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Zadání samostatné práce

• Úkol: samostatné vyplnění daňového přiznání podle následujících 
instrukcí, případně s pomocí návodů, které si najdete na Internetu

• Formát odevzdání: vyplněný formulář vygenerovaný v PDF

• Forma odevzdání: zaslání v příloze na e-mail Tomas.Kupka@gymnct.cz

• Deadline: pondělí 13. 4. 2020

• Použití osobních údajů 
• v DAP vyplňte po pravdě pouze své jméno a příjmení, ostatní údaje můžete 

převzít z připojených vzorových příloh:
RČ: 8502202225 (datum narození 20. 02. 1985)
Adresa: Novákova 111, 560 02 Česká Třebová 

mailto:Tomas.Kupka@gymnct.cz


Východiska
1) Daňové přiznání (dále DAP) budeme vyplňovat jako fyzické osoby (FO) 
podnikající v režimu „vedlejší činnosti“ (jsme zaměstnaní a zároveň jsme OSVČ)

2) Kromě daňového základu z podnikání (bude se uvádět v příloze č. 1 DAP) 
budeme ještě vykazovat příjmy z pronájmu nemovitosti (bude se uvádět v příloze 
č. 2 DAP)

3) Jsme dárci krve (darovali jsme 4x za rok)

4) Máme penzijní připojištění se státním příspěvkem (spoříme 2.000 Kč měsíčně)

5) Jsme studenti (celý rok)

DAP vyplníme v interaktivním formuláři na Daňovém portálu

V případě potřeby využijeme návody na vyplnění na Internetu (např.: 
https://ekonom.ihned.cz/c1-66476090-danove-priznani-prakticky-pruvodce-jak-
vyplnit-formular-radek-po-radku)

https://ekonom.ihned.cz/c1-66476090-danove-priznani-prakticky-pruvodce-jak-vyplnit-formular-radek-po-radku


Před začátkem vyplnění I.
• Zajištění dokumentů, z nichž budeme vybírat příslušné údaje (tyto 

dokumenty (v originálu) dokládáme v reálné situaci jako povinné 
přílohy DAP na Finanční úřad):
• 1) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (vydá nám 

zaměstnavatel)
• 2) Potvrzení pro dárce krve o počtu bezpříspěvkových odběrů (vydá nám 

transfúzní oddělení)
• 3) Potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním 

příspěvkem (vydá nám příslušná penzijní společnost)
• 4) Potvrzení o studiu (vydá nám SŠ nebo VŠ)

• Otevření formuláře DAP na Daňovém portálu
• http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces


Přílohy pro DAP – Potvrzení o zdanitelných příjmech



Přílohy pro DAP – Potvrzení pro dárce krve



Přílohy pro DAP – Potvrzení o platbách penzijního 
připojištění se státním příspěvkem



Přílohy pro DAP – Potvrzení o studiu



Před začátkem vyplnění II.
• Princip vyplnění DAP

• Zadáváme jen základní hodnoty, aplikace vše počítá sama

• Postupujeme postupně po řádcích, vyplňujeme v mezikrocích přílohy uvedené 
u příslušných řádků

• Políčka, pro která nemáme data, nevyplňujeme

• Každý oddíl lze zkontrolovat, případné nedostatky (zvýrazněné červeně) 
opravíme/doplníme

• Pro stanovení základu daně z podnikání (pro vyplnění Přílohy č. 1 
DAP) využijte vlastní daňovou evidenci (váš úkol ve výuce a doma 
během předchozích týdnů)



Před začátkem vyplnění III. 
Otevření formuláře DAP na Daňovém portálu 

• Po rozkliknutí odkazu volíme link „Elektronická podání pro FS“ 
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

• Poté volíme link „Elektronické formuláře“ a následně vlastní DAP

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces


Práce s DAP

hlavní část pro 
zobrazení 
jednotlivých 
oddílů a jejich 
doplňování 

pravé menu 
pro další práci 
s DAP 
(ukládání, 
generování pro 
tisk a pdf., 
proklik do 
jednotlivých 
oddílů a příloh) 



Záhlaví a I. Oddíl
• Záhlaví

• volíme z rozvíracího pole přednastavené hodnoty

• 01 – nevyplňujeme, pokud nemáme 

• 02 – RČ bez lomítka

• 03 – již přednastaveno (nevyplňujeme)

• 04, 05, 29, 30 – nevyplňujeme

• I. Oddíl
• vyplníme, jak je předepsáno, u výběru z číselníku se otevírá pomocná tabulka, po výběru 

vhodného klikneme na „Vybrat“ (v pravém menu)

• vyplňujeme pouze: Identifikace DS, Adresa místa pobytu a Kontaktní informace, zbytek oddílu 
necháme nevyplněný



II. Oddíl
• pro vyplnění řádků 31 – 35 použijeme „výpočtovou tabulku„, do níž 

přepíšeme údaje z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti“

• do „výpočtové tabulky“ přepíšeme částky z řádků: „úhrn příjmů“, „úhrn 
povinného pojistného“ a „sražená záloha na daň“

• po vyplnění klikneme na „zpět“ a data se nám přepíší do II. Oddílu.



