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1 Úvod 

Česká republika je zemí, která se dne 1. 5. 2004 stala platným členem Evropské unie 

(dále jen „EU“) a před svým vstupem, musela v rámci harmonizace, některé daňové zákony 

přizpůsobit společným pravidlům EU.  

Samostatnost některých daňových politik ji však v obecných rysech zůstala 

zachována, přestože EU vyžaduje od svých aktérů těsnou spolupráci v rámci harmonizace 

a koordinace. [2] 

Realizovat harmonizaci především daňových systémů je nejsložitějším úkolem EU, 

jelikož se jedná o fiskální zásah do politiky jednotlivých členských států.  Je prováděna 

prostřednictvím společné politiky a společných finančních nástrojů. Proces harmonizace 

daňových systémů však v současné době stagnuje, zejména sladění přímých daní je 

ve srovnání s daněmi nepřímými uplatňováno ve velmi malé míře. Významnou daní přímou, 

jejíž harmonizace jako by se zastavila, je osobní důchodová daň neboli daň z příjmů 

fyzických osob. [1] 

Legislativní daňové předpisy používané v současnosti v systémech stanovení daňové 

povinnosti fyzických osob v jednotlivých zemích EU se liší v mnoha směrech. 

Ať už výpočtem, sazbou daně aj. V procesu harmonizace jde především o sjednocení 

základních jednotných pravidel daní, přiblížení jejich sazeb, nikoli o zavedení stejné výše 

sazeb apod. [5] Hovoříme-li konkrétně o harmonizaci osobních důchodových daní, jistě by 

bylo přínosem provést studii daňových předpisů jednotlivých členských zemí, vymezit 

ty nejvhodnější a navrhnout je pro vytvoření jednotného evropského předpisu zdaňování 

fyzických osob.  

V bakalářské práci bude vymezena problematika daně z příjmů fyzických osob 

zejména z legislativního pohledu, bude popsán způsob výpočtu a nastíněna budoucnost osobní 

důchodové daně na základě plánované vládní daňové reformy platné od roku 2015; zároveň 

pomocí případové studie bude vyčíslen výsledný daňový dopad u vybraných typů poplatníků 

v souvislosti s chystanými vládními změnami.  

Cílem práce je provedení analýzy zdaňování fyzických osob z České republiky 

a fyzických osob z vybrané země EU, a to Francie. Na základě provedené analýzy a pomocí 

případové studie je cílem, provést výpočet daně u vybraných poplatníků osobní důchodové 

daně obou zemí; dále identifikovat vhodné daňové předpisy jak z českého, 

tak z francouzského modelu a doporučit je pro vytvoření jednotných evropských pravidel 

zdaňování fyzických osob. 
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Francouzská republika byla k provedení analýzy zvolena zejména proto, že patří mezi 

zakladatele Evropské unie a započala proces harmonizace v Evropě. Jako první přijala 

do svého daňového systému roku 1967 daň z přidané hodnoty. Spolu se Spolkovou 

republikou Německo podporuje myšlenku harmonizace daňových systémů a má snahu 

o harmonizaci daňové politiky EU. [1]  

V následující kapitole bude provedena charakteristika poplatníka osobní důchodové 

daně. V úvodu této kapitoly budou nejdříve charakterizovány daňové systémy České 

republiky a Francie a u české daňové soustavy bude navíc popsán její historický vývoj. Dále 

budou definovány daňové pojmy a vymezena daň z příjmů fyzických osob zejména 

z legislativního pohledu. Podrobně budou popsáni poplatníci a prvky osobní důchodové daně 

a způsob výpočtu této daně v jednotlivých zemích.  

Ve třetí kapitole budou blíže specifikovány zásadní změny u osobní důchodové daně 

po roce 1993 a podrobněji budou vyloženy změny, které nastaly v České republice u daně 

z příjmů fyzických osob v roce 2013 oproti roku 2012. V rámci kapitoly bude nastíněn 

budoucí vývoj osobní důchodové daně na základě vládních prognóz. 

V praktické části práce budou provedeny dvě případové studie. U první studie budou 

nejprve charakterizováni jednotliví vybraní poplatníci osobní důchodové daně České 

republiky a následně na praktických příkladech budou ilustrovány výpočty daňové povinnosti 

minulého, současného a budoucího období. U druhé případové studie bude proveden výpočet 

daně z příjmů fyzických osob. Následně budou diskutovány daňová pravidla osobní 

důchodové daně obou zemí; budou navržena doporučení pro Evropskou unii. 

Práce vychází z aktuálního legislativního stavu platného od 1. 1. 2013 jak pro ČR, tak 

pro Francii. Avšak v praktické části práce, při výpočtu daně u vybraných poplatníků Francie 

a ČR, se vychází z legislativního stavu platného pro rok 2012. Změny, které nastaly v roce 

2013 oproti roku 2012 v českém zákoně o dani z příjmů, jsou obsahem třetí kapitoly. Pokud 

nastaly změny ve francouzském Obecném daňovém zákoně v roce 2013 oproti roku 2012, 

jsou vždy tyto změny uvedeny přímo v textu u objektu, kterého se týkají. 

Významným předpokladem pro dosažení cíle práce bylo nastudování odborné 

literatury a zejména příslušných legislativních úprav, které se týkají osobní důchodové daně 

České republiky a také Francie.  

Vzhledem k velmi omezené dostupnosti knih, jež se problematikou francouzských 

daní a zejména jejich aktuálním stavem zabývají, byly informace čerpány z internetových 

zdrojů.  V práci jsou použity metody deskripce, komparace, analýzy, syntézy, abstrakce, 

modelování, dedukce a idealizace.  
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2 Charakteristika fyzické osoby jako poplatníka daně z příjmů           

Tato kapitola je rozdělena na dvě dílčí části. První část kapitoly je věnována podstatě 

zdaňování fyzických osob České republiky a druhá část je zaměřena charakteristice zdaňování 

fyzických osob ve Francii. Úvod každé z dílčích částí kapitol je zaměřen na aspekty 

formulující fungování daňových systémů v jednotlivých zemích. V dalších jednotlivých 

celcích jsou popsány konstrukční prvky, ze kterých se daň z příjmů fyzických osob skládá, 

jejich základním funkcím a daňovým zásadám. 

2.1 Daňový systém České republiky 

Podoba současných daní a daňového systému České republiky, procházela mnohými 

fázemi vývoje, je tedy vhodné věnovat se ve zkratce hlavním etapám tohoto vývoje.  

2.1.1 Historický vývoj osobních daní a českého daňového systému  

„Zdanění“ lidské pracovní aktivity je mapováno již z období před dvěma tisíci lety 

v Římě. V té době jednotliví vládci, politici, panovníci či filozofové, volili různé rafinované 

způsoby k získání co možná největších finančních prostředků na provoz státního aparátu 

a na ovlivňování okolního hospodářského vývoje. Financování prvních armád, staveb, 

byrokracie a dalších důležitých položek tehdejšího života byly řešeny mnoha způsoby. 

Od poddaných se vybírány daně ve formě odvodu části úrody, kterým se říkalo desátky nebo 

tzv. robotou, což byla práce vykonávaná na panské půdě. Daně byly vybírány i přímo 

v tehdejší peněžní podobě. Rovněž k oblíbeným způsobům využívání výsledků cizí lidské 

činnosti patřilo i otroctví. S přibývajícími léty prošel výběr daní „daňovou humanizací“. 

Zrušilo se otroctví, robota, nevolnictví i desátky. 52 

Ve staré češtině nacházíme slovo daň, odvozeno od slovního základu „dáti“ a berně 

od základu „bráti“, přičemž významově se obě slova neliší. V nejstarších obdobích našich 

dějin se těmito výrazy původně označovaly dobrovolné dary poddaných nejprve božstvům, 

později „dávání“ pro potřeby a na živobytí knížete a jeho družiny, které už tak dobrovolné 

nebyly. Tyto dary, jež byly příslušníky knížecího stavu brány, zpočátku závisely 

na zámožnosti jednotlivých dárců a poskytovaly se formou drahocenných předmětů, později 

v naturáliích. 52  

Jednou z prvních daní v Čechách byla daň pozemková. Zmínka o této dani, někdy 

označované jako kontribuce je už z 12. století.  Zprávy o ní nalézáme v nejstarších listinách. 

