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Sbírka úloh k dani z příjmů fyzických osob 

podle právního stavu k 1. 1. 2023 

Vážení nadšenci do daní, 

představujeme vám sbírku úloh k dani z příjmů fyzických osob, která obsahuje snad veškerou 
problematiku, kterou je potřeba umět k úspěšnému zdolání zkoušek na daňového poradce. 
Sbírka je zpracována tak, aby splňovala aktuální náročné požadavky Komory daňových 
poradců, které jsou kladeny na uchazeče o tuto profesi. Autorem této publikace je Stanislav 
Suchan.  

Stanislav Suchan, který v roce 2021 složil zkoušky na daňového poradce a stal se tak jedním 
z nejmladších daňových poradců (evidenční číslo 5797), uvádí: 

„Při přípravě na zkoušky na daňového poradce jsem hledal kvalitní zdroj informací 
k nastudování. Bohužel to bylo marné hledání. Na trhu se objevují skvělé publikace, kde je spíše 
popsaná teorie nebo se jedná o komentář k dani z příjmů fyzických osob.  Nikde není publikace, 
která by měla tolik příkladů, jako je tomu zde. A to je i důvodem, proč jsem se rozhodl tuto 
sbírku napsat.“ 

Stanislav Suchan je zakladatelem úspěšného vzdělávacího portálu „Doučování se Standou“, 
který je určený pro studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Po úspěšném zdolání 
zkoušek na daňového poradce (samozřejmě na první pokus a s červeným diplomem), založil 
společnost na daňové poradenství a vedení účetnictví Arstas, s.r.o. V první polovině roku 2021 
se stal autorem portálu Otázky a odpovědi, kde dennodenně odpovídá na náročné daňové 
otázky a je také autorem odborných daňových článků. 

Stanislav založil v roce 2021 vzdělávací portál SM tax.cz, který je určen široké veřejnosti. Portál 
je zaměřený na videokurzy, přednášky, školení, webináře, články a sekci otázky a odpovědi, 
zkrátka vše potřebné pro lidi, kteří se zajímají o daně. V roce 2023 úspěšně složil zkoušky na 
certifikovaného účetního a vstoupil do Komory certifikovaných účetních. 
 

Jak se v knize orientovat? 

Touto ikonou vlevo před textem je označen začátek zadání příkladu. 

Touto ikonou vlevo před textem je označen začátek řešení příkladu. 

Vedle čísla stránky v zápatí je uveden název kapitoly a případně i název podkapitoly. 
 

 

Doporučení 

Pro lepší připravenost a vyšší pravděpodobnost úspěchu doporučuji si zakoupit i sbírku pro 
právnické osoby. Je to skvělá synergie, tyto dvě knihy se navzájem dost doplňují. 

„Jsem velmi vděčný za zakoupení mojí publikace. Věřím, že tato sbírka příkladů vám pomůže 
na cestě za získáním osvědčení daňového poradce. Budu se na vás těšit u další publikace nebo 
na webináři na SM tax.cz.“ 

      Standa 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Vysvětlení 
DPČ dohoda o pracovní činnosti 
DPP dohoda o provedení práce 
DŘ daňový řád 
DZD dílčí základ daně 
EHP Evropský hospodářský prostor 
FO fyzická osoba 
GFŘ Generální finanční ředitelství 
KDP ČR Komora daňových poradců ČR 
KOOV Koordinační výbor (Komory daňových poradců ČR) 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
OM obchodní majetek 
OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 
p.a. per annum = za rok, ročně 
PHM pohonné hmoty 
PO právnická osoba 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
SJM společné jmění manželů 
SVJ společenství vlastníků jednotek 
TZ technické zhodnocení 
v.o.s. veřejná obchodní společnost 
VPP veřejně prospěšný poplatník 
VZP veřejné zdravotní pojištění 
ZD základ daně 
ZDP Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
ZDPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ZOR Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
ZOÚ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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Konstrukce dílčích základů daně 

