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Příklad DPFO „A“ 

 
 
Pan Zdeněk Jambor, pracovník - občan, nar. 4. 7. 1960 (RČ 600704/2121), bytem Bořetice 22,  
PSČ 678 02 Hustopeče u Brna, OP č. 132459 série BK, tel. 053/9910783, měl hlavní zdroj 
příjmu, tzn. hlavní pracovní poměr u firmy BEZRUK, a. s., Hustopeče u Brna. 
 
Je zaměstnán jako vývojový pracovník v oblasti ekologické výroby potravin, s měsíčním        
HM Kč 15 800,--, veškeré pojistné a záloha na daň byla vypočítána a odvedena dle platných 
předpisů. Podepsal daňové prohlášení, kde uvádí své dvě nezletilé děti, které s ním žijí ve 
společné domácnosti.  
 
Jeho pracovní doba v roce 2012 byla od 8.00 do 16.30 hod.  

V červenci 2012 bylo 21 pracovních dnů a v srpnu 2012 mohl odpracovat až 23dnů. 

Během roku 2012 nebyl v PN, ani nepečoval OČR, ale v měsících červenec a srpen 2012 
čerpal ŘD. V červenci 2012 to byly 3/4 dnů základní výměry ŘD dle zákoníku práce, zbývající 
1/4 dnů dle nároku čerpal v srpnu 2012.  

Na dohodu o provedené práci měl sjednán vedlejší pracovní poměr (se souhlasem 
zaměstnavatele) u firmy TESCO, s. r. o., Bořetice. Jeho hodinová hrubá mzda činila Kč 109,20, 
ČM byla vypočítána dle platných legislativních norem. 

Na transfúzní stanici NsP v Hustopečích u Brna daroval v měsících duben, září a prosinec 
2012  bezplatně krev. 

Od 1. 9. 2012 začal postgraduální studium na fakultě agronomické Mendelovy univerzity 
v Brně. 

V únoru 2012 daroval ZŠ v Bořeticích finanční částku Kč 7 500,--. 

Jeho manželka Karla, nar. 1. 7. 1961 (RČ 615701/8766), pokračovala od 12. 8. 2012 
 v MD – po uplynutí 3let dítěte začala být na rodičovské dovolené a pobírala částku nižší než 
Kč 3 170,--, kterou jí vyplácel  Magistrát  Brno – venkov, sociální odbor. K tomu to datu došlo 
i ke změně v daňovém prohlášení pana Jambora – odčitatelnou částku uplatňoval i na svou 
manželku. 
 

 

DPFO „A“ je vyplňováno pro FÚ Brno – venkov 

Všechna potvrzení jsou doložena  
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Příklad DPFO „B“ 

Jste zaměstnancem firmy DAVOS, s. r. o., Mohelnice, odštěpný závod Holešov, kde jste v roce 2012 
pobíral(a) mzdu a zároveň jste podepsal(a) Prohlášení k dani dle § 38k odst. 4 ZDP, od hlavního 
zaměstnavatele.  
 
Současně jste uzavřel(a) se společností JOFO, a. s., Chropyně, pracoviště Mohelnice, dohodu o 
pracovní činnosti a během roku 2012 jste pobíral(a) hodinou hrubou mzdu ve výši Kč 121,85. 
Dále jste uzavřel(a) dohodu o provedení práce s firmou KATIA, a. s. Litovel, pracoviště Mladeč, a 
během roku 2012 jste pobíral(a) hodinovou hrubou mzdu ve výši Kč 171,63.  

U těchto zaměstnavatelů jste nepodepsal(a) Prohlášení k dani dle § 38k odst. 4 ZDP. Počet 
odpracovaných hodin je u jednotlivých „dohod“ dán Zákoníkem práce i s příslušnou povinností 
zaměstnavatele odvádět či neodvádět sociální a zdravotní pojištění. 

Příjmy byly ze zdrojů na území ČR. Protože máte příjmy od více zaměstnavatelů současně, jste 
povinni podle § 38g ZDP podat DP. Na žádost zaměstnance vystaví zaměstnavatelé podle § 38j odst. 
3 ZDP do 10 dnů od podání žádosti „Potvrzení o zdanitelných příjmech za závislé činnosti a 
z funkčních požitků, a o sražených zálohách na daň“ za rok 2012 (povinná příloha DP podle § 38g 
odst. 3 ZDP), z něhož poplatník přenese souhrnné údaje a vypočte daň dle postupu, a pokynů 
k vyplnění, v DPFO „B“. 