Zaměříme-li se na výběr daní od obyvatel v období tohoto vrcholného středověku, je nutné 
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zmínit také daň z míru, která měla daňový charakter. Tuto daň měli povinnost platit 

každoročně rolníci svému knížeti jako výraz vděčnosti za jeho ochranu. 7 

V období po husiných válkách se podoba berně výrazně proměnila. Byly zavedeny 

nové dávky, jako daň z hlavy a daň kapitálová. Daň z hlavy se odváděla od poddaných, kdy 

každý poddaný odváděl určenou částku a to bez ohledu na velikost jeho majetku. Dani 

kapitálové podléhal majetek peněžitý, který byl úročen a to až do výše 50% výnosu. 7 

Za vlády Habsburků byla zavedená tzv. berně třicátého peníze. Této dani podléhal 

dovoz a vývoz např. obilí, vína, ovcí aj. K novým daním zavedených v tomto období se řadily 

berně z krámů, ty se týkaly především řemeslníků a obchodníků a další berně z komínů platily 

všechny svobodné stavy. Daněmi byly také zatěžovány i různé druhy zboží. 7 

Vývoj berně neustále procházel různými proměnami a úpravami, a k vypracování 

první berní soustavy v našich zemích přikročilo až po třicetileté válce, kdy byla v roce 1652 

ustanovena komise ke zkoumání majetku poddaných. Roku 1654 byl soupis dokončen a byl 

nazván „berní rulou“. Jedná se o cenný historický dokument, na jehož základě se začaly 

vybírat pravidelné daně. Zjednodušeně bychom mohli o berní rule mluvit jako 

o předchůdkyni české daňové soustavy. 52 

Systém procházel zásadními reformami zejména v době panování Marie Terezie 

a císaře Josefa II. V období rakousko-uherské monarchie se vybíraly daně přímé: daň 

z výdělku, zavedená roku 1813 a daň z příjmů platná od roku 1849. Daně nepřímé, tehdy 

obsahovaly např. daň potravní z vína nebo daně z věcí spotřebovaných. 52 

Zásadní vývoj české daňové soustavy však započal až vyhlášením samostatnosti 

Československé republiky, roku 1918. Soustavu v té době tvořily přímo a nepřímo 

vyměřované dávky. Mezi přímo vyměřované dávky se řadily přímé osobní daně a majetkové 

daně. Přímé osobní daně zahrnovaly všeobecnou daň výdělkovou, daň rentovou, daň 

z vyššího služebného, daň tantiémovou a daň veřejně účtujících podniků. K daním 

majetkovým se řadily daně domovní a pozemkové. 9  

Do roku 1927, než vstoupila v platnost nová daňová reforma, která sebou přinesla 

mnoho nových ustanovení, byly zavedeny ještě další daně jako daň všeobecná nápojová 

či daň z kypření těsta a mnoho dalších. V oblasti všeobecné výdělkové daně došlo v tomto 

období ke změnám zejména ve spojení se zákazem odpočtů nemocenských příspěvků 

a pojištění. U daně z příjmů bylo novelou zákona č. 76/1927Sb. zavedeno 20 tříd v rozpětí 

od 1% do 29% a daň se platila z příjmů všech členů domácnosti. Za poplatníka, jako osobu 

za zaplacení daně odpovědnou, zákon určoval hlavu rodiny, tedy osobu, která stála v čele 
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jednotné domácnosti. V pochybnostech byl za hlavu domácnosti považován muž. Společná 

domácnost byla založena jak manželstvím, tak faktickým spolužitím osob. 7; 41  

V době okupace Československé republiky v letech 1939 až 1945, nebyla daňová 

soustava výrazně změněna, pouze došlo k několika úpravám přirážek k daním. Za zmínku 

stojí, že v tomto období bylo nutností sestavit čtyři různé rozpočty. 9 

Po válce daňová soustava vycházela z daňové reformy, která působila do roku 1939. 

Snahou tehdejší vlády bylo redukovat komplikovaný daňový systém a zavést tři druhy daní 

a to daň podnikovou, daň z bezpracných příjmů a daň z pracovních důchodů. 9  

Roku 1948 se podařilo prosadit a zavést zákonem č. 109/1947Sb. pouze jednu z nich 

a to daň ze mzdy. Této dani podléhaly fyzické osoby s příjmy z pracovního poměru a osoby, 

které pobíraly důchod. 9 

Do roku 1952 byly ještě prosazeny a zavedeny některé přímé daně jako daně z úroků 

a vkladů, daně ze samostatné činnosti, daň živnostenská. 7 

Rok 1952 byl pro daňovou soustavu rokem zásadních změn. V rámci reformy byla 

vytvořená nová daňová soustava, která již nedělila daně na přímé a nepřímé. Nová soustava 

byla rozdělena na dvě základní skupiny daní. První skupinu tvořily daně hospodářského 

sektoru a druhou skupinu daně obyvatelstva.  

Daně hospodářského sektoru zahrnovaly daň z výkonu, daň zemědělskou, daň 

z obratu a důchodovou daň družstevních a jiných organizací. Daně placené obyvatelstvem 

tvořily daně z příjmů obyvatelstva, daně domovní, daně živnostenské a daně ze mzdy. Tyto 

daně byly ještě doplněny o daně z představení a daně z literární a umělecké činnosti. Sazba 

daně u těchto daní placených obyvatelstvem byla silně progresivní a např. sazba daně u daně 

z představení byla odstupňována v rozmezí 5% až 40%. 7 

V sedmdesátých letech bylo upuštěno od některých druhů daní jako od daně 

živnostenské či daně z představení. Soustava v letech 1970 až 1992 nebyla výrazně 

modifikována.  

Po roce 1989 byly fyzické osob a to až do konce roku 1992 zdaňovány klouzavě 

progresivní sazbou v rozmezí od 5% až do 20%. Osoby bezdětné byly zdaňovány až do výše 

32%. Pro příjmy ze zemědělské činnosti platily vyšší sazby daně a pro osoby s příjmy 

z literární a umělecké činnosti platily samostatné daňové sazby.  
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2.1.2 Současná podoba českého daňového systému 

Vznik nové daňové soustavy České republiky je datován k 1. 1. 1993, účinností 

zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů.  

Daňový systém České republiky tvoří soustava daní přímých a nepřímých. K přímým 

daním se řadí daně z příjmů, druhou skupinu přímých daní tvoří tzv. daně majetkové. 

Význačnou nepřímou daní v české daňové soustavě je daň z přidané hodnoty, dále pak 

spotřební daně a ekologické daně.  

Ve schématu 1 je uveden přehled přímých a nepřímých daní, které se v současné době 

v daňové soustavě ČR používají.  

Schéma 1. Struktura daňové soustavy České republiky 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vančurové a Láchové, 2012.  
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Jak tvrdí Vančurová a Láchová (2012, s. 52), „nejvýznamnějšími přímými daněmi jsou 

v posledních desetiletích daně z příjmů neboli důchodové daně, které tvoří podstatnou část 

rozpočtových příjmů většiny zemí.“ 

2.1.3 Rozpočtové určení osobních důchodových daní 

V České republice jsou daně z příjmů fyzických osob spolu s daněmi z příjmů 

právnických osob třetím nejdůležitějším rozpočtovým příjmem republiky.  

Inkasa z daní z příjmů fyzických osob dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém 

určení, plynou v přesných procentuálních částkách do státního rozpočtu, rozpočtů krajů 

a obcí.
1
   

2.1.4 Daňové pojmy 

Obsahem této podkapitoly je popis základních legislativních prvků, kterými jsou 

pojmy daň, daňový řád a daňové řízení. 

Daň 

Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba, která plyne 

do veřejného rozpočtu. Je nenávratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová. Daně se stávají 

nástrojem ekonomické politiky státu, požaduje se od nich mnohem víc, než jen naplnit 

veřejné rozpočty. Moderní daně plní nebo mohou plnit celou řadu funkcí.  

Těmi nejdůležitějšími jsou následující: 

 fiskální, 

 alokační, 

 redistribuční, 

 stimulační, 

 stabilizační. 10 

Daňový řád 

Daňový řád upravuje zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Daňový 

řád, tvoří jednu z nejdůležitějších částí daňového zákona, obsahuje vymezení pojmů 

souvisejících s daní, jeho součástí jsou práva a povinnosti spojené s odvodem daní. 

                                                 
1
 Viz příloha 1; schéma rozpočtového určení daní ČR 2013 – 2015. 
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Daňové řízení 

Za účastníky daňového řízení se považují na straně jedné daňové subjekty a na straně 

druhé správci daně. Správce daně hájí zájmy státu a povinnost daňového subjektu je, aby znal 

daňové právo a daňové zákony a nejednal v rozporu s nimi.  

2.1.5 Osobní důchodová daň 

Daň z příjmů fyzických osob je asi nejsložitěji konstruovanou daní v celém českém 

daňovém systému a upravuje ji zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Na tuto daň jsou kladeny největší požadavky, proto je poněkud složitější. Má 

zohlednit sociální postavení poplatníků a tím umožnit redistribuci důchodu od osob s vyššími 

příjmy k osobám s příjmy nižšími. Svými konstrukčními prvky má přispět k tomu, aby 

se poplatník choval v souladu se stanovenými prioritami společnosti. K dosažení využívá 

osvobození od daně, slevy na dani, odpočty od základu daně. 11  

Předmět daně 

Obecně předmětem zdanění rozumíme veličinu, ze které se daň vybírá. Její stručné 

vymezení je zpravidla součástí názvu příslušného daňového zákona. Z hlediska daně z příjmů 

FO se rozlišují příjmy, které jsou, či nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené.  

a) Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů FO 

 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

předmětem daně podle § 3 odst. 1 příjmy z činnosti fyzických osob a z nakládání s majetkem 

v jejich vlastnictví, a to:  

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitků (§ 6), 

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

 příjmy z pronájmu (§ 9), 

 ostatní příjmy (§ 10). 