Typ příjmu Příjmy Výdaje 
Dílčí 

základ 
daně 

Pojistné Ztráta Samostatný 
základ daně 

Příjmy ze 
závislé činnosti 
dle  
§ 6 ZDP 

mzdy a jiné 
odměny 

zaměstnanců, 
statutárních 

orgánů, funkční 
požitky, dohody 

ne hrubá 
mzda ano ne 

DPP a DPČ do 
výše limitů při 
nepodepsání 
prohlášení k 

dani 

Příjmy ze 
samostatné 
činnosti dle  
§ 7 ZDP 

příjmy z živnosti, 
nezávislého 

povolání, nájem 
v OM 

skutečné x 
paušální 
výdaje 

P-V ano ano 

příjmy autorů 
vymezených 
činností do 

10 000 Kč za 
měsíc 

Příjmy 
z kapitálového 
majetku dle  
§ 8 ZDP 

dividendy a jiné 
podíly na zisku, 

úroky, dluhopisy 
(ne) P ne ne 

uplatnění 
srážkové daně 

u příjmů u 
zdroje (spořící 

účet) 

Příjmy z nájmu 
dle  
§ 9 ZDP 

nájem 
(ne v OM), 

příležitostný 
nájem 

nemovitých věcí 

skutečné x 
paušální 
výdaje 

P-V ne ano ne 

Ostatní příjmy 
dle § 10 ZDP 

příležitostné 
příjmy, cenné 

papíry (ne 
v OM), prodej 

neosvobozených 
nemovitých věcí 

výdaje 
max do 

výše 
příjmů 

P-V ne ne ne 

 

U uplatňování výdajů je třeba si uvědomit důležitou věc. V rámci jednoho dílčího základu 
daně není možné kombinovat skutečné a paušální výdaje. Tedy bude-li mít poplatník příjmy 
z řemeslného podnikání, kde uplatní paušální výdaje 80 % a současně bude pronajímat 
bytovou jednotku, kterou má zařazenou v obchodním majetku, kde využije skutečné výdaje, 
není daný postup v souladu se zákonem, jelikož příjem z řemeslné činnosti, i pronájem 
předmětu zařazený v obchodním majetku je jeden a ten samý příjem, tj. příjem ze samostatné 
činnosti. Pokud ovšem bude mít poplatník příjem dle § 7 ZDP a poté příjem dle § 9 ZDP, zde již 
může uplatnit různé typy výdajů, jelikož se nejedná o jeden a ten samý dílčí základ daně. 
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Teoretické otázky 

Vždy je 1 odpověď správná. 

1. Jaké příjmy se zahrnují do daňového přiznání u fyzických osob? 
a. pouze příjmy zdanitelné 
b. pouze příjmy zdanitelné a příjmy osvobozené 
c. příjmy zdanitelné, osvobozené i příjmy zdaněné srážkovou daní 
d. příjmy zdanitelné, v některých případech i příjmy zdaněné srážkovou daní 

2. Jaký příjem nepodléhá srážkové dani? 
a. podíl na zisku tichého společníka 
b. dohoda o provedení práce (hrubá mzda 9 800 Kč), podepsáno Prohlášení k dani 
c. dohoda o pracovní činnosti (hrubá mzda 4 000 Kč), nebylo podepsáno Prohlášení k 

dani 
d. autorské honoráře do 10 000 Kč 

3. Na jaké typy příjmů se nevztahuje progresivní zdanění? 
a. na všechny příjmy kromě příjmů ze samostatné činnosti 
b. na všechny příjmy kromě příjmů, které podléhají samostatnému základu daně 
c. progresivní zdanění se vztahuje na všechny příjmy, které se uvádějí do daňového 

přiznání (§ 6 - § 10 ZDP), kromě příjmů, které podléhají samostatnému základu 
daně 

d. progresivní zdanění se vztahuje na všechny příjmy, které se uvádějí do daňového 
přiznání (§ 6 - § 10 ZDP) 

4. Jaké jsou sazby daně u fyzických osob? 
a. pouze 15 % 
b. 7 %, 15 %, 23 % 
c. pouze 23 % 
d. 15 %, 23 % 

5. Kdo má povinnost podat daňové přiznání? 
a. poplatník, který splnil podmínky § 7a ZDP 
b. poplatník, který má příjmy pouze ze zahraničí, u kterých se použije metoda dle § 38f 

