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DANĚ Z PŘÍJMŮ

FYZICKÁ OSOBA

PRÁVNICKÁ OSOBA



Daň z příjmů fyzických osob

poplatníky jsou FO, které mají na

území ČR daňovou povinnost



Předmět daně

• příjmy ze závislé činnosti

• příjmy z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti

• příjmy z kapitálového majetku

• příjmy z pronájmu

• ostatní



Základ daně

• mzdy  a funkční požitky

• rozdíl mezi příjmy a výdaji nutnými 

k zajištění podnikatelské činnosti

• sazba daně = 15% ze základu daně



Postup výpočtu zálohy na daň 

(mzda)

1. hrubá mzda se převede na 
superhrubou mzdu: HM * 1,34

2. SHM se zaokrouhlí na celé 
stokoruny dolů

3. vypočítá se 15% daň ze SHM, 
od té se odečtou slevy



Slevy, které může poplatník 

uplatnit (vybrané)

• na poplatníka Kč 2070

• na nezaopatřené dítě žijící 

ve společné domácnosti 

Kč 1 117

• na studium Kč 335



Daň z příjmů právnických osob

poplatníky jsou PO, které mají na

území ČR daňovou povinnost



Předmět daně

• hospodářský výsledek PO

= výnosy - náklady



Základ daně

= transformovaný hospodářský výsledek

HV z provozní činnosti

+ HV finanční

+ HV mimořádný

= účetní HV 



Transformace HV na ZD

- účetní HV se upraví:

+ daňově neuznatelné náklady

- výnosy, které se nezahrnují do ZD

= ZD

- odčitatelné položky(ztráta z min.let, dary)

= ZD snížený o odč. položky * 0,19 (19%)

= daň z příjmů PO splatná

- slevy (zaměstnanci se ZPS)

= daň z příjmů splatná po slevách
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