Příjem ve smyslu § 3 odst. 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, dosažený 

i směnou. 

b) Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů FO 

Ustanovení § 3 odst. 4 ZDP říká, že předmětem daně nejsou např.:  
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 příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního 

předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, 

 částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních 

poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících 

limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny, 

 příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, 

 příjem plynoucí fyzické osobě, tedy rezidentu České republiky, který vypomáhá 

s domácími pracemi v zahraničí, nebo příjmy plynoucí nerezidentu, který vypomáhá 

s domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem 

k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair), 

 příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti 

s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti podnikatele,  

 příjem plynoucí z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku 

podle velikosti jejich podílů, příjmy z vypořádání společného jmění manželů, 

 příjem získaný fyzickou osobou nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto 

činností: 

o školská zařízení, 

o zdravotnická zařízení,  

o zařízení na ochranu ohrožených druhů zvířat. 

c) Příjmy, které jsou od daně z příjmů FO osvobozené 

V § 4 ZDP je specifikováno, které příjmy se od daně osvobozují. Kupříkladu to jsou: 

 příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu 

nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl 

bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, 

 příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let, 

 ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo reklamního slosování, nejedná-li se 

o spotřebitelskou loterii,  

 cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,  

 dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní 

sociální podpory, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky upravené zvláštními předpisy 

nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, 

 příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem, 

 stipendia z veřejných prostředků a z prostředků nadací. 
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 Daňové subjekty 

Jak uvádí Vančurová a Láchová (2012, s. 14), „daňový subjekt je osoba povinná 

strpět, odvádět nebo platit daň.“ 

V návaznosti na daňové zákony je osoba, které se osobní důchodová daň týká, 

označována výrazem daňový subjekt. Z hlediska konstrukce a pravidel placení daně dělíme 

daňové subjekty na poplatníky a plátce daně. Daňové subjekty se řadí do skupiny daní, kde 

plátce a poplatník daně je nebo není jedna a tatáž osoba.  

a) Poplatník daně z příjmů FO 

Vančurová a Láchová (2012, s. 14), uvádí, že „poplatník je daňový subjekt, jehož 

předmět (zejména příjem nebo majetek) je dani podroben. Poplatník je zpravidla také povinen 

daň sám platit.“  

Dle § 2 ZDP, jsou poplatníky DPFO všechny fyzické osoby, které mají na území ČR 

bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Tyto osoby se označují pojmem daňoví rezidenti. Jejich 

daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky 

jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce.  

Také osoby, které nemají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují méně než 

183 dní v příslušném kalendářním roce nebo se zdržují za účelem studia nebo léčení, mají 

daňovou povinnost. Tyto osoby jsou obecně označovány za daňové nerezidenty a jsou jim 

zdaňovány pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. 

b) Plátce daně z příjmů FO 

Vančurová a Láchová (2012, s. 14) uvádí, že „plátce daně je daňový subjekt, který je 

pod svou majetkovou odpovědností povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou 

od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům.“  

V praxi se za plátce daně považuje zaměstnavatel, který je povinen odvést daň 

za svého zaměstnance, poplatníka daně. Plátce odvádí daň místně příslušnému finančnímu 

úřadu, u kterého je registrován. 

2.1.6 Deskripce stanovení osobní důchodové daně  

 Obecně vzniká daňová povinnost následujícím postupem: 

 nejprve se všechny zdanitelné příjmy ze všech zdrojů sečtou, čímž vznikne tzv. 

hrubý upravený důchod,  
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 následně se od této částky odečtou úlevy ve formě odčitatelných položek a vznikne 

výsledný daňový základ, 

 výsledný daňový základ se zdaní dle předpisu příslušnou daňovou sazbou a vznikne 

daňová povinnost,  

 tuto vypočtenou daň lze ještě snížit o standardní slevy a výsledkem je daň, kterou je 

nutno uhradit. 2 

V tab. 2.1 je znázorněn postup výpočtu osobní důchodové daně. Podrobněji budou 

jednotlivé prvky daně a analogicky seřazené kroky postupu výpočtu vysvětleny v textu níže. 

Tab. 2.1 Postup výpočtu daně z příjmů v ČR 

základ daně 

- nestandardní odpočty 

= základ daně po snížení (zaokrouhlený na stovky korun dolů) 

• sazba daně 

= částka daně před slevami 

 

- standardní slevy 

= daň po slevách (daňový bonus) 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vančurové a Láchové, 2012.  

Základ daně z příjmů fyzických osob 

Základ daně z příjmů fyzických osob je poměrně složité stanovit, a to z důvodů 

mnohotvárnosti forem a druhů příjmů. Všechny příjmy jsou rozděleny podle povahy 

využitelnosti do pěti dílčích základů daně. Přehled tvorby jednotlivých dílčích základů daně je 

uveden v následující tab. 2.2. 
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Tab. 2.2 Základ daně z příjmů fyzických osob
2
 

příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků 

+ pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti a pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 

= dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

= dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti* 

příjmy z pronájmu 

- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

= dílčí základ daně příjmů z pronájmu* 

*nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji 

příjmy kapitálového majetku 

= dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku 

ostatní příjmy 

- výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

= dílčí základ daně ostatní příjmy 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vančurové a Láchové, 2012. 

Jak je z tab. 2.2 patrné, u každého z příjmů se počítá základ daně zvlášť. Následně se 

pak dílčí základy sečtou, avšak bez dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, a to z toho důvodu, že tento dílčí základ daně nelze snížit o záporný 

rozdíl vykázaný v dílčím základu daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti nebo příjmů z pronájmu. Pokud poplatníkovi při tvorbě základu daně vyjde záporná 

hodnota, tzn. daňová ztráta, má poplatník možnost ji uplatnit v následujících letech. 

a) Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků 

Dílčí základ daně u příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 ZDP je charakterizován 

jako příjem ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

či odborného poměru, v němž poplatník při výkonu práce (zaměstnanec) pro plátce příjmů 

(zaměstnavatele) je povinen dbát příkazů plátce. 

Dále se za příjmy ze závislé činnosti považují např.: 

 příjmy za práci členů družstva pro družstvo, 

                                                 
2
 Do základu daně nevstupují příjmy osvobozené od daně, příjmy vyňaté ze zdanění a příjmy, které jsou zdaněny 

zvláštní sazbou daně. 
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 tantiémy, tj. odměny členům statutárních orgánů a jiných orgánů, 

 náhrady za příjmy ze závislé činnosti související s nynějším, dřívějším nebo 

budoucím pracovněprávním vztahem. 

Funkčními požitky se rozumí odměny za výkon funkce, a to od poslanců a členů vlád 

až po např. jednatele nebo pokladníka občanského sdružení apod. 10 

Dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se týká především 

zaměstnanců jakožto největšího počtu poplatníků. Proto se zaměříme na stanovení základu 

daně u těchto osob. Základ daně se stanoví z tzv. superhrubé mzdy, což představuje navýšení 

zdanitelného příjmu (hrubé mzdy) o platby za pojistné, které odvádí zaměstnavatel za své 

zaměstnance, tedy o hodnotu 34 % (jenž představuje 25% odvod na sociální pojištění a 9% 

odvod na zdravotní pojištění). Zde je však u odvodu na sociální pojištění stanoven strop 

neboli maximální vyměřovací základ, kdy po překročení stropu se zdanitelný příjem již 

nenavyšuje o pojistné na sociální pojištění. 

Z hlediska daňového výnosu je nejdůležitějším z dílčích základů daně právě dílčí základ 

daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. U tohoto dílčího základu daně nelze využít 

žádné výdaje a tento dílčí základ daně nemůže nabývat záporných hodnot.   

b) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  

Dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti je druhý 

nejvýznamnějším druhem příjmů fyzických osob. Zpravidla jde o příjmy plynoucí 

poplatníkům z nezávislé činnosti a tyto příjmy podléhají jak dani z příjmů fyzických osob, 

tak i sociálnímu pojistnému. 10 

Mezi příjmy z podnikání se řadí: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství dosahované 

podnikatelem, 

 příjmy ze živnosti, tj. příjmy fyzických osob, které podnikají podle živnostenského 

zákona, 

 příjmy z jiného podnikání, tj. z podnikání podle zvláštního zákona, 

 příjmy z užití nebo poskytnutí průmyslového a jiného duševního vlastnictví 

a autorských práv, 

 příjmy z výkonu nezávislého povolání. 10 

U dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti platí 

pravidlo, že poplatník může uplatnit výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a zde je 
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dovolena alternativa, že příjmy v dílčím základu daně mohou být nižší než výdaje k těmto 

příjmům uplatněné (mohou nabývat záporných hodnot). 