ZDP 
c. poplatník, který podepsal Prohlášení k dani a vedle hlavního pracovního poměru 

má dohodu, u které se sráží srážková daň 
d. poplatník, kterému byla vyměřena ztráta z § 7 ZDP, ztrátu ovšem neuplatnil 

6. Jaký je limit pro podání daňového přiznání (poplatník nemá příjmy dle § 6 ZDP)? 
a. 15 000 Kč 
b. 6 000 Kč 
c. 20 000 Kč 
d. 50 000 Kč
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Dotace z rozpočtu obce na vydání publikace o památkách města NE § 4 odst. 1 
písm. u) 

Náhrada od pojišťovny za zcizené auto (auto bylo v OM) NE § 4 odst. 1 
písm. d) 

Ubytovací stipendium od MŠMT  ANO § 4 odst. 1 
písm. i) 

 

 

Příklad 5 

Doplňte do tabulky, zda se jedná o osvobozený příjem či ne. 

Č. Text OSV Ustanovení 
ZDP 

1 
Otec daroval svému synovi v průběhu roku 2023 finanční částku 
ve výši 250 000 Kč na pořízení nového osobního automobilu, 
který bude sloužit pro jeho soukromé účely. 

  

2 
Fyzická osoba nepodnikatel v roce 2023 darovala částku 25 000 
Kč jiné fyzické osobě, která provozuje útulek pro opuštěná 
zvířata. Byla sepsána darovací smlouva. 

  

3 

Fyzická osoba dostala v srpnu 2023 polovinu nemovitosti od 
matky přítelkyně jako dar. Zápis do katastru byl proveden v září 
2023. Matka se rozhodla dar vzít zpět pro nevděk. Změna 
v zápisu v katastru byla provedena v prosinci 2023. Hodnota 
nemovitosti činila 2 100 000 Kč. Vyřešte situaci z obou stran. 

  

4 

Fyzická osoba zemřela, před úmrtím určila ve své smlouvě o 
životním pojištění jako obmyšlenou osobu svoji vzdálenou 
příbuznou. Výše pojistného činila 36 000 Kč. Výplata životního 
pojištění příbuzné se uskutečnila v prosinci 2023. Vyřešte situaci 
u příbuzné. 

  

5 

Fyzická osoba prodává byt, který pořídila 30. prosince 2021. Byt 
byl pronajímán a příjmy byly zdaňovány v rámci § 9 ZDP. Fyzická 
osoba se rozhodla byt prodat. Prodej se uskutečnil v dubnu 2023 
za 2 500 000 Kč. Fyzická osoba podala do 1. 4. 2024 oznámení o 
uspokojování vlastní bytové potřeby dle § 4b ZDP v plné výši. 
Pořizovací cena bytu byla ve výši 1 700 000 Kč. 

  

6 

Rodina vlastnila chatu, kterou v dubnu 2023 prodala. Chata byla 
zděděna. Dědické řízení skončilo v červenci 2020. Původní 
vlastník měl chatu ve vlastnictví od února 2019. Cena stanovená 
na základě znaleckého posudku činí 1 900 000 Kč. V roce 2023 
fyzická osoba (člen rodiny) prodává chatu za 3 800 000 Kč. 

  

7 

V roce 2023 se odehrála nešťastná událost. Fyzická osoba měla 
autohavárii svého osobního automobilu. Pojistná náhrada 
inkasovaná v roce 2023 činila 100 000 Kč, spoluúčast byla ve výši 
20 %. 

