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OTÁZKY A ODPOVĚDI

Dohoda o provedení práce
Podmínkou tohoto typu pracovní
smlouvy je, že pro jednoho zaměstnava-
tele nebudete pracovat více než 300 ho-
din během kalendářního roku. Když jste
někde jinde zaměstnaní na hlavní pra-
covní poměr, máte nejspíš u zaměstna-
vatele podepsané takzvané prohlášení
k dani, díky kterému vám v práci strhá-
vají zálohy na daň snížené o slevy na
dani. To však můžete mít podepsané
jen u jednoho zaměstnavatele. U toho,
kde pracujete na dohodu o provedení
práce, ho proto mít nebudete. Pak nastá-
vají tři možnosti:

A. Na DPP jste si vydělali
méně než 5 000 korun za měsíc

Pokud již máte u hlavního zaměstnavate-
le podepsané prohlášení k dani, zaměst-
navatel na DPP vám automaticky strhne
15procentní srážkovou daň a vy se již
o nic nemusíte starat.

B. Na DPP jste si vydělali
víc než 5 000 korun za měsíc

Zaměstnavatel na DPP za vás odvede
15procentní daň, ale je to daň zálohová.
Na konci roku (nebo po skončení práce)
vám vystaví potvrzení o zdanitelných pří-
jmech. Vy si pak podáte daňové přiznání
a uplatníte slevy a odčitatelné položky.

C. Na DPP jste si vydělali
přes 10 000 korun měsíčně

O daních platí totéž co v předchozím
případě, ale z příjmu budete hradit
i sociální a zdravotní pojištění.
O jeho odvod se automaticky posta-
rá zaměstnavatel, u něhož si přivy-
děláváte.

Pozor: Často se stává, že 300 ho-
din pracujete v průběhu několika mě-
síců a pak vám zaměstnavatel vyplatí
odměnu najednou. V tom případě ne-
lze dělit částku počtem měsíců a dostat
se kvůli povinnému pojištění pod deset ti-
síc.

Když si budete sami danit příjmy z do-
hody o provedení práce, uvedete je na
stranu 2 základního daňového formuláře
mezi příjmy podle § 6.

Dohoda o pracovní činnosti
V podstatě jde o klasickou pracovní
smlouvu. I tady však platí omezení – ten-
tokrát jde o vykonávání pracovní činnosti
po dobu maximálně dvaceti hodin za tý-
den. O prohlášení k dani z příjmů platí to-
též co u dohody o provedení práce – mů-

žete ho mít podepsané jen u jednoho za-
městnavatele a nejspíš to bude ten, jenž
je pro vás hlavní. Jak budete danit? Jsou
dvě varianty:

A. Na DPČ si vyděláte
méně než 5 000 korun za měsíc

Zaměstnavatel automaticky strhne 15pro-
centní srážkovou daň a vy se již o nic ne-
musíte starat.

B. Na DPČ si vyděláte
více než 5 000 korun za měsíc

Zaměstnavatel strhne 15procentní daň,
ale je to daň zálohová. Opět vám vystaví
o příjmech i odvedených zálohách potvr-
zení. Vy podáte daňové přiznání a uvede-
te příjmy z obou souběžných zaměstnání
– hlavního i vedlejšího.
Sociální a zdravotní pojištění: Platí se až
z odměny od 2 500 korun za měsíc, o jeho
odvod se postará zaměstnavatel.

I dohody o pracovní činnosti se započí-
távají do příjmů podle § 6.

Honoráře
Pokud jste dostali honorář za příspěvek
do novin, do televize, rozhlasu či za to, že
jste napsali poučnou brožurku, musíte
počkat ještě týden, až budeme společně

vyplňovat přílohu číslo 1 určenou pro
podnikatele. Tam se totiž všechny hono-
ráře uvádějí a nezáleží na tom, jestli jsou
jednorázové, či zda třeba do zájmového
časopisu přispíváte pravidelně. Protože
však pro mnoho lidí jsou honoráře for-
mou přivýdělku, uvádíme zde několik
obecných pravidel:

A. Jestliže vám jeden plátce v měsíci
za příspěvky do tisku, rozhlasu a te-

levize (a jejich internetových obdob) vy-
platí 7 000 korun a méně, rovnou strhne
15procentní srážkovou daň. Vy se nemu-
síte o nic starat, ale ani neuplatníte slevu.
Žádné podepsání či nepodepsání daňové-
ho prohlášení není nic platné. Pozor –
v roce 2014 se sedmitisícová hranice zvý-
ší na 10 000 korun, jenže nyní se vyplňuje
přiznání za rok 2013...

B. Když vám jeden plátce pošle v da-
ném měsíci víc než 7 000 korun, pří-

jmy uvedete v daňovém přiznání, odečtete
od nich výdaje a můžete uplatnit sle-

vu na dani. Výdaje mohou být
skutečné (v tom případě si

o nich vedete evidenci)
nebo je můžete vyčíslit

paušálně, v tom případě
odečtete 40 procent pří-

jmů.

C. Pokud dostanete honorář za ji-
nou činnost, než je práce pro

tisk, rozhlas a televizi, platí stejný po-
stup jako v bodě B., ať je odměna v jaké-

koli výši. Příkladem takových činností je
třeba psaní knih, účinkování v reklamě...
Pozor: z honorářů platíte sociální a zdravot-
ní pojištění, tak jako podnikatelé, když
z nich nebyla sražena srážková daň (převý-
šily 7 000 korun, či byly z jiné činnosti než
je výše uvedeno). Jolana Nováková

„Zaměstnanec může uplatňovat
slevy na dani jen u jednoho
zaměstnavatele. Kdo si přivydělává
a dostane k podpisu prohlášení

u dalšího
zaměstnavatele, musí
v něm zaškrtnout
volbu, že neuplatňuje
odpočitatelné položky
a slevy na dani.
Protože jde o dva

paralelní pracovní poměry,
nezúčtuje daň hlavní zaměstnavatel,
ale zaměstnanec musí sám podat
přiznání a uplatnit v něm další
odpočty, třeba úroky z hypotéky či
dary na dobročinné účely.“

Ondřej Homolka, bpv Consulting

Daň z příjmů se počítá jako 15 procent
z daňového základu. A daňový základ
jsou peníze, které jste vydělali, plus po-
jistné na povinná pojištění minus nákla-
dy (pozor, žádné výdaje nelze odečítat
od příjmů ze zaměstnání). Daňový zá-
klad si však můžete poměrně významně
snížit a ušetřit tak i několik tisíc korun.

Dary pro charitu
Můžete odečíst dary věnované napří-
klad dobročinným organizacím. Odečíst
můžete maximálně 10 procent svého da-
ňového základu. Z každé darované tisíci-
koruny ušetříte 150 korun na dani.

Úroky na bydlení
Uplatnit lze úroky placené na hypotéce
či stavebním spoření. Podmínkou je,
abyste úvěrem řešili bytovou potřebu
svou či svých blízkých. Nejvýše lze ode-
číst 300 000 korun a ušetřit tak 45 000
korun na dani.

Penzijní připojištění
Pokud si do penzijní společnosti spoříte
více než 1 000 korun měsíčně, smíte si
snižovat daňový základ. Naspořenou
částku snížíte o 12 tisíc a rozdíl uplatníte
jako snížení základu daně. Nejvýše mů-
žete uplatnit 12 tisíc za rok.

Životní pojištění
Odečíst lze nejvýš 12 000 korun za po-
jistku, díky níž si spoříte na stáří (musí
trvat alespoň pět let a zároveň být uza-
vřena do 60 let věku).

Odborové příspěvky
Až o 3 000 korun můžete snížit daňový
základ, jste-li členem odborové organi-
zace. Ušetřit se tak dá 450 korun na
dani z příjmů.

Další vzdělávání
Úhrady za zkoušky až do výše 10 000 ko-
run (zdravotně postižení až 15 000 ko-
run), tuto úlevu je lepší konzultovat,
podmínky jsou komplikované. (jol)

Fotografujete
pro noviny?
Pokud vaše
honoráře

nedosáhnou 7 000
korun za měsíc,

o daně se postará
zaměstnavatel.
Jinak je to na

vás.

» Pokračování ze strany B5

4. Jsem zaměstnanec, souběžně
podnikám a výdaje jsem si až do-
sud uplatňoval paušálně. Nově si
prý nemohu odečítat slevu na vy-
živované děti. Jak je to v případě,
že jsem podnikal celý rok a do za-
městnání nastoupil až v září
2013?
Od roku 2013 platí, že když dílčí zá-
klad daně z podnikání, u kterého
jsou uplatněny paušální výdaje, činí
více než 50 procent celkového zákla-
du daně, nemá poplatník nárok na
snížení daně na manželku a daňové
zvýhodnění na děti. To, zda jste na-
stoupil do zaměstnání v září, není
rozhodující, podstatné je, že příjem
ze zaměstnání musí být vyšší než
50 procent vašeho celkového zákla-
du daně. Pokud máte z celoročního
podnikání základ daně (příjmy mi-
nus paušální výdaje) vyšší než
50 procent celkového základu, pak

nemůžete uplatnit daňové zvýhod-
nění na dět, leda byste vyčíslil sku-
tečné výdaje z podnikání.

5. Manžel byl zaměstnaný a sou-
běžně si přivydělával podnikáním.
Příjmy z podnikání nebyly vysoké,
hlavní plat měl ten zaměstnanec-
ký. V říjnu zemřel. Mám nějak
řešit jeho daňové přiznání? V jeho
evidenci se absolutně nevyznám.
Daňové přiznání za zemřelého
manžela je nutno podat v rámci vy-
pořádání dědictví. Daňová povin-
nost, která vznikla zemřelému, pře-
chází na jeho dědice. Veškerá pra-
vidla jsou pro tento případ speciál-
ně definována v daňových záko-
nech a není možné je obsáhnout
stručnou odpovědí. Proto doporu-
čuji obrátit se na daňového porad-
ce, který vám s tím pomůže.

6. V červnu 2013 neudělala dce-
ra důležitou zkoušku, a tak ukon-

čila vysokoškolské studium.
Mohu si uplatnit slevu za vyživo-
vané dítě ještě za prázdninové
měsíce, nebo to není možné?
V popisovaném případě můžete
uplatnit slevu na vyživované dítě
nejpozději za měsíc červen. Od čer-
vence se již vaše dcera soustavně
nepřipravuje na budoucí povolání.

7. Jak je to s hranicí 20 000 korun,
které není třeba danit? Můžete
uvést příklady činností, na které
se tato úleva vztahuje? Může jít tře-
ba o doučování, když jsem si jeho
prostřednictvím vydělal méně?
Úleva se vztahuje na příležitostné
příjmy, které mohou vzniknout jako
odměna například za sousedskou vý-
pomoc. Může jít třeba i o doučování,
přípravu pečiva na svatbu, údržbu
zahrady, úklid po malování. V roce
2014 bude limit 30 000 korun.

8. Rád bych si uplatnil slevu na

vyživovanou manželku, ale nejs-
me oddáni. Partnerka však nevy-
dělává, žijeme v jedné domácnos-
ti, máme spolu dvě malé děti,
o které se stará.
Sleva se týká pouze vyživované man-
želky, nikoli partnerky. Doporučuji
tedy svatbu, zpětně však slevu uplat-
nit nebude možné – to až v budouc-
nu za měsíce, kdy budete manželé.

9. Můžeme si odečíst od daňové-
ho základu úroky zaplacené za
bydlení? Koupili jsme loni starý
dům, který rekonstruujeme. Za-
tím bydlíme jinde, ale hypotéku
už platíme a banka nám poslala
potvrzení o výši zaplacených
úroků.
Úroky z hypotečního úvěru, který
jste si vzali na koupi rodinného
domu, odečíst zatím nemůžete.
Zákon umožňuje odpočet úroků
z úvěrů na pořízení rodinného
domu za předpokladu, že dům (slo-

vy zákona o daních z příjmů před-
mět bytové potřeby) poplatník vlast-
ní a užívá k vlastnímu trvalému byd-
lení nebo k trvalému bydlení potom-
ků, rodičů nebo prarodičů. Ve va-
šem případě tedy budete moci začít
odečítat úroky od základu daně, až
se do zrekonstruovaného domu na-
stěhujete.

10. Na stavebním spoření jsme si
vzali úvěr na rekonstrukci bytové-
ho jádra v družstevním bytě. Může-
me si od daňového základu ode-
číst zaplacené úroky?
Úroky z úvěru ze stavebního spoře-
ní můžete odečíst za předpokladu,
že byt užíváte k vlastnímu trvalému
bydlení nebo k trvalému bydlení
druhého z manželů, potomků, rodi-
čů nebo prarodičů obou manželů.
Zákon o daních z příjmů dovoluje
odpočet úroků za předpokladu, že
je úvěr použit na údržbu či změnu
stavby bytového domu, rodinného

domu, bytu v nájmu či v užívání
nebo bytové jednotky. Družstevní
byt tuto definici naplňuje.

11. Loni jsem využil výhodných
úrokových sazeb a refinancoval hy-
potéku. Protože jsem to neudělal
přesně v době změny fixace sazby,
musel jsem původní bance zapla-
tit 30 000 korun. Jde vlastně o úro-
ky, o které přišla. Mohu si tuto
částku zahrnout k zaplaceným úro-
kům, o něž si budu snižovat daňo-
vý základ?
Podle toho, co uvádíte, tak 30 000 ko-
run zaplacených původní bance
představuje sankci za předčasné
ukončení smlouvy a tuto částku od
základu daně odečíst nemůžete.

Pokud jste zaměstnanec a současně jste si
přivydělávali třeba na dohodu o provedení
práce nebo o pracovní činnosti, musíte také
podat přiznání sami.

TIP
Zajděte si pro radu
V sobotu 8. března bude pražská
pobočka společnosti TaxVision
nabízet v blízkosti stanice metra
Florenc poradnu těm, kdo si
s daňovým přiznáním nevědí rady.
Jednotná cena bude 500 korun.
Zájemci o vyplnění daňového
přiznání se mohou zapsat na
přesnou hodinu v elektronickém
formuláři vyvěšeném na
www.taxvision.cz.

ODPOČTY

Zaplatíte méně,
třeba když
spoříte na stáří
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Odpovídala daňová
poradkyně
Jana Skálová,
TPA Horwath

SMLOUVY

Daně z práce na dohodu?
Podle toho, kolik jste vydělali