Jestliže osoba nechce prokazovat výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, má 

i jinou možnost. Může uplatnit výdaje procentem z příjmů. Toto privilegium paušalizace 

výdajů je určené jen fyzickým osobám a sazby paušálních výdajů najdeme v § 7 odst. 7 ZDP. 

c) Příjmy z pronájmu 

V dílčím základu daně z příjmů z pronájmu jsou zahrnuty vždy: 

 příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, 

 příjmy z pronájmu movitých věcí.
3
 

Zde platí stejné pravidlo jako u příjmů z podnikání, že lze uplatnit výdaje na dosažení 

zajištění a udržení příjmů, které mohou nabývat záporných hodnot. Také u příjmů z pronájmu 

může poplatník uplatnit výdaje procentem z příjmu. 10 

U příjmů z pronájmu je nutné upozornit na fakt, že pokud má poplatník majetek, který 

pronajímá, zahrnutý v obchodním majetku, měl by být tento majetek zdaňován v dílčím 

základu daně z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. 

d) Příjmy z kapitálového majetku 

 Mezi příjmy z kapitálového majetku se řadí zejména příjmy z držby finančního 

majetku, tj. běžné, nikoli kapitálové příjmy. V rámci dílčího základu daně se zdaňují např.: 

 úroky z vkladů na běžných účtech, které jsou podle podmínek banky určeny 

k podnikání, 

 úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, tj. přijaté úroky. 10 

U dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku je zakázané nabývání záporných 

hodnot a zároveň není přípustné, aby u dílčího základu daně z kapitálového majetku byly 

uplatňovány výdaje. 

e) Příjmy ostatní 

Do dílčího základu daně u ostatních příjmů zařadí poplatníci všechny zdanitelné 

příjmy, které nebyly zachyceny v předchozích dílčích základech daně. Tyto příjmy lze snížit 

o prokázané výdaje nutné na dosažení příjmů. Až na jednu výjimku (u příležitostných příjmů 

ze zemědělské výroby) nelze u ostatních příjmů využít možnosti paušálních výdajů. U dílčího 

základu daně u příjmů ostatních je zakázáno, aby nabývaly záporné hodnoty. 

 

                                                 
3
 Pokud se jedná pouze o příležitostný pronájem movitých věcí, nepovažuje se tento příjem za příjem 

z pronájmu, ale za ostatní příjem. 
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Úprava základu daně 

Po stanovení souhrnného dílčího základu daně a dílčího základu daně z příjmů 

ze závislé činnosti a funkčních požitků následuje úprava daňového základu.  

Úprava základu daně z příjmů fyzických osob je poměrně složitá, protože základ daně 

se snižuje o řadu odpočtů. Říkáme jim nestandardní odpočty a uplatňují se v prokázané výši. 

Nestandardní odpočty se odečítají od základu daně nezávisle na sobě. 

 Daňový základ je možné snížit o tyto nestandardní odpočty: 

 úroky z úvěrů na bytové potřeby, 

 dary na veřejně prospěšné účely, 

 pojistné na soukromé životní pojištění, 

 příspěvky na penzijní připojištění, 

 zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace, 

 úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, 

 daňovou ztrátu. 10 

Tyto nestandardní odpočty mají stanovené omezující limity a jejich obsah upravuje 

§15 ZDP. 

Nestandardní odpočty závisí na výdajích a slouží mimo jiné ke stimulaci poplatníků 

k určitému chování. Zejména je jejich úkolem snižovat nerovnost v příjmech. 10 

Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Po snížení základu daně o nestandardní odpočty se základ daně zaokrouhluje na celé 

stokoruny dolů a z něho se určí velikost daně prostřednictvím sazby daně z příjmů fyzických 

osob. 

V České republice činí sazba daně u fyzických osob 15 % a solidární daň z tzv. 

nadlimitního příjmu činí 7 %. Od  počátku roku 2013 platí v ČR pro poplatníky s vysokými 

příjmy z důvodů zavedení solidárního příspěvku „daň progresívní,“ která odstranila daňovou 

degresi. Z tzv. „rovné daně" se v praxi rázem stala daň progresivní. 

Srážková sazba daně činí u příjmů fyzických osob rovněž 15%, pro rezidenty zemí, 

se kterými ČR nemá podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, platí sazba 35%. 
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Slevy na dani 

Od určené daně z příjmů může poplatník uplatnit sociální standardní slevy na dani (při 

splnění zákonem uvedených podmínek a prokázáním stanovených skutečností předepsaným 

způsobem). 

Slevy na dani jsou hlavními formami daňových výhod, poskytovaných poplatníkům. 

Tyto úlevy zohledňují sociální poměry poplatníka a částečně i celé domácnosti. Přičemž 

standardní daňové úlevy jsou takové, které se vztahují na všechny poplatníky bez ohledu 

na jejich skutečné výdaje.  

 Mezi standardní úlevy lze zařadit například:  

 základní slevu na poplatníka, 

 slevu na manželku (manžela) bez vlastních příjmů, 

 slevu na vyživované děti (ve formě daňového zvýhodnění nebo bonusu), 

 slevu na invaliditu (dle stupně invalidity). 2 

 Roční výše slev na dani pro rok 2013 je dle zákona o daních z příjmů následující: 

 24 840 Kč základní sleva na poplatníka, 

 24 840 Kč na manžela (manželku) žijícího s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá 

vlastní příjem přesahující ve zdaňovacím období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) 

držitelem průkazu ZTP/P (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce), zvyšuje se částka 

24 840 Kč na dvojnásobek, 

 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod 1. a 2. stupně z důchodového 

pojištění dle zákona o důchodovém pojištění, 

 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod 3. stupně nebo jiný důchod 

z důchodového pojištění dle zákona o důchodovém pojištění, 

 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 

 4 020 Kč u poplatníka po dobu, kdy se soustavně připravuje na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem, až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční 

formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení věku 28 let.  

Standardní slevy, kromě základní slevy na poplatníka, se používají v poměrné výši, 

pokud nejsou splněny podmínky pro uplatnění po celé zdaňovací období (započítává se jedna 

dvanáctina slevy za každý měsíc, ve kterém podmínky pro uplatnění byly splněny). 10 

Kromě výše uvedených slev na dani má poplatník za určitých podmínek nárok 

na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Výše 



21 

 

tohoto zvýhodnění pro rok 2013 činí 13 404 Kč ročně a lze ho uplatnit buď formou slevy 

na dani, daňového bonusu, nebo kombinací obou těchto možností. Daňový bonus je možné 

uplatnit pouze, je-li vyšší než 100 Kč a do max. výše 60 300 Kč ročně. Daňové zvýhodnění 

lze uplatnit již v měsíci, ve kterém se dítě narodí nebo začne studovat, je osvojeno či převzato 

do péče. 10 

Daňové přiznání  

Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká povinnost podat daňové přiznání 

nejpozději 2. dubna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Pokud 

však poplatník pověří daňového poradce, nebo odborníka z oblasti daní zpracováním 

daňového přiznání, prodlužuje se lhůta pro podání daňového přiznání na 30. červen, a to jen 

v případě dodržení daných podmínek.  

 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob upravuje § 38g ZDP, který například 

říká že: 

 daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob, přesáhly15 000 Kč, 

 daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu, 

 daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti 

a funkčních požitků od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd 

od těchto plátců; podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné 

zdaňovací období prohlášení k dani z příjmů a nemá jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč, 

 daňové přiznání za zdaňovací období je povinen podat poplatník, který uplatňuje 

slevu na dani, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně, 

 daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení 

daně daň, nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 

Daňová povinnost u zaměstnanců je plněna již v průběhu zdaňovacího období, 

a to ve formě záloh na daň nebo v zákonem vymezených případech konečnou srážkovou daní. 

Zaměstnavatel, který vyplácí příjem ze závislé činnosti, sráží daň nebo zálohu na daň u zdroje 

příjmu a odvádí peněžní částky místně příslušnému správci daně na příslušný bankovní účet.  

Poplatníci samostatně výdělečně činní mají povinnost také platit zálohy na daň, které 

si sami vypočtou, podle výše poslední daňové povinnosti. Četnost záloh závisí na výši 

poslední daňové povinnosti. Platí, že pokud měl poplatník v předešlém zdaňovacím období 
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daňovou povinnost do výše 30 000 Kč, nemusí platit žádné zálohy na daň. Poplatník s příjmy 

od 30 001 Kč do 150 000 Kč pak zálohy platí pololetně, a to ve výši 40% předešlé daňové 

povinnosti, u příjmů nad 150 000 Kč se platí zálohy čtvrtletně a ve výši ¼  poslední daňové 

povinnosti.  

Zaměstnanci mají právo u svého zaměstnavatele podepsat „prohlášení poplatníka“, 

které má význam zejména pro uplatňování slev na dani a pro uplatnění daňového zvýhodnění 

na děti.  

Zdaňovací období   

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je vždy kalendářní rok.  

2.2 Daňový systém Francie 

Základy současného daňového systému Francie začaly vznikat koncem 18. století, 

po francouzské revoluci. Před rokem 1914 daně sloužily na administrativu, správu země, 

pořádek a ochranu. V roce 1914 ve Francii vznikla první daň – daň z příjmů. Účelem dalších, 

následně zavedených daní, které souvisely se sociálními službami, bylo přerozdělování 

bohatství mezi obyvatele. 50 

Široký (2012, s. 249), uvádí, že „francouzský daňový systém byl s účinností 

od 1. 1. 2005 podstatně modifikován přijetím nového finančního práva, které zrušilo 

dosavadní imputační propojení firemní a osobní důchodové daně a nahradilo ho klasickým 

systémem“.  

