
Příslušné ustanovení 

ZDP 

Ostatní osobní náklady na 

žáka
Ochranné pracovní pomůcky Daňový náklad  

Přímo na účty “daňových 

nákladů”

Smlouva nebo prohlášení o 

rozsahu a podmínkcáh 

praktického vyučování.

Osobní karta nebo protokol o 

převzetí ochranných pomůcek.
 

Obdobně jako u osobních 

nákladů na zaměstnance.

Dar pro účely školství

U hmotného nebo nehmotného 

majetku je hodnotou 

bezúplatného plnění nejvýše 

zůstatková cena hmotného 

majetku (§ 29 odst. 2) nebo 

hodnota zachycená v účetnictví.

Položka odčitatelná od základu 

daně
nejvýše 10 % ze základu 

daně sníženého podle §34

Prostřednictvím daňového 

přiznání k dani z příjmů FO a 

PO

Darovací smlouva 

podepsaná statutárním 

orgánem školy (nad 50.000 

Kč nutno zveřejnit)

Darovací smlouva podepsaná 

oprávněnou osobou (nad 50.000 

Kč nutno zveřejnit)

Darovat lze stroje, náředí, ale i 

zbytkový materiál. Daruje se 

obvykle do majetku zřizovatele 

příslušné SŠ, aby se předešlo 

zdržení při schvalování Radou 

příslušného kraje.

§ 20 odst. 8 zák. o daních z 

příjmů

Odpočet na podporu 

pořízení majetku

Výplata za práci pro 

zaměstnavatele v rámci 

produktivní práce žáků. 

Stanovení částek se projednává 

se spolupracující střední školou.

§24 odst. 2. písm. zu) 

zákona o daních z příjmů

Co musí splnit firma Doplňující informace 

Výplata za odbornou praxi 

žáků (produktivní práce)
Daňový náklad

Minimální výše je 30% 

minimální mzdy.

Přímo na účty “daňových 

nákladů.”

Smlouva nebo prohlášení o 

rozsahu a podmínkách 

praktického vyučování

Průkazná evidence – třídní 

kniha, počty hodin, jména, 

průběh výuky

Produktivní práci definuje 

§122 odst. 1 školského 

zákona. Za výplatu je 

odpovědná ta osoba, pro 

kterou žák činnost vykonává.

Položka Konkrétnější popis Daňové hledisko 

§ 34 odst. 4 a § 34f až § 

34h zákona o daních z 

příjmů

200 Kč na žáka

Jedná se o tzn. žákohodinu, tj. 

200 Kč za 1 žáka a 

odpracovanou hodinu v rámci 

praktického vyučování a 

produktivní práce žáků

Bez omezení

Kolik lze uplatnit Způsob uplatnění Co musí splnit škola 

Obdobně jako u mzdových 

nákladů na zaměstnance.

Účelový motivační 

příspěvek pro žáka s cílem 

vzniku pracovního poměru 

s poskytovatelem 

(zaměstnavatelem)

Stipendium, příspěvek na 

stravování, jízdné do místa 

vzdělávání, ubytování, 

vzdělávání, pomůcky (např. Oděv, 

obud nad rámec ochranných 

pracovních pomůcek)

Daňový náklad
Max. 5 000 Kč měsíčně na 

žáka

Každý měsíc v účetní 

evidenci přímo na účty 

“daňových nákladů”.

Žádná. Jedná se pouze o 

vztah mezi firmou a žákem.

Motivační příspěvěk je podmíněn 

smluvním vztahem se žákem a 

tím, aby se žák připravoval na 

svou profesi pro firmu, která 

příspěvek poskytuje. U 

nezletilých žáků podepisuje 

zákonný zástupce.

Smlouva nemusí obsahovat 

sankční podmínky o případné 

vratce. Pokud žák do firmy 

nenastoupí, aniž by částku 

vracel, jedná se nadále o 

daňově uznatelný náklad.

Stát umožňuje do odčitatelné 

položky zahrnout 50% (využití 3 

roky za sebou pro výcvik 30 – 50 

% provozu) nebo 110% (využití 3 

roky za sebou pro výcvik více než 

50% provozu) pořizovací ceny 

majetku (stroje nad 40 000 Kč 

SW nad 60 000 Kč). Tímto 

právem odpočtu není dotčeno 

právo odepisovat majetek účetně 

a daňově. Jedná se o opětovné 

uplatnění snížení daňového 

základu.

Průkazná evidence – např. Třídní 

kniha, počty hodin, jména, 

průběh výuky

Odpočet se projevuje za každé 

zdaňovací období (rok), kdy 

dochází k realizaci praktického 

výcviku žáků

Výše odpočtu je v horní 

hranici omezena součinem 

5 000 Kč x počet hodin 

praktického vyučování ve 

firmě za daný rok

Smlouva nebo prohlášení o 

rozsahu a podmínkách 

praktického vyučování

Viz sloupec 2 + pořízení se 

vztahuje na 1. Vlastníka nebo na 

leasing, majetek musí patřit do 

odpisové skupiny 1., 2., 3.. Doba 

pořízení nebo uvedení do užívání 

po r. 2014. Pro splnění 

podmínky využití se sledují 3 po 

sobě jdoucí roky, rozmezí využití 

(30-50% nebo 50 a více) se 

nesmí změnit. Průkazná 

evidence – např. Třídní kniha, 

počty hodin, jména, průběh 

výuky, provozní deník stroje.

Odpočet se uplatňuje za 

zdaňovací období, kdy byl 

majetek pořízen nebo 

přenechán do užívání (leasing). 

Uplatnit se dále může v dalších 

následujících 3 letech pouze z 

důvodu, že v prvním roce nebyl 

dostatečně vysoký základ 

daně.

Smlouva nebo prohlášení o 

rozsahu a podmínkách 

praktického vyučování

Položka odčitatelná od základu 

daně (200 Kč na žáka a majetek 

se posuzují společně, sčítají se do 

jedné položky).

Prostřednictvím daňového 

přiznání k dani z příjmů FO 

a PO


