

Daň z příjmů FO 15 % ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + 34 %)

čistá mzda = hrubá mzda – daň – pojištění zaměstnanec

čistá mzda = hrubá mzda – [0.15 × (hrubá mzda × 1.34) – 2 070] – hrubá mzda × 0.11

Příklad: 16 300 = 20 000 – [0.15 × (20 000 × 1.34) – 2 070] – 20 000 × 0.11

DPP (do 300 hodin ročně)

Do 10 000,– měsíčně Pouze 15 % daň z příjmu z hrubé mzdy.

Nad 10 000,– měsíčně Jako zaměstnanec podle pracovní smlouvy.

DPČ (bez limitace hodin, až ½ úvazek)

Do 2 499,– měsíčně Pouze 15 % daň z příjmu z hrubé mzdy.

Od 2 500,– měsíčně Jako zaměstnanec podle pracovní smlouvy.

Sleva na dani z příjmů FO Na poplatníka 2 070,–

Na studenta 335,–

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 1. dubna následujícího roku (včetně)

Podání přehledů – sociální a zdravotní do 1. května následujícího roku (včetně)
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