  



Sbírka úloh k dani z příjmů fyzických osob 

Příjmy ze závislé činnosti § 6 - Nepeněžní příjem zaměstnance | 85 

Pokud má zaměstnavatel vlastní stravovací 
zařízení, daňově uznatelné jsou všechny 
náklady, až na hodnotu potravin.28 

Stravování zaměstnanců nad limit 
v nepeněžní formě.  nedaňový osvobozeno 

§ 24 odst. 2 
písm. j) bod 4 

§ 6 odst. 9 
písm. b) 

Stravenkový paušál do limitu (107,10 
Kč/směna). daňový osvobozeno 

§ 24 odst. 2 
písm. j) bod 4 

§ 6 odst. 9 
písm. b) 

Stravenkový paušál nad limit. daňový zdanitelný 

§ 24 odst. 2 
písm. j) bod 4 

§ 6 odst. 9 
písm. b) 

Poskytování pitné vody29 na pracovišti. 
Nejedná se ovšem o minerálky (slazené nebo 
neslazené), slazené limonády, káva nebo čaj 
– tyto položky jsou DN, viz § 25 odst. 1 písm. 
zm) ZDP. Výjimka platí pro ochranné nápoje.   

daňový osvobozeno30 

§ 24 odst. 2 
písm. j) bod 1 

§ 6 odst. 9 
písm. c) 

Poskytování nealkoholických nápojů na 
pracovišti v peněžním plnění. daňový zdanitelný 

§ 24 odst. 2 
písm. j) bod 5 

§ 6 odst. 9 
písm. d) 

Poskytování nealkoholických nápojů na 
pracovišti v nepeněžním plnění. nedaňový osvobozeno 

§ 25 odst. 1 
písm. zm) 
§ 6 odst. 9 

písm. c) 

Poskytování občerstvení na pracovišti 
v peněžním plnění. nedaňový zdanitelný 

§ 25 odst. 1 
písm. t)  

§ 6 odst. 9 
písm. d) 

Poskytování občerstvení na pracovišti 
v nepeněžním plnění. nedaňový osvobozeno 

§ 25 odst. 1 
písm. t)  

§ 6 odst. 9 
písm. d) 

 
28 Ztráta z vlastního stravovacího zařízení je daňová účinná, viz § 25 odst. 1 písm. k) ZDP – výjimka pro § 24 odst. 
2 písm. j) ZDP.  
29 Jedná se o neochucenou a nedosycovanou pitnou vodu. Daňový režim pitné vody dodávané vodárnami, balené 
v PET láhvích či barelech je shodný.  
30 Nejedná se o ochranný nápoj, jehož účelem je chránit lidský organizmus před vlivy nadměrného tepla nebo 
zimy, na něj má zaměstnanec nárok jen za určitých podmínek. V případě ochranného nápoje by se jednalo u 
zaměstnanců o plnění mimo předmět daně. U pitné vody je jedná o pitný režim, který je třeba také zajistit pro 
zaměstnance. 
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112 | Příjmy ze závislé činnosti § 6 - 6. Odstupné 

6. Odstupné  

Zaměstnanec, který skončil pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou 
pro organizační změny, viz § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, má nárok na odstupné, a to ve 
výši nejméně 3násobku průměrného měsíčního výdělku, trval-li jeho pracovní poměr alespoň 
2 roky. Trval-li alespoň 1 rok a méně než 2 roky, činí odstupné nejméně 2násobek průměrného 
měsíčního výdělku. Trval-li méně než 1 rok, přísluší nejméně 1násobek průměrného měsíčního 
výdělku. 

 

Příklad 1 

Zaměstnavatel rozvázal v červenci 2023 s panem Koutným pracovní smlouvu dle § 52 písm. c) 
zákoníku práce z titulu nadbytečnosti zaměstnance. S ohledem na dobu trvání pracovního 
poměru u zaměstnavatele přísluší panu Koutnému dle § 67 odst. 1 písm. c) zákoníku práce 
odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Dle vnitropodnikové směrnice přiznal 
zaměstnavatel panu Koutnému odstupné ve výši čtyřnásobku jeho průměrného výdělku. Panu 
Koutnému je poskytnuto odstupné ve výši 150 000 Kč, přičemž za červenec 2023 činí 
zdanitelná mzda zaměstnance 37 500 Kč. Zaměstnanec učinil prohlášení k dani a uplatňuje 
pouze základní slevu na poplatníka. 

 

Řešení 1 

U pana Koutného je částka odstupného v plné výši zdaněna jako příjem ze závislé činnosti, 
odstupné však nezahrne do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného na 
sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. 

Základ daně bude činit 187 500 Kč, záloha na daň činí (4*40 324*0,15 + (187 500 – 4*40 
324)*0,23) = 30 222 Kč. Zálohová daň vychází ze základu daně. 