Daňový systém je založen na přímých daních doplněných složitým oboustranně 

placeným sociálním pojištěním, dani z přidané hodnoty a akcízech. 8 

Významná část daňových výnosů plyne do státního rozpočtu, ale více než 50% plyne 

do fondů sociálního zabezpečení, což je asi nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Do rozpočtů 

regionů, departmentů, obcí plynou zejména daně ze staveb, z pozemků, z obydlí a také 

podnikatelské daně.  

Příjmem fondů sociálního zabezpečení jsou kromě příspěvků na sociální pojištění také 

např. tyto druhy daní: 

 zvláštní forma příspěvků ve formě přirážek na penzijní a zdravotní pojištění 

zaměstnanců z obratu společnosti, pro firmy přesahující limit obratu,    

 spotřební daň z alkoholických nápojů a spotřební daň z tabákových výrobků. 3 
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Daňový systém Francie je každoročně přizpůsobován vývoji inflace. Výchozím 

právním předpisem pro oblast daní je tzv. Obecný daňový zákoník (Code Général des Impôts 

- CGI). 

Schéma 2 zobrazuje současnou soustavu daní ve Francii. Jsou v něm uvedené pouze 

nejvýznamnější daně, avšak v Obecném daňovém zákoně najdeme desítky dalších 

specifických daní a poplatků. 

Schéma 2. Struktura francouzské daňové soustavy 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Širokého, 2012. 

2.2.1 Osobní důchodová daň (Impôt sur le revenu) 

Nerudová (2011, s. 66), uvádí, že „francouzská právní úprava pojem příjmu výslovně 

nedefinuje. Neexistuje žádná definice zdanitelného příjmu“.  
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Předmět osobní důchodové daně 

Francouzský daňový zákon CGI, vymezuje příjmy, které jsou předmětem daně, anebo 

jsou od daně osvobozeny.  

a) Příjmy, které jsou předmětem osobní důchodové daně 

 příjmy ze zaměstnání (včetně příjmů z předchozích zaměstnání), 

 příjmy z nemovitosti, 

 příjmy ze zemědělství, 

 příjmy z majetku (investic), 

 příjmy z kapitálu, 

 příjmy z podnikání – dále se rozlišují na: 

o příjmy z průmyslových, obchodních a výrobních aktivit, 

o příjmy z transakcí s nemovitostmi, 

o příjmy z pronájmu nemovitosti, 

 příjmy z výkonu profese (zejména příjmy lékařů a právníků a příjmy ze svobodných 

povolání). 

b) Příjmy, které jsou od osobní důchodové daně osvobozeny 

Od daně jsou osvobozeny např. následující druhy příjmů: 

 příjmy ze závislé činnosti studentů do věku 25 let (zde je stanoven stropní limit 

osvobozující příjmy až do trojnásobku minimální mzdy), 

 částka odstupného (do určitých limitů) a náhrady za odchod do důchodu, 

 doživotní renta v závislosti na věku fyzické osoby (opět zde platí omezující limity), 

 některé druhy kapitálových zisků. 5 

Za zmínku stojí, že po zvolení Nicolase Sarkozyho prezidentem Francie nastaly velké 

změny v oblasti daní. Zákon č. 2007-1223 ze dne 21. srpna 2007 např. udával změny 

v povolených dobrovolných přesčasech. Tyto přesčasy byly mzdově oceněny, avšak „daňově 

osvobozeny.“ Nová vláda současného prezidenta F. Hollanda zrušila s platností od srpna  

2012 daňové osvobození přesčasových hodin a přesčasové hodiny nyní podléhají dani 

z příjmů FO. 24 

Daňové subjekty 

Základní jednotkou zdanění ve Francii je jedna tzv. „fiskální domácnost". Daň 

uložená na domácnost znamená, že manželé a jejich svobodné děti do 18 let (pokud studují, 
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tak do 25 let) se nezdaňují samostatně. Svobodné děti do 18 let věku se za členy domácnosti 

považují automaticky. Pro ostatní studující dospělé děti a děti do 18 let, které se oženily 

či vdaly, platí samostatné podmínky, za nichž mohou být do domácnosti zahrnuty. 8 

Zvláštní úpravu nabízí obecný daňový zákon pro nesezdané páry, které mohou uzavřít 

smlouvu „partner contract“ – PACS. Ta jim umožňuje vystupovat pro účely daně z příjmů 

fyzických osob jako manželé. 5 

Osoby, které žijí společně, ale nejsou sezdány (nebo registrovány), se považují za dvě 

samostatné domácnosti. Pokud mají děti, ty mohou být součástí domácnosti otce nebo matky 

na základě rozhodnutí rodičů. 

 Poplatník osobní důchodové daně 

V obecném daňovém zákoně jsou stanovena kritéria, z hlediska určení osob 

povinných k osobní důchodové dani. Poplatníci se dělí na daňové rezidenty a nerezidenty. 

Mezi rezidenty - poplatníky osobní důchodové daně se řadí: 

 všechny osoby s trvalým bydlištěm ve Franci, přičemž daňová povinnost se vztahuje 

na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Francie, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí,  

 osoby obvykle se zdržující na území Francie déle než 183 dní v průběhu daňového 

roku, bez ohledu na to, kde je jejich trvalé bydliště; podmínka minimálního počtu dní nemusí 

být dodržena, pokud se poplatník v příslušném roce zdržoval na území Francie déle než 

na území kteréhokoliv jiného státu, 

 zahraniční osoby, které ve Francii pracují a za svou práci pobírají plat nebo mzdu,  

 zahraniční osoby provozující hlavní samostatně výdělečnou činnost, (zahraniční 

osoby, které provozují na území Francie doplňkovou výdělečnou činnost a tuto skutečnost 

prokážou, se řadí mezi daňové nerezidenty), 

 zaměstnanci vyslaní svým zaměstnavatelem do zahraničí a státní zaměstnanci 

vykonávající službu v zahraničí, 

 osoby, jejichž příjmy pochází převážně z francouzských zdrojů. 20 

V případě francouzských rezidentů je zdaňován jejich příjem dosažený jak na území 

Francie, tak v zahraničí. Daňová povinnost nerezidentů se vztahuje pouze na příjmy dosažené 

ve Francii.  

Na rezidenty se navíc vztahuje také povinnost platit příspěvky na sociální 

zabezpečení. V souhrnu tedy lze říct, že nerezidenti podléhají omezené daňové povinnosti 

a rezidenti mají neomezenou daňovou povinnost. 
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2.2.2 Deskripce stanovení osobní důchodové daně  

 Obecně vzniká daňová povinnost následujícím postupem: 

 nejprve se sečtou dílčí základy daně dle jednotlivých kategorií příjmů (dílčí základ 

daně je rozdíl mezi hrubými příjmy a výdaji), 

 poté jsou na tuto částku čistého zisku aplikovány daňové úlevy a osobní 

odpočitatelné položky, 

 takto získaný celkový základ daně je dělen rodinným koeficientem (na tzv. základ 

daně za poměrnou část) k dosažení částky čistého zdanitelného příjmu za podíl poplatníka, 

 na tuto výslednou částku se uplatní daňová sazba a na vypočtenou daň je na závěr 

aplikován stejný koeficient, aby došlo k zjištění hrubé daňové povinnosti, 

 v okamžiku, kdy dospějeme k výsledku, je zapotřebí provedení dalších úprav, 

vedoucích k zjištění čisté výše daně, a to v následujícím pořadí: 

o kontrola splnění limitu rodinného koeficientu, 

o odpočet slev na dani, 

o připočtení neschválených daňových odpočtů. 5 

Základ daně 

Celková částka příjmů podléhající zdanění je tvořena součtem dílčích příjmů 

příjmových kategorií. 12 Základ daně se stanoví u jednotlivých kategorií zdanitelných 

příjmů jako rozdíl mezi hrubými příjmy a výdaji.  

Nejvýznamnějšími osobními daňovými příjmy ve Francii jsou příjmy ze závislé 

činnosti, podnikání a příjmy ze svobodných povolání a stanovení čistého základu daně 

pro tyto tři skupiny příjmů popíšeme v textu níže. 

a) Příjmy ze závislé činnosti 

Celkový základ daně je tvořen úhrnem hrubých příjmů ze všech zaměstnání. 

V případě příjmů ze zaměstnání si poplatník nejprve sníží celkový hrubý příjem 

ze zaměstnání o částku celkových uznatelných sociálních příspěvků a pojištění (u kontribuce 

CSG pouze poměrnou část). Z takto upravené částky má poplatník právo uplatnit ještě 

odpočet vyšší částky ze dvou možných. A to buď částky skutečně vynaložených 

a odůvodněných nákladů, nebo uplatnit paušální výdaje ve výši 10% z výše uvedené částky, 

která je omezena dolní a horní hranicí na minimálně 427 EUR a maximálně 14 369 EUR. 

