
Dodatek č. 12 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, 

obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2018 

 

Daně 

je volitelný předmět pro 4. ročník jednohodinový. V učebním plánu je zařazen jako Volitelný 

předmět pro 4. ročník *4 (viz ŠVP OALy Obchodní akademie od 1. 9. 2012 str. 21). 

 

Zkratka předmětu DAN. 

  



Daně 

Název a adresa školy: Obchodní akademie, 

Lysá nad Labem, Komenského 1534 

Název ŠVP:  Školní vzdělávací program Obchodní akademie 

Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně ve 4. ročníku, celkem 1 hodina týdně za studium; 

celkem 28 hodin za studium 

Platnost ŠVP:  od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem školního roku 2012/13 

Platnost dodatku:  od 1. 9. 2018 počínaje 4. ročníkem školního roku 2018/19 

 

 

Pojetí a cíle vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu DANĚ je orientovat se v daňovém systému ČR, zpracovat daňová přiznání 

fyzických i právnických osob a umět vypočítat daně z příjmu. 

Nedílnou součástí předmětu je využívání základních znalostí právních norem týkajících se 

daní a účetnictví a uvědomování si následků z jejich nedodržování. 

Předmět DANĚ je určen k prohloubení znalostí získaných v hodinách EKONOMIKA 

a ÚČETNICTVÍ. Tyto předměty jsou považovány za stěžejní ekonomické předměty a tvoří 

základ odborného vzdělávání na obchodní akademii. 

 

Vyučovací metody 

Základními metodami výuky jsou výklad, frontální vyučování a řešení praktických úloh. Dále 

jsou využívány metody: řešení problému a samostatná práce žáka. Žáci při práci využívají 

platnou účtovou osnovu pro podnikatele, tiskopisy finančního úřadu v papírové i elektronické 

podobě a daňové zákony. Vyhledávají aktuální informace na internetu nebo v odborných 

tiskovinách a vyplňují jednotlivá daňová přiznání elektronicky. 

V průběhu studia žáci zpracovávají reálné příklady. Daňová problematika a její znalost 

v návaznosti na ÚČETNICTVÍ má nezastupitelné místo při sběru, třídění a zpracování informací 

potřebných při řízení podniku a evidenci majetku. 

V rámci mezipředmětových vztahů si žáci na jednotlivých příkladech prakticky ověřují 

kompetence získané v předmětu EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ. 

Při výuce se používá učebnice Daně a daňová evidence - Praktický průvodce od Ing. Pavla 

Štohla. Dále je využívána publikace Daňové zákony od doc. JUDr. Hany Markové, CSc. 

Učebnice jsou každý rok aktualizovány dle platné legislativy. 

 

Klíčové kompetence 

Předmět DANĚ rozvíjí kompetence k učení a kompetencí k řešení problémů. Dochází 

i k rozvíjení komunikativních kompetencí, personálních a sociálních, zároveň je rozvíjeno 

občanské a kulturní povědomí. S ohledem na využitelnost poznatků v tomto předmětu v praxi 

dochází k významnému rozvíjení kompetencí k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 

aktivitám. Některé informace jsou získávány elektronicky a tím se zvyšují kompetence ve 

využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi. Při 

výpočtech daňového zatížení prohlubujeme kompetence matematické. 

 

Hodnocení žáka 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou v souladu se Školním řádem OA Lysá 

nad Labem platným pro daný školní rok. 

Hodnocení vzdělávání žáka je provádí pomocí písemných testů, vypracováním praktických 

příkladů, hodnocením aktivity během vyučování a ústním zkoušením. 



Praktické příklady prokazují dovednost vytvářet jednotlivá daňová přiznání a vypočítat 

příslušná daňová zatížení. Žáci vypracovávají úkoly převzaté z reálného života. 

Ústně jsou žáci zkoušeni průběžně v jednotlivých hodinách, přičemž se hodnotí nejen přesná 

formulace z hlediska odborné i jazykové správnosti, ale i úroveň projevu. 