Pokud je základ daně vyšší než 4násobek průměrné mzdy, tj. 161 296 Kč (4*40 324), je třeba 
výpočet rozdělit na dvě části, a to na část do 161 296, daněnou 15 % a část nad 161 296 
daněnou 23 %. 

Dílčí daně se nezaokrouhlují, zaokrouhlí se až konečná daň. 

Základní sleva na poplatníka činí 2 570 Kč, daň po uplatnění slevy činí 27 652 Kč. 

Pojistné hrazené zaměstnancem činí 4 125 Kč (37 500/100*6,5 – sociální zabezpečení, 37 
500/100*4,5 – veřejné zdravotní pojištění, částky pojistného se zaokrouhlují na celé koruny 
nahoru). 
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Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje 

I zde platí povinnost úpravy rozdílů příjmů a výdajů dle bodu 3 ustanovení § 23 odst. 8 písm. 
b) ZDP. Základ daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke 
změně způsobu uplatňování výdajů došlo (přechod z uplatnění výdajů v paušální výši 
v předcházejícím zdaňovacím období na uplatňování výdajů v prokázané výši v běžném 
zdaňovacím období při zahájení vedení daňové evidence se upraví o hodnotu pohledávek, 
které při úhradě by byly zdanitelným příjmem, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 
odst. 2 písm. y) ZDP. Zde se základ daně neupravuje o dluhy. 

V souvislosti s přechody je nutno zmínit odpisy. Při skutečných výdajích jsou odpisy součástí 
výdajů, kdy hodnotu odpisů uvádíme na ř. 102 přílohy č. 1. Odpisy hmotného majetku není 
poplatník povinen uplatnit. Pokud poplatník vede daňovou evidenci a uplatnění odpisů se 
nehodí (např. z důvodu nízkého základu daně  uplatněním odpisů by se dostal do daňové 
ztráty  prodloužila by se lhůta pro stanovení daně o dalších 5 let). V takovém případě se 
doba odepisování prodlužuje o dobu, po kterou nebyly odpisy uplatněny. 

Jiná situace by nastala v případě, kdy poplatník v některém zdaňovacím období, kdy vede 
daňovou evidenci, pořídí osobní automobil, zahájí odpisování a následně začne uplatňovat 
výdaje procentem z příjmů podle § 7 ods.t 7 ZDP či § 9 odst. 4 ZDP. V takovém případě se 
odpisy evidují evidenčně. Není možné odpisy v takovém případě přerušit, a tedy prodloužit 
dobu odepisování daného majetku, v odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by 
odpisování přerušeno nebylo, odpisy jsou kalkulovány evidenčně, viz § 26 odst. 8 ZDP. 

Pokud nastanete situace, že poplatník nakoupí osobní automobil v době, kdy se uplatňují 
paušální výdaje, nemá poplatník obchodní majetek dle § 4 odst. 4 ZDP, a tak nemůže zahájit 
odepisování. Pokud se ovšem poté rozhodne přejít na skutečné výdaje a zahájit odepisování, 
je třeba zkoumat vstupní cenu dle § 29 odst. 1 ZDP. Pokud doba mezi pořízením a vložením do 
OM dle § 7 ZDP nebo doba mezi pořízením a zahájením nájmu dle § 9 ZDP činí do 1 roku, činí 
vstupní cena dle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP – pořizovací cenu navýšenou o opravy a technické 
zhodnocení. Pokud je doba nad 1 rok, činí vstupní cenu reprodukční pořizovací cena (cena 
určená podle znaleckého posudku), viz § 29 odst. 1 písm. d) ZDP. Toto platí pro movitý 
majetek. Co se týká nemovitého majetku, tam je lhůta 5 let. 

 

 

Daňová evidence

• uplatnění 
odpisů X+1

Daňová evidence

• přerušení 
odpisů

Daňová evidence

• uplatnění 
odpisů X+2

Daňová evidence

• uplatnění 
odpisů X+1

Paušální výdaje

• evidenční 
odpisy X+2

Daňová evidence

• uplatnění 
odpisů X+3