Náklady odůvodnitelné, a tedy daňově uplatnitelné jsou náklady spojené s vykonáváním 
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pracovní činnosti a jsou vázány stanovenými hodnotami za náklad.  Mezi náklady daňové 

se řadí např. náklady na cestovné do zaměstnání, náklady na pracovní ošacení, náklady 

na stravné. 30 

b) Příjmy z podnikání 

U příjmů z podnikání je obecně možné uznat pro daňové účely všechny náklady 

na dosažení a zajištění zdanitelného příjmu. K příjmům z podnikání se řadí především 

činnosti průmyslové, obchodní a řemeslné, ale také realitní transakce obchodníků 

s nemovitostmi apod. Pokud hrubý roční příjem u samostatně podnikajících osob poskytující 

služby nepřevýší 32 600 EUR, příjmy podléhají tzv. zjednodušenému Micro-BIC režimu, kdy 

je zdaňováno pouze 50% z příjmů. V případě, že roční obrat převýší 234 000 EUR, podléhají 

příjmy režimu zdaňování Régime Réel Normal. Na příjmy plynoucí z prodeje zboží je 

uplatňován ještě štědřejší Micro-BIC režim, kdy v případě, že roční příjem nepřevýší 81 500 

EUR, podléhá dani z příjmu pouze 29% z příjmů, zbylých 71% je od daně osvobozeno. 

V případě, že roční obrat převýší 777 000 EUR, příjmy podléhají režimu Régime Réel 

Normal. 26; 43 

c) Příjmy ze svobodných povolání 

U této příjmové skupiny je zajímavě řešen požadavek na oficialitu účetního 

výkaznictví a kontroly, kdy v případě, že se poplatník nestane členem některého z oficiálních 

center pro zpracování a řízení účtů, je jeho zdanitelný příjem pro účely výpočtu daňové 

povinnosti navíc vynásoben koeficientem 1,25. Z hlediska odpočtů, jsou uplatňována obecná 

pravidla viz výše. Pokud hrubý roční příjem u těchto samostatně podnikajících osob nepřevýší 

42 300 EUR, příjmy podléhají tzv. Micro-BNC režimu, kdy je zdaňováno pouze 66 % 

hrubého příjmu, zbylých 34 % je od daně osvobozeno. Pokud hrubý roční příjem tento práh 

převýší, příjmy pak spadají pod režim Régime de la Déclaration Contrôlée a podléhají dani 

z příjmu v plné výši. 43 

Úprava základu daně o odpočitatelné položky 

Po stanovení čistého základu daně mohou poplatníci snížit tento základ 

o odpočitatelné položky. Ve francouzském daňovém systému existuje celá řada položek 

odčitatelných od čistého příjmu.  

Zákon rozlišuje odčitatelné položky a možnost jejich uplatnění na odpočty závislé 

na aktuální rodinné situaci a odpočty, které lze uplatnit bez ohledu na rodinnou situaci. 

Odpočty jedné domácnosti jsou limitovány určením zákonné horní hranice odpočtů, daňových 
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úlev a slev na dani. Hranice stanovená současnou právní úpravou je 10 000 EUR z celkové 

částky čistého zdanitelného příjmu. Pro příjmy roku 2012, vykazované v daňových přiznáních 

v roce 2013, je stanovena hranice 18 000 EUR + 4 % z celkové částky čistého zisku.
 
[40] 

 Závislé odpočty 

K odpočtům závislých na aktuální rodinné situaci se řadí zejména: 

 odpočet výživného na rozvedeného manžela/lku, tuto slevu může uplatnit poplatník 

ve výši 25 % ze zaplacené částky výživného a max. do výše 30 500 EUR za rok, a to buď 

z částky určené soudem, nebo z přiměřené výše, [38] 

 odpočet alimentů na děti, tuto slevu může uplatnit poplatník v plné výši určené 

soudem nebo v přiměřené výši, 

 odpočet výživného určeného na rodiče, tuto slevu může uplatnit poplatník pouze 

v případech, pokud to situace vyloženě vyžaduje (rodiče bez příjmů nebo s minimálními 

příjmy), [39] 

 odpočet na závislou osobu, tuto slevu má možnost uplatnit poplatník ve výši 

až 5 698 EUR na každou finančně podporovanou dospělou osobu, která není připojena 

k institutu společného zdanění domácnosti poplatníka a nežije s poplatníkem; pokud žije 

dospělá vyživovaná osoba s rodiči a není připojena k institutu domácnosti, pak lze uplatnit 

odpočet také paušální částkou 3 359 EUR. [51] 

 odpočet na invaliditu, tuto slevu může uplatnit invalidní daňový poplatník, pokud je 

starší 65 let (pokud příjem nepřesahuje 14 220 EUR, může uplatnit slevu ve výši 2 312 EUR; 

úlevu 1 156 EUR může tento poplatník uplatnit, jestliže se jeho příjem pohybuje v rozmezí 

14 220 EUR a 22 930 EUR). [18] 

 Nezávislé odpočty 

Nejvýznamnější obecné odpočty, které nejsou závislé na rodinné situaci a mohou 

snížit daňový základ, jsou např.: 

 kvalifikované přímé investice v některých francouzských departmentech, 

uskutečněné do 31. prosince 2017, 

 poplatky za členství v odborové organizaci (pouze v případě, že poplatník uplatňuje 

skutečné náklady), a to ve výši 66 % z ročního objemu poplatků, které nepřesáhly 1 % 

z příjmů zdaněných hrubých mezd a platů, [29] 

 penzijní připojištění, výše osvobození je procentuálně odstupňována dle věku 

poplatníka. [12] 
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Rodinný koeficient 

Na celkový základ daně mají poplatníci možnost uplatňovat tzv. rodinný koeficient. 

Rodinný koeficient, uplatňovaný u osobní důchodové daně, usiluje o faktické omezení 

progrese daně pro konkrétní skupiny poplatníků. Systém rodinného koeficientu spočívá 

zejména v tom, že osobní důchodová daň se orientuje na celou domácnost a je zde riziko, že 

daň bude zařazena do vyššího daňového pásma.  

Pokud má domácnost více než jednoho člena a neberou se ohledy na stav, že příjem 

sdílí několik osob, zmírňuje tedy tento systém efekt progresivního zdanění. Celkový příjem 

domácnosti je rozdělen na několik „částí“ podle počtu členů rodiny. V tab. 2.3 jsou uvedeny 

některé typy počtů poměrných částí. [12] 

Tab. 2.3 Rodinný koeficient 

Rodinný stav Koef. = počet částí 

svobodná, rozvedená nebo ovdovělá osoba bez vyživovaných osob 1 

svobodná, rozvedená nebo ovdovělá osoba s 1 dítětem nad 18 let 1,5 

manželé bez dětí, svobodná nebo rozvedená osoba s 1 dítětem 2 

manželé nebo ovdovělá osoba s 1 dítětem, svobodná nebo rozvedená 

osoba se 2 dětmi 

2,5 

manželé nebo ovdovělá osoba se 2dětmi 3 

svobodná nebo rozvedená osoba se 3 dětmi 3,5 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zajíčkové, Boháče a Večeře, 2012. 

Při stanovování počtu členů rodiny jsou stanoveny podmínky, které berou ohled 

na každou jednotlivou domácnost. Každý dospělý člověk se bere jako jedna část a každé dítě 

jako půl části, ale třetí a každé další dítě nebo závislá osoba už opět jako jedna část. 

U rodinného koeficientu jsou stanoveny absolutní omezující částky, takže v případě jedné 

poměrné části nesmí zvýhodnění přesáhnout 2 000 EUR.
 
[31] 

Sazba daně 

Sazba daně se uplatňuje na výslednou částku, na tzv. čistý zdanitelný příjem. Zdanění 

fyzických osob ve Francii je progresivní.  

Progresivní sazba, jak uvádí Vančurová a Láchová (2012, s. 25),… „nejlépe vyhovuje 

požadavku na daňovou spravedlnost.“  
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Ve Francii existuje celkem šest daňových sazeb a první sazba je nulová, což 

představuje, že poplatníci s příjmy do výše stanovené v první daňové sazbě neplatí žádné 

daně. V tab. 2.4 je uveden přehled sazeb daně ve Francii. 

Tab. 2.4 Sazby osobní důchodové daně ve Francii  

Výše příjmů v EUR Sazba daně (v %) 

do 5 963 0 

od 5 963 do 11 896 5,5 

od 11 897 do 26 420 14 

od 26 421 do 70 830 30 

od 70 831 do 150 000 41 

nad 150 000  45 

Zdroj: vlastní zpracování dle francouzského Obecného daňového zákona CGI 

Srážková daň, uplatňována na některé příjmy fyzických osob ve Francii je na úrovni 

19%. [5]  

Slevy na dani 

Ve Francii existuje široká škála úlev, pomocí kterých si mohou poplatníci snížit daň. 

Slevu mohou poplatníci uplatnit, pokud po všech předešlých krocích je výše daňového 

břemene méně než 960 EUR. [32] 

K nejdůležitějším slevám na dani se řadí níže uvedené. 