 

Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

Při výuce předmětu DANĚ navazujeme na ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA, INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, PRÁVO, MATEMATIKA a STATISTIKA. Při zpracování daňových 

přiznání v elektronické podobě využívají znalosti a dovednosti z předmětu PÍSEMNÁ A 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE. 

DANĚ se prolínají různými průřezovými tématy, a to zejména Občan v demokratické 

společnosti, Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce, Informační a komunikační 

technologie. 

 

 
Poznámka: Období a počet vyučovaných hodin v jednotlivých částech vzdělávání se může lišit vzhledem 

k aktuální situaci ve výuce. Celkový počet hodin uvedený v učebním plánu je vždy dodržen! 

Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 
Počet 

hodin 

Období 

roku 

4. ročník 

Žák: 

 

- vysvětlí základní pojmy a druhy daní 

- optimalizuje daň. povinnost 

- vyjmenuje druhy majetku a zdroje jeho 

financování 

- uvádí příklady druhů majetku 

- vysvětlí důvody zařazení do 

jednotlivých skupin podle druhů 

- obsahově vymezí závazky a pohledávky 

 

 

- vysvětlí podstatu daně z příjmu FO 

- vyjmenuje subjekty, kteří platí daň 

z příjmu FO 

- vyjmenuje a vysvětlí příjmy ze závislé 

činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z 

kapitálového majetku, příjmy 

z pronájmu a ostatní příjmy 

- uvede příklady jednotlivých druhů 

příjmů 

- uvede příklady nezdanitelných příjmů 

- vypočte daň včetně slev a záloh 

- vyhotoví daňové přiznání včetně příloh 

 

 

- vysvětlí subjekty, kteří odvání daň z 

příjmu právnických osob. 

- vyjmenuje náklady daňově uznatelné i 

daňově neuznatelné. 

 

1. Úvod do předmětu, složky majetku 

a závazky 

- základní pojmy, druhy daní, 

optimalizace daňové povinnosti 

- majetek a jeho formy 

- zařazení majetku do jednotlivých skupin 

podle druhů 

- pohledávky, závazky 

 

 

 

2. Daň z příjmů fyzických osob 

- poplatníci, předmět daně 

- příjmy osvobozené od daně 

- základ daně a daňová ztráta 

- příjmy ze závislé činnosti 

- příjmy z podnikání 

- příjmy z kapitálového majetku 

- příjmy z pronájmu 

- ostatní příjmy 

- nezdanitelné části základu daně, položky 

odčitatelné od základu daně 

- slevy na dani, sazby daně, zálohy 

- daňové přiznání 

 

3. Daň z příjmů právnických osob 

- poplatníci, příjmy právnických osob 

- náklady daňově neuznatelné 

- náklady daňově uznatelné 

- hmotný a nehmotný majetek 
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IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

- 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

- 

IV 

 

 



- umí ohodnotit majetek a zahrnout do 

výpočtu základu daně z příjmu PO 

- vypočte daň z příjmu PO 

- vyhotoví daňové přiznání z příjmu PO 

 

 

- vysvětlí, kdo je plátcem DPH a jak se 

registruje 

- vyjmenuje, ke kterým druhům výrobků, 

zboží či služeb se DPH přidává 

- umí vypočítat DPH, zaúčtovat ho u 

tuzemského i zahraničního zboží, 

výrobků či služeb 

- rezervy 

- výpočet daně, placení daně z příjmu PO 

- přiznání k dani z příjmu právnických 

osob 

 

4. Daň z přidané hodnoty 

- plátci daně PH a jejich registrace 

- uskutečněná plnění, plnění osvobozená 

- výpočet daně z přidané hodnoty, nárok 

na odpočet DPH 

- evidence DPH, výpočet daně 

- DPH u zahraničních výrobků, zboží, 

služeb 
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