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56 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

Cíl: Dozvíš se, jaké mají povinnosti daňoví poplatníci a jak těmto povinnostem 

dostát. 

Klíčová slova 

Daňové přiznání, finanční úřad, daně z příjmu fyzických a právnických osob, daň  

z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, silniční daň, daňový poradce. 

 

Vzpomeň si na pohádku Tajemství staré bambitky. Líbila se ti? Pamatuješ na dva výběrčí 

daní Lorence a Ference? Z čeho všeho vybírali daně? 

Teď si představ, že jsi ty ministr financí. Mimochodem, víš, kdo je současný ministr financí? 

A kdo předseda vlády?  

Protože jsi jako ministr odpovědný za to, aby do státního rozpočtu přicházely peníze, zkus 

rychle vymýšlet, z čeho by se měly vybírat daně. Vezmi si několik lístků a zkus na každý  

z nich napsat, co by se mělo danit. Potom lístky nalep na tabuli. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Sleduj pozorně prezentaci, objeví se tam postupně důležité informace i úkoly, které budeš 

plnit. V sešitě máš uvedeny základní pojmy. 

 

 

 

 Finanční úřad 

 Daň z příjmu fyzických a právnických osob 

 Daň z nemovitosti 

 Daň z převodu nemovitosti 

 Silniční daň 

 Daňové přiznání 

 Daňový poradce  
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ÚKOL Č. 1 

Na internetu najdi adresu finančního úřadu, pod který spadá území tvého trvalého bydliště. 

Odpověď:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 2 

Na internetu (např. na stránkách .cz/dane penize) najdi interaktivní daňový formulář, stáhni 

ve formátu Excel a zkus vyplnit první stranu s údaji o sobě.  

 

Jiná varianta: Ve výřezu první strany formuláře v pracovním sešitě vyplň správně volné 

kolonky. Můžeš doplnit z elektronického formuláře, pokud jsi ho už zpracoval. 

 

Zdroj: https://i.iinfo.cz/images/291/dap-1-1.png 
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ÚKOL Č. 3 

Na internetu najdi jméno, adresu a telefonní číslo na některého daňového poradce v okolí 

tvého bydliště.  

Odpověď: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pro chytré hlavičky 

Při určování výše daně podnikající fyzické osoby ze svého příjmu musíš nejprve vypočítat 

základ daně.  

Ten se vypočítá tím, že odečteš od sebe příjmy a výdaje. 

Daň z příjmu fyzické osoby činí 15 % ze základu daně. 

Od této částky odečteš ještě slevy na dani (např. sleva na poplatníka). 

 

Příklad: Vypočítej daň, kterou musí zaplatit pan Karas ze svého příjmu, pokud jeho příjmy 

byly 650 000 Kč, výdaje činily 120 000 Kč a uplatnil jen slevu na poplatníka, která činí  

24 840 Kč.  

 

Příjmy ……………………………………………… 

Výdaje …………………………………………….. 

Základ daně ……………………………………… 

15 % základu daně ……………………………… 

Sleva na poplatníka ……………………………. 

Výsledná daň ……………………………………. 

 

Hra 

AZ kvíz: Rozdělte se na dvě skupiny. Každá skupina si vybere svou barvu. Budeme soutěžit 

v rychlosti vyhledávání informací na internetu. Bude zadáno 6 otázek. Skupina,  

která na danou otázku odpoví jako první, vyhraje políčko v trojúhelníku a vybarví si ho svou 

barvou. Které skupině se podaří spojit všechny 3 strany trojúhelníku, vyhrává. 
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Kontrolní otázky 

Co ses v této vyučovací hodině dozvěděl nového, co z toho považuješ za důležité vědět? 

K čemu jsou vybrané daně dále využívány? 

Líbila se ti dnešní hodina, co tě nejvíc bavilo nebo zaujalo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