 Zaměstnanecký bonus – na tuto slevu má nárok každý tzv. způsobilý zaměstnaný 

člen domácnosti.  Prémie za zaměstnání je uplatňována zejména v domácnostech s nižšími 

příjmy, které splňují několik dalších podmínek. Prémie se automaticky odečítá z částky 

dlužné daně a v případě, že její výše tuto částku přesahuje, poplatník „přeplatek" obdrží 

šekem. Chcete-li získat poplatník tuto slevu, musí být zdanitelný příjem domácnosti v roce 

2013 nižší než 16 251 EUR pro jednotlivce (pro rok 2012 platí hodnota 

12 475 EUR), a 32 498 EUR pro manželské páry nebo PACS (pro rok 2012 hodnota 

24 950 EUR). [42] Toto platí pro případ závislých zaměstnaných výdělečných osob. Pro 

osoby samostatně výdělečné činné platí jiné podmínky.[33] 

 Sleva za poskytnutý dar - daňovou úlevu mohou získat osoby, které přispívají 

agenturám poskytující pomoc lidem v nouzi, a to až 75 % takto vynaložených prostředků, 

maximálně však do výše 391 EUR. Z darů poskytnutým dalším organizacím jako např. 
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neziskovým organizacím si může poplatník uplatnit slevu na dani v hodnotě 66 % hodnoty 

daru, která nesmí překročit hodnotu 20 % zdanitelných příjmů. [36] 

 Sleva za domácí výpomoc - poplatník, který zaměstnává ve svém domě osobu na 

domácí výpomoc (nezahrnují se služby au pair), má možnost si od daně odečíst 50 % platu 

a sociálních příspěvků, které této osobě vyplácí. Maximálně lze uplatnit odpočet ve výši 

12 000 EUR, v případě poplatníků starších 65 let ve výši 15 000 EUR a u těžce postižených 

osob až 20 000 EUR. Mezi domácí práce se např. řadí zahradnické práce (max. za tyto práce 

lze uplatnit 3 000 EUR za rok), ostraha, doučování dětí doma, žehlení, domácí údržba jako 

úklid a mnoho dalších. [34] 

 Sleva na děti – poplatníci mají také možnost uplatnit výdaje na péči o dítě mimo 

domov (školky, jesle, centra pro volný čas, zařízení, která děti navštěvují po skončení 

vyučování). Tyto výdaje lze odečíst do výše 50 %, maximálně však 2 300 EUR ročně 

za jedno dítě. 

 Poplatníci, jejichž dítě navštěvuje střední nebo vyšší školy, si mohou odečíst 

od daně: 61 EUR za dítě navštěvující nižší střední školu, 153 EUR za dítě navštěvující 

lyceum, 183 EUR za dítě navštěvující vzdělání vyšší úrovně. [35] 

 Sleva poskytovaná závislým osobám za pobyt ve specializovaných zařízeních, např. 

domovech důchodců, chráněném bydlení, ve zdravotnických zařízeních pro dlouhodobě 

nemocné apod. Výdajový limit je zde stanoven na max. částku za rok, která činí 10 000 EUR. 

Částka snížené daně nesmí přesáhnout na vyživovaného 2 500 EUR. [37] 

Zdaňovací období  

Pro francouzské fyzické osoby je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Pokud jsou 

tyto osoby spojeny s určitým účetním obdobím, mohou mít zdaňovací období stanoveno 

v závislosti na jeho délce.  

 Daňové přiznání 

Poplatníci jsou obecně povinni podat daňová přiznání do 1. března následujícího 

zdaňovacího období. Příjem z podnikání musí být přiznán nejpozději do 31. března. [5] 

Daňová povinnost je plněna již v průběhu zdaňovacího období, a to ve formě záloh 

na daň, a to ve dvou splátkách, z nichž každá ve výši jedné třetiny výsledné daňové 

povinnosti za předcházející zdaňovací období. Zálohy jsou splatné do 15. února a 15. května.  
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Poplatník má právo alternativně si zvolit úhradu splátek v měsíčních intervalech.  

V tomto případě platí vždy osmý den v měsíci od ledna až do října jednu desetinu své 

předchozí daňové povinnosti. Pokud se poplatník domnívá, že byla jeho současná daňová 

povinnost naplněna ještě před uhrazením desáté splátky, může další platby zastavit. Pokud 

však bude jeho odhad o nejméně 10% nižší než skutečná daň, je povinen uhradit zbytek 

a navíc ještě 10% z tohoto nedoplatku. V opačném případě může být platba odvedena 

i v listopadu a prosinci. Výpočet celkové výše daně provádí správce daně na základě 

daňového přiznání a výši daně určí poplatníkovi platebním výměrem. [5] 

Daňové přiznání podepisují manželé (registrovaní partneři) společně a společně také 

zodpovídají za vyměřenou daň. Pokud mají oddaní manželé každý jiné bydliště a dlouhodobě 

spolu nežijí, nebo jsou v rozvodovém řízení či odloučení a bylo stvrzeno, že žijí zvlášť, nebo 

jeden z manželů opustil společné bydliště, jsou zdaněni zvlášť a také samostatně podávají 

daňové přiznání. Daň z příjmů platí všechny výdělečně činné osoby samy, bez intervence 

zaměstnavatele. Doplatek daně se určuje na základě daňového výměru, který je vydáván 

zhruba na začátku září. Je splatný do konce měsíce následujícího po vydání výměru. 

Maximální daň 

U příjmů za rok 2012, které poplatníci deklarovali v roce 2013, bylo možné naposledy 

využít tzv. daňový štít, který se vázal nejen k osobní důchodové dani, ale také k dani 

z bohatství a k místním majetkovým daním. Pokud celková výše daňového břemene byla 

u poplatníka vyšší než 50% ročního zdanitelného příjmů z předchozího roku, měl poplatník 

právo uplatnit nárok na vrácení přeplatku.
 
12

 
Od roku 2013, je z důvodů úsporných opatření 

tento daňový štít odstraněn. Tento limit se týkal pouze daňových tuzemců. 
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3 Zásadní změny daně z příjmů fyzických osob 

Do dnešní doby byla podoba zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. mnohokrát 

novelizována a prošla ve svém vývoji zdokonalováním, rozšiřováním a mnohými 

krátkodobými reformami a úpravami. Úvod kapitoly je zaměřen na výklad významných 

změn, které od roku 1993 do dnešní doby proběhly u DPFO. Dále jsou blíže specifikovány 

změny, které nastaly v roce 2013 oproti roku 2012. 

Poslední část kapitoly je zaměřena na výklad, jak vidí budoucí vývoj daně z příjmů 

fyzických osob současná vláda České republiky. V závěru kapitoly je vysloven vlastní názor 

autorky práce k chystaným změnám z oblasti daně z příjmů fyzických osob. 

3.1 Výklad změn u daně z příjmů fyzických osob od roku 1993 

Stanovení daňové povinnosti u fyzických osob od období nabytí účinnosti zákona 

č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (1. 1. 1993), prošlo několika desítkami změn.  

V prvních letech fungování nové daně z příjmů fyzických osob byla zastávána určitá 

neutralita. Postupně se však do zákona dostávaly daňové úlevy, např. nezdanitelná částka 

ve výši úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů, nezdanitelná částka při 

placení příspěvků penzijním fondům, nezdanitelná částka v případě, že poplatník je 

studentem. Byly rozšiřovány i řady darů, které se odpočítávaly od základu daně, přibyly výčty 

příjmů osvobozených od daně.  

Dále docházelo ke změnám mezních sazeb a prodlužování pásem.  Fyzické osoby 

byly v roce 1993 zdaňovány progresivní sazbou daně a stupnice sazeb byla v rozmezí 

od 15 % až do 47 %. V  té době platilo šest příjmových pásem, ale postupem času docházelo 

k jejich snižování. Rovněž se snižovala nejvyšší mezní sazba při nevýznamném prodlužování 

pásem. Progresivní zdanění bylo uplatňováno až do konce roku 2007. [49] 

S účinností od 1. 1. 2008, po schválení poměrně rozsáhlé novely zákona o daních 

z příjmů, došlo k zásadní změně. Přechodu z progresivní sazby na jednotnou sazbu daně 

15 %
4
, která je platná dodnes. Z důvodů změn sazby daně, přišla i změna výpočtu samotné 

daně. V období roků 1993 až 2007 se daň počítala z hrubé mzdy snížené o sociální odvody 

hrazené zaměstnancem. Rokem 2008 jsou do základu daně zahrnovány sociální odvody 

hrazené zaměstnavatelem, označované jako tzv. superhrubá mzda. Do roku 2007 používané 

nezdanitelné a několikrát valorizované částky odečítané od základu daně byly rokem 2008 

nahrazeny pevnými odpočty (slevami na dani), včetně zavedení limitovaného bonusu na děti.  

                                                 
4
 V roce 2009 činila sazba daně 12,5 %. 
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 K dalším neopominutelným změnám je nutno přiřadit také zavedení minimálního 

základu daně pro podnikatele, možnost stanovení základu daně paušální částkou 

u podnikatelů, zvýšení procenta paušálních výdajů, zavedení povodňové daně v roce 

2011a platné pouze pro daný rok a v neposlední řadě zavedení institutu společného zdanění 

manželů, který fungoval v  letech 2005 až 2007 a svůj význam ztratil při jednotné sazbě daně. 