Podklady pro vyplnění DPFO „B“: 

zaměstnavatel DAVOS, s. r. o.: 

- příjem………………………………………………...Kč 578 123,-- 
- sociální a zdravotní pojištění……………...Kč   61 951,-- 
- záloha na daň…………………………………..…Kč  90 684,-- 
 

zaměstnavatel JOFO, a. s.: 

- příjem……………………………………..............Kč ……….. 
- sociální a zdravotní pojištění…… …………Kč ………. 
- záloha na daň…………………   ………………..Kč ……….. 
 

zaměstnavatel KATIA, a. s.: 

- příjem………………………………………………..   Kč ………. 
-    sociální a zdravotní pojištění…………………Kč ………. 

- záloha na daň………………………………………Kč ………. 
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Zaměstnanec: 

- má 3 vyživované děti v domácnosti. Děti jsou nezletilé (nar. 16. 1. 2000 a dvojčata nar.  
28. 9. 2012), starší z dětí je držitelem průkazu ZTP. Jako zaměstnanec uplatňujete na ně nárok na 
snížení základu daně. Druhý z manželů žijící s nimi ve společné domácnosti má příjem vyšší než 
Kč 38 040,--. 

- daroval(a) sportovnímu sdružení na pořízení sportovního vybavení částku Kč 7 850,-- 
- uplatňujete úroky z úvěru ze stavebního spoření potvrzením o zaplacení od stavební spořitelny                

Kč 19 850,-- 
- uplatňujete příspěvky na penzijní připojištění potvrzením o zaplacení od penzijního fondu ve výši            

Kč 15 630,-- 
- od 1. 10. 2012 jste začal(a) posgraduální studium, na VŠB-TU Ostrava Eko. fak. obor podniková 

ekonomie a management, v rámci plnění kariérního řádu své mateřské firmy 
- uplatňujete pojistné potvrzením od pojišťovny (životní pojištění) ve výši Kč 13 685,--. 
 
DPFO typ „B“ podáváte v řádném termínu příslušnému FÚ …………………………….. se všemi 
náležitostmi. 

Uveďte jmenovitě název přílohy a počet příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto DP.    
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Příkladu DPFO „C“ 

Pan Ing. Jambor Zdeněk (RČ 680407/0123) pobíral v r. 2012 pouze příjmy podle § 6 ZDP. Měl tři 
pracovní poměry, hodnota jednotlivých položek – částek byla následující: 

1. pracovní poměr: 

- firma TERMO, a. s., funkce obchodního ředitele, měsíční příjem Kč 42 080,--, 

příjem …………………………. Kč …………………….. , 

SP a ZP ………………………... Kč …………………….. , 

záloha na daň ………………. Kč …………………….. , 

2. pracovní poměr – sepsána dohoda o pracovní činnosti: 

- firma CONSULT, s. r. o., spolupráce na projektu informačních technologií, 

příjem ……………………….    Kč 39 617,--, 

SP a ZP ……………………..   . Kč   8 091,--, 

záloha na daň ………………. Kč   6 536,--. 

3. pracovní poměr – sepsána dohoda o provedení práce: 

- firma BOTHE CZ, s. r. o., přednášková činnost, 

příjem …………………………. Kč 2 999,--, 

SP a ZP ……………………... …Kč ……… , 

záloha na daň ………………. Kč    411,--. 

 

- manželka Jarmila (RČ 6857071234) má svůj vlastní zdroj příjmů, je na mateřské dovolené – výše 
příjmu z předešlého zaměstnání, 

- má tři děti: 1. dítě nezletilé – Tomáš (RČ 890909/1212), 
                           2. a 3. dítě – dvojčata – Zbyněk (RČ 031005/3639) a Dominik (RČ 031005/3640),  

-    od 1. 10. 2012 je zapsán jako student doktorského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.                         
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během roku: 

- 1x daroval krev na transfúzní stanici NsP Hranice, a. s., 
- daroval Kč 7 000,-- na sportovní náčiní skautskému oddílu v Miloticích n/B, 
- přispěl do tomboly na ples mysliveckého sdružení Hustopeče n/B v částce Kč 1 218,--, 
- na úrocích z hypotečního úvěru zaplatil Kč 20 967,--, 
- na penzijním připojištění zaplatil Kč 9 764,--, 
- na životním pojištění zaplatil Kč 21 800,--, 
- podílel se na úhradách škod vzniklých poryvy větru – postihly jeho blízké známé. 
 

Trvalé bydliště poplatníka: Milotice n/B 15, 753 68 Hustopeče n/B 

 

DAP je podáváno na FÚ Přerov, pobočku Hranice na Moravě, zpracovává si ho sám, uveďte termín 
do kterého musí být DAP podáno ………………………… . 

 

Úkoly:   

1. Sestavte DAP se všemi potřebnými náležitostmi přesně vyjmenujte jednotlivé přílohy, které 
budou součástí DAP. 
 

2.  Vysvětlete rozdíl mezi řádným a dodatečným DAP. 

3. Uveďte podmínky, v oblasti pracovně právních vztahů, které musí dodržovat při uzavření dohody    
o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. 
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