II. Oddíl – podnikání
• řádek 37 je určen pro daňový základ z podnikání, k vyplnění slouží „Příloha 1“

• zde si volíte, zdali vedete daňovou evidenci (budete uplatňovat reálné výdaje), nebo 
budete výdaje uplatňovat paušálem (volná živnost 60 %, ostatní živnosti 80 %)

• zvolili jste paušál? V tabulce „B“ zadejte název vaší živnosti, procentní sazbu a celkové 
příjmy, data se vám následně propíší do hlavní tabulky

• nic jiného nevyplňujete a kliknutím na „Zpět“ se dostanete do II. Oddílu



II. Oddíl - podnikání
• pokud vedete daňovou evidenci, do ř. 101 vepište celkové příjmy, do ř. 

102 celkové výdaje, formulář následně vypočítá základ daně z 
podnikání

• v tabulce „B“ doplňte název druhu činnosti

• ještě je třeba vyplnit tabulku „D“, zde doporučuji do všech řádků (1 –
9) a sloupců zadat „0“

• nic jiného zde nevyplňujte, před tlačítkem „zpět“ můžete kliknout na 
„kontrola stránky“ 



II. Oddíl – příjem z pronájmu
• řádek 39 je určen pro daňový základ z pronájmu (bytu, domu apod.)

• údaje se zadávají do Přílohy 2 (tabulka 1)

• vymyslete si výši ročního příjmu za pronájem, celkové roční náklady, 
poté rozhodněte, zdali použijete daňovou evidenci nebo paušální 
výdaje (30 %), zaškrtněte příslušné políčko a doplňte (buď pouze ř. 
201 (u paušálu), nebo ř. 201 a 202 (u DE); nic jiného se nevyplňuje

• tlačítkem „Zpět“ se vraťte do II. Oddílu, ten se automaticky přepočítá 



III. Oddíl – odečitatelné položky (+ IV. Oddíl)
• hodnotami zadanými do řádků 46 – 53 si snižujeme základ daně

• do ř. 46 zapište hodnotu daru (počet bezpříspěvkových odběrů 
krve/plazmy x 3.000 Kč, v našem případě 4x3000 Kč)

• do ř. 48 zapište částku uvedenou ve výpisu penzijní společnosti, v 
našem případě zadejte částku 12.000 Kč (protože si spoříte 2.000 Kč 
měsíčně a lze uplatnit výši přesahující 1.000 Kč měsíčního spoření) 

• vše ostatní se dopočítá samo

• na ř. 57 uvidíte výši daně z příjmu FO (15 % z daňového základu), 
sumarizace je ve IV. Oddílu (zde nic nevyplňujeme)



V. Oddíl – uplatnění slev na dani
• slevy na dani nám snižují daň z příjmu

• sleva na poplatníka na ř. 64 je předvyplněna

• v ř. 69 vyplníte počet měsíců, kdy jste měli status studenta (doloženo 
potvrzením o studiu), pokud celý rok, zadáme „12“, a vypočítá se 
automaticky celková sleva na dani (za každý měsíc je to 335 Kč) 

• pokud bychom měli jiné slevy, zapisujeme je do příslušných řádků, 
pokud máme děti, zapisujeme je do tabulky č. 2



VI. Oddíl, VII. Oddíl
• VI. Oddíl nevyplňujeme, slouží pro dodatečné DAP

• VII. Oddíl ukazuje, kolik za nás zaměstnavatel již zaplatil na zálohách 
na daň z příjmu (ř. 84) a kolik budeme na dani z příjmu doplácet 
(kladná hodnota ř. 91) nebo nám stát bude vracet (záporná hodnota ř. 
91)



Vrácení přeplatku
• pokud je v ř. 91 hodnota záporná, požádáme Finanční úřad o vrácení 

přeplatku

• FÚ vrací finance pouze na bankovní účet



Přílohy DAP
• do sumarizační tabulky je třeba doplnit skutečný počet příloh, tento 

počet musí odpovídat počtu příloh připojených k DAP, což zkontroluje 
úředník na podatelně FÚ

• příloha č. 1 a č. 2 se doplňují automaticky, další přílohy jsou: potvrzení 
o zdanitelných příjmech, potvrzení o poskytnutém daru, potvrzení 
penzijní společnosti, do předposledního řádku se uvádí: výpočtová 
tabulka (tzn. „1“)



Převod do PDF a odeslání
• po vyplnění DAP uložte formulář do PDF a odešlete na 

Tomas.Kupka@gymnct.cz

• po kliknutí na „Úplný opis k tisku“ volíte, zdali chcete s 
růžovým pozadím nebo bez barevného pozadí

• zasíláte pouze vygenerovaný formulář, nic jiného

• pozn.: můžete si vyplněný DAP zkontrolovat automatickou 
kontrolou, ale na některé zobrazené chyby neberte ohled, 
např. nepřipojené e-Přílohy (to je pouze pro případ, že 
chcete DAP posílat datovou schránkou)

mailto:Tomas.Kupka@gymnct.cz


Doufám, že vše bez problémů zvládnete, 

těším se na Vaše DAP.

S pozdravem

Tomáš Kupka




