POKYNY K PěÍLOZE þ. 2
ýástky uvećte v celých Kþ. ýíselné hodnoty poþítané v prĤbČhu výpoþtu daĖové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení
§ 46a odst. 3 zákona o správČ daní a poplatkĤ a jejich zaokrouhlení se provádí s pĜesností na dvČ desetinná místa.
Spoleþné pokyny k výpoþtu dílþích základĤ danČ z pĜíjmĤ z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních pĜíjmĤ (§ 10 zákona)
Do následujících ĜádkĤ se uvádČjí pĜíjmy ze zdrojĤ na území ýeské republiky i pĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí, a to pĜepoþtené na Kþ. PĜíjmy
ze zdrojĤ v zahraniþí se pro úþely tohoto zákona rozumí pĜíjmy plynoucí ze zdrojĤ v zahraniþí snížené o související výdaje stanovené podle
tohoto zákona ve skuteþné výši nebo v procentech z pĜíjmĤ. Podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona u poplatníka (§ 2 odst. 2 zákona) nelze
za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištČní a udržení pĜíjmĤ vyĖatých podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanČní
uznat výdaje, pĜevyšující tyto pĜíjmy. Odþitatelné položky a položky snižující základ danČ podle zahraniþních právních pĜedpisĤ nelze pĜi
stanovení základu danČ použít.
Pro úþely vylouþení dvojího zdanČní pĜíjmĤ ze zahraniþí podle § 38f zákona se pro pĜepoþet mČny pro daĖové úþely použije § 38 zákona
následovnČ:
- Pokud vedete úþetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ýeskou národní bankou uplatĖované v úþetnictví.
- Pokud nevedete úþetnictví, použijte jednotný kurs stanovený podle § 38 odst.1 zákona, jestliže nepoužijete kurzy devizového trhu
vyhlášené ýeskou národní bankou uplatĖované v úþetnictví.

1. Pokyny k výpoþtu dílþího základu danČ z pĜíjmĤ z pronájmu (§ 9 zákona)
UplatĖuji výdaje procentem z pĜíjmĤ – uplatĖujete-li výdaje procentem z pĜíjmĤ z pronájmu podle § 9 odst. 4 zákona, oznaþte kĜížkem
v pĜedtištČném rámeþku. V opaþném pĜípadČ nevyplĖujte.
Dosáhl jsem pĜíjmĤ ze spoleþného jmČní manželĤ – máte-li pĜíjmy z pronájmu, které jste dosáhl ze spoleþného jmČní manželĤ (bez
podílového spoluvlastnictví manželĤ), oznaþte kĜížkem v pĜedtištČném rámeþku. V opaþném pĜípadČ nevyplĖujte.
Ĝ. 201 PĜíjmy podle § 9 zákona – uvećte na Ĝ. 201 pĜíjmy z pronájmu evidované podle § 9 odst. 6 zákona v záznamech o pĜíjmech
a výdajích pĜípadnČ v úþetnictví.
Ĝ. 202 Výdaje podle § 9 zákona – uvećte na Ĝ. 202 výdaje z pronájmu evidované podle § 9 odst. 6 zákona v záznamech o pĜíjmech
a výdajích pĜípadnČ v úþetnictví.
V pĜípadČ, že se jedná o pĜíjmy dosažené dvČma a více poplatníky z titulu spoluvlastnictví k vČci, potom spoleþné výdaje vynaložené
na jejich dosažení, zajištČní a udržení se rozdČlují mezi poplatníky podle jejich spoluvlastnických podílĤ nebo podle pomČru dohodnutého
ve smlouvČ. Pokud pĜíjmy z pronájmu plynou manželĤm ze spoleþného jmČní manželĤ, zdaĖují se jen u jednoho z nich a ten je uvede ve
svém DAP. Údaje se uvádČjí pĜed úpravou o položky podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona.
Ĝ. 203 Rozdíl mezi pĜíjmy a výdaji (Ĝ. 201 – Ĝ. 202) nebo výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním – (zisk, ztráta) –
uvećte výpoþet podle údajĤ v tiskopisu. Údaje jsou uvádČny pĜed úpravou podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona. V pĜípadČ, že
výdaje pĜesahují pĜíjmy nebo výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním je ztráta, þástku oznaþte znaménkem mínus.
Ĝ. 204 Úhrn þástek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující rozdíl mezi pĜíjmy a výdaji nebo
výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním – (zisk, ztráta) – uvećte úhrn þástek zvyšujících rozdíl mezi pĜíjmy a výdaji nebo výsledek
hospodaĜení pĜed zdanČním.
Ĝ. 205 Úhrn þástek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona snižující rozdíl mezi pĜíjmy a výdaji nebo
výsledkem hospodaĜení pĜed zdanČním – (zisk, ztráta) – uvećte úhrn þástek snižujících rozdíl mezi pĜíjmy a výdaji nebo výsledek
hospodaĜení pĜed zdanČním.
Ĝ. 206 Dílþí základ danČ, daĖová ztráta z pronájmu podle § 9 zákona (Ĝ. 203 + Ĝ. 204 – Ĝ. 205) – vypoþtČte þástku podle pokynĤ na
Ĝádku. Rozdíl menší než nula je dílþí ztrátou podle § 9 zákona. Údaj pĜeneste na Ĝ. 39, 2. oddílu, základní þásti DAP na str. 2.

2. Pokyny k výpoþtu dílþího základu danČ z ostatních pĜíjmĤ (§ 10 zákona)
Údaje v tabulce
Druh pĜíjmĤ podle § 10 odst. 1 zákona – uvećte pĜíjem a pĜed slovní popis uvećte pĜedepsané oznaþení: A – pĜíležitostná þinnost,
B - prodej nemovitostí, C - prodej movitých vČcí, D - prodej cenných papírĤ, E - pĜíjmy z pĜevodu podle § 10 odst. 1, písm. c) zákona,
F - jiné ostatní pĜíjmy.
Sloupec 1 a 2 – vyplĖte ostatní pĜíjmy podle § 10 zákona, které zahrnují pĜíjmy ze zdrojĤ na území ýeské republiky i pĜíjmy ze zdrojĤ
v zahraniþí, a to pĜepoþtené na Kþ zpĤsobem popsaným výše. NeuvádČjte pĜíjmy ze zdrojĤ v zahraniþí, pro které se použije výpoþet
danČ ze samostatného základu danČ sazbou danČ podle § 16 odst. 2 zákona. K výpoþtu danČ ze samostatného základu danČ lze použít
PĜílohu þ. 4 oznaþenou 25 5405/P4 vzor þ. 5, která je uvedená na webové adrese: www.mfcr.cz, v nabídce DanČ a cla, DanČ, Tiskopisy
ke stažení.
Podle § 10 odst. 1 zákona jsou za ostatní pĜíjmy považovány takové pĜíjmy, pĜi kterých dochází ke zvýšení majetku a nejedná se pĜitom
o pĜíjmy podle § 6 až § 9 zákona. Každý jednotlivý druh pĜíjmĤ se uvádí v tabulce samostatnČ. Jestliže jste ve zdaĖovacím období prodal
napĜ. dva obytné domy a souþasnČ nČkolik cenných papírĤ, jedná se o dva druhy pĜíjmĤ, z nichž se každý posuzuje samostatnČ. Za
pĜíjem podle § 10 odst. 1 zákona se považuje i pĜíjem odstupného za uvolnČní bytu, u kterého nebyly splnČny podmínky pro osvobození
od danČ podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona.
Sloupec 3 – v tomto sloupci uvedete výdaje prokazatelnČ vynaložené na dosažení pĜíjmĤ, a to ve skuteþné výši. Pouze u zemČdČlské
výroby je možno uplatnit výdaje procentem z pĜíjmĤ.
Sloupec 4 – v Ĝádcích u jednotlivých druhĤ pĜíjmĤ uvećte rozdíl mezi pĜíjmy a výdaji. Úhrn na posledním Ĝádku vypoþtete však pouze
jako souþet kladných rozdílĤ, protože pĜípadnou ztrátu z jednoho druhu pĜíjmu nelze kompenzovat s jiným druhem pĜíjmĤ, napĜ. ztrátu
z cenných papírĤ nelze kompenzovat pĜíjmem z prodeje domu.
Sloupec 5 – kód „p“ vyplĖte pouze v pĜípadČ, že máte pĜíjmy ze zemČdČlské výroby a uplatĖujete výdaje procentem z pĜíjmĤ. Pokud
pĜíjmy plynou z majetku, který je ve spoleþném jmČní manželĤ, uvećte ve sloupci 5 (kód) písmeno „s“.
Pokud pĜíjmy plynou ze zdrojĤ v zahraniþí, uvećte ve sloupci 5 (kód) písmeno „z“.
Ĝ. 207 PĜíjmy podle § 10 zákona - uvećte souþet þástek z tabulky ze sloupce 2 podle jednotlivých druhĤ pĜíjmĤ.
Ĝ. 208 Výdaje podle § 10 zákona – uvećte souþet þástek z téže tabulky ze sloupce 3 podle jednotlivých druhĤ pĜíjmĤ.
Pokud u nČkterého druhu pĜíjmĤ pĜevyšují výdaje pĜíjmy, zahrĖte do souþtu výdaje maximálnČ do výše pĜíjmĤ. Jsou-li výdaje spojené
s jednotlivým druhem pĜíjmĤ (kategorie „ostatní pĜíjmy“) vyšší než pĜíjem, k rozdílu se podle § 10 odst. 4 zákona nepĜihlíží.
Ĝ. 209 Dílþí základ danČ pĜipadající na ostatní pĜíjmy podle § 10 zákona (Ĝ. 207 – Ĝ. 208) – provećte výpoþet podle údajĤ v tiskopisu,
uvedená þástka by se mČla rovnat úhrnu kladných rozdílĤ jednotlivých pĜíjmĤ v tabulce ve sloupci 4. Údaj pĜeneste do Ĝ. 40, 2. oddílu,
základní þásti DAP na str. 2.