[49] 

3.2 Změny u osobní důchodové daně v roce 2013 oproti roku 2012 

Vláda České republiky se rozhodla řešit problém s nedostatkem financí a dosáhnout 

snížení schodku státního rozpočtu výraznými změnami v oblasti daní. První omezení 

rozpočtové novely nabylo účinnosti od 1. 1. 2013, přičemž některá opatření jsou plánovaná 

pouze na přechodná období. Změnám ve zdanění fyzických osob v roce 2013 oproti roku 

2012 jsou věnovány následující podkapitoly. 

3.2.1 Změny u výdajových paušálů 

Změny v oblasti výdajových paušálů se týkají především poplatníků, kteří uplatňují 

výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP. Změny u výdajových paušálů, o kterých bude 

dále řeč, nejsou platné pouze pro přechodné období roků 2013 až 2015, ale jsou trvalého 

charakteru. [23] 

Stanovení hranice odpočtů u výdajových paušálů 

V roce 2012 nebyla stanovena maximální hranice odpočtů u žádného výdajového 

paušálu a podnikatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP č. 586/1992 

Sb. tak mohli uplatnit odpočet z jakékoli částky. Změna zákona s účinností od 1. 1. 2013 však 

přinesla omezení u 30% a 40% paušálních výdajů, a to: 

 u činností spadajících do paušálních výdajů ve výši 40 % si poplatníci mohou 

odečíst maximálně 800 000 korun. 40% paušální výdaje využívají poplatníci s příjmy z jiného 

podnikání podle zvláštních předpisů či s příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti 

(advokáti, daňoví poradci, aj.), 

 u  činností spadajících do 30% paušálních výdajů je absolutní výše odpočtů 

omezena na částku 600 000 korun. 30% paušální výdaje uplatňují zejména poplatníci s příjmy 

z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a s příjmy z pronájmu majetku. 
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Přesto, že se výše výdajových paušálů oproti loňskému roku nezměnila, omezilo se 

jejich využívání ve stanovení maximální výše odpočtů u 30% a 40% paušálních výdajů. 

Maximální odpočet je tedy stanoven z mezního příjmu a ten činí dva miliony korun.  

Odejmutí některých slev na dani při využívání paušálních výdajů 

Přehled slev na dani uvedené v § 35ba odst. 1 a § 35c odst. 1 ZDP, které může 

poplatník čerpat v roce 2012 jako odpočet od daně z příjmů, uvádí tab. 3.1. Zároveň tabulka 

znázorňuje, které slevy na dani mohou a nemohou poplatníci uplatňující výdaje procentem 

z příjmů v roce 2013 odečíst.  

Tab. 3.1 Přehled slev na dani při využívání paušálních výdajů 2012 a 2013  

Přehled slev Rok 2012 Rok 2013 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 

Slevy na vyživované osoby: 

Sleva na manželku 24 840 Kč - 

Sleva na vyživované dítě 13 404 Kč - 

Sleva na invaliditu poplatníka: 

Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně 2 520 Kč 2 520 Kč 

Sleva na invaliditu 3. stupně 5 040 Kč 5 040 Kč 

Sleva držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč 

Sleva na studenta 4 020 Kč 4 020 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že poplatníci nemohou uplatnit daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě či manžela/manželku bez vlastních příjmů.  Je však třeba 

upozornit, že odejmutí uvedených slev na dani, resp. daňového zvýhodnění, se uplatní pouze 

tehdy, pokud součet dílčích základů daně, u kterých byly uplatněny paušální výdaje (tj. příjmy 

z podnikání nebo z pronájmu), je vyšší než 50 % celkového základu daně.  

Pokud poplatník podniká s uplatněním výdajových paušálů a současně je zaměstnaný, 

přičemž příjmy ze zaměstnání jsou hlavním zdrojem příjmů, pak by nemuselo dojít 

k odejmutí uvedených slev, bude-li poměr dílčího základu daně z podnikání k celkovému 

základu daně nižší než zmiňovaných 50 %.  

Při souběhu příjmů z více činností, u nichž jsou jednou uplatněny skutečné výdaje 

a podruhé výdajový paušál, je nárok na slevy zachován v případě, že součet základů daně 

s využitím paušálu je menší než polovina součtu základů daně bez využití paušálů. 

http://www.podnikatel.cz/n/vydajove-pausaly/
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3.2.2 Změny u penzijního připojištění se státním příspěvkem           

Penzijní připojištění se státním příspěvkem patří mezi nezdanitelné částky, které lze 

odečíst od základu daně z příjmů FO.  Zde také nastaly v roce 2013 změny oproti roku 2012. 

Za rok 2012 mohli poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, odečíst zaplacené pojistné na penzijním připojištění. Maximální výše odpočtů 

činí pro rok 2012 částku 12 000 Kč. Základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního 

připojištění snížením o 6 000 Kč.  

Pro rok 2013 došlo v souvislosti s důchodovou reformou k několika změnám. Za rok 

2013 sice mohou odečíst poplatníci maximálně 12 000 Kč, avšak poplatník si od svých 

příspěvků musí odečíst částku 12 000 Kč ze základu daně, a ne 6 000 Kč jako v předchozím 

zdaňovacím období. Tab. 3.2 znázorňuje u náhodných částek v jednotlivých letech výši 

možných odpočtů od základu daně. 

Tab. 3.2 Výše možných odpočtů od ZD ze zaplacených příspěvků na PP  

Částka zaplacená na PP 

v roce 2012 

 

Celková zaplacená částka 

snížená o 6 000 Kč 

Celková částka pro 

možný odpočet ze ZD 

6 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

7 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

12 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

18 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

24 000 Kč 18 000 Kč 12 000 Kč 

Celková částka zaplacená na 

PP v roce 2013 

Celková zaplacená částka 

snížená o 12 000 Kč 

Celková částka pro 

možný odpočet ze ZD 

6 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

12 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

18 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

24 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

26 000 Kč 14 000 Kč 12 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování  

Pokud poplatník zaplatil v roce 2012 částku na penzijní připojištění 18 000 Kč, mohl 

v daňovém přiznání uplatnit odpočet ve výši 12 000Kč, pokud však zaplatí stejnou částku 

i v roce 2013, bude moci uplatnit odpočet ve výši pouhých 6 000 Kč. 
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3.2.3 Zavedení solidární daně  

Od roku 2013 je zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 

7 % z tzv. nadlimitního příjmu. Solidární daň, někdy také označována jako solidární 

příspěvek, se týká pouze příjmů z podnikání a příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

Solidární daň se netýká kapitálových příjmů či příjmů z pronájmů.  

Solidární příspěvek z dosavadní „rovné daně“ (kdy poplatníci s nejvyššími příjmy 

ve skutečnosti platili nižší sazbu, takže daň byla ve skutečnosti degresivní) odstraní daňovou 

degresi a stane se v praxi progresivní. 

Nyní s rokem 2013 zaplatí poplatníci solidární daň, pokud v příslušném zdaňovacím 

období jejich roční příjem překročí maximální vyměřovací základ (strop) pro platbu 

důchodového pojištění. Solidární zvýšení se též týká odvodu záloh u zaměstnanců, pokud 

jejich měsíčním příjmem překročí čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, tedy částku nad 

103 536 Kč.  

 Postup výpočtu solidární daně  

Při výpočtu podle § 38h odst. 2 ZDP se daň zvýší o solidární zvýšení daně u záloh. 

Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi: 

 příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy, 

 a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné 

na sociální zabezpečení. 

Poplatníci, kteří ze svého příjmu mají povinnost odvádět solidární daň, si mohou 

uplatnit všechny slevy na dani (např. na poplatníka, na manželku bez vlastních příjmů nebo 

daňové zvýhodnění na vyživované děti). Pouze poplatníci, zejména živnostníci, kteří uplatňují 

výdaje procentem z příjmů, nesmí (i když existují výjimky) uplatnit slevu na manželku 

s vlastními příjmy do 68 000 Kč a daňové zvýhodnění na děti. 

Vedle samotného solidárního příspěvku ve výši sedmi procent (z příjmů nad hranici) 

platí pro zaměstnance s vysokými příjmy od roku 2013 ještě jedna povinnost. Sami si musí 

podávat daňová přiznání k dani z příjmů FO bez intervence zaměstnavatele. 

Solidární příspěvek mají povinnost platit i poplatníci v případě jednorázového 

měsíčního dodatečného příjmu, o který celkový měsíční výdělek převýší hranici stropu.  

Solidární příspěvek z daně z příjmů fyzických osob má přímé rozpočtové určení a je 

upraven tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu. 
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3.2.4 Změny sazby srážkové daně u českých daňových nerezidentů 

V roce 2012 byla vůči rezidentům daňových rájů, se kterými neměla ČR uzavřenou 

smlouvu o dvojím zdanění, uplatňovala sazba srážkové daně 15 %.  

Rok 2013 přináší v této oblasti daní změnu - zvýšení sazby srážkové daně na 35% 

úroveň. Tato zvýšená sazba se bude uplