
    

 
 
 
Př. 1 Měsíčný příjem zaměstnanců na základě pracovní smlouvy je ve firmě 
BBB 39 000 Kč. Poplatník podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4. Z 
důvodu uplatnění rozdílných daňových slev a daňového zvýhodnění na děti 
se může čistá mzda zaměstnanců se stejně vysokou hrubou mzdou lišit. 
Vypočítejte měsíční zálohu na daň a výši čisté mzdy zaměstnance, pokud: 

a) uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka, 
b) uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na 1 

dítě, 
c) uplatňuje základní slevu na poplatníka a také slevu na studenta. 

 

Řešení př.1a) uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka 

hrubá mzda 39 000 Kč 

základ daně 39 000 Kč 

základ daně zaok. 39 000 Kč 

daň (15 %) 5 850 Kč 

sleva na poplatníka 2 570 Kč 

daň po slevě 3 280 Kč 

daňové zvýhodnění na děti - 

záloha na daň 3 280 Kč 

 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 38 (h) odst. 2 se 
zaokrouhluje základ daně pro výpočet daně z příjmů do 100 Kč na celé 
koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru. 

 

hrubá mzda 39 000 Kč 

odvody na SP hrazené 
zaměstnancem (6,5 %) 

 2 535 Kč 

odvody na ZP hrazené 
zaměstnancem (4,5 %) 

1 755 Kč 

záloha na daň 3 280 Kč 

měsíční čistá mzda 31 430 Kč 

 

Odvody na SP a ZP se také zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.  

Čistá mzda = hrubá mzda – odvody na SP a ZP hrazené zaměstnancem (11 
%) – záloha na daň. 



    

 

Řešení př.1b) uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka a daňové 
zvýhodnění na 1 dítě 

hrubá mzda 39 000 Kč 

základ daně 39 000 Kč 

základ daně zaok. 39 000 Kč 

daň (15 %) 5 850 Kč 

sleva na poplatníka 2 570 Kč 

daň po slevě 3 280 Kč 

daňové zvýhodnění na děti 1 267 Kč 

záloha na daň 2 013 Kč 

 

hrubá mzda 39 000 Kč 

odvody na SP hrazené 
zaměstnancem (6,5 %) 

 2 535 Kč 

odvody na ZP hrazené 
zaměstnancem (4,5 %) 

1 755 Kč 

záloha na daň 2 013 Kč 

měsíční čistá mzda 32 697 Kč 

 

Řešení př.1c) uplatňuje základní slevu na poplatníka a také slevu na studenta 

hrubá mzda 39 000 Kč 

základ daně 39 000 Kč 

základ daně zaok. 39 000 Kč 

daň (15 %) 5 850 Kč 

sleva na poplatníka 2 570 Kč 

sleva na studenta 335 Kč 

daň po slevě 2 945 Kč 

daňové zvýhodnění na děti - 

záloha na daň 2 945 Kč 

 

 

 

 



    

 

hrubá mzda 39 000 Kč 

odvody na SP hrazené 
zaměstnancem (6,5 %) 

 2 535 Kč 

odvody na ZP hrazené 
zaměstnancem (4,5 %) 

1 755 Kč 

záloha na daň 2 945 Kč 

měsíční čistá mzda 31 765 Kč 

 

 

 

Př. 2 Měsíčný příjem zaměstnance na základě pracovní smlouvy je 165 000 Kč. 
Zaměstnanec používá osobní automobil zaměstnavatele, jehož vstupní cena 
je 900 000 Kč i pro soukromé účely (nejedná se o nízkoemisní vozidlo). 
Poplatník podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, je ženatý a vyživuje 2 
děti. Vypočítejte měsíční zálohu na daň a výši čisté mzdy zaměstnance. 

 

Řešení př. 2 

hrubá mzda 165 000 Kč 

cena služebního vozidla k 
soukromým účelům 

9 000 Kč 

základ daně 165 000 + 9 000 = 174 000 Kč 

základ daně zaok. 174 000 Kč 

daň (15 %) 23 347 Kč 

daň (23 %) 4 222 Kč 

daň celkem 27 569 Kč 

sleva na poplatníka 2 570 Kč 

daň po slevě 24 999 Kč 

daňové zvýhodnění na děti 1 267 + 1 860 = 3 127 Kč 

záloha na daň 21 872 Kč 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

hrubá mzda 165 000 Kč 

součet všech zdanitelných příjmů 165 000 + 9 000 = 174 000 Kč 

odvody na SP hrazené 
zaměstnancem (6,5 %) 

11 310 Kč 

odvody na ZP hrazené 
zaměstnancem (4,5 %) 

7 830 Kč 

záloha na daň 21 872 Kč 

měsíční čistá mzda 123 988 Kč 

 

 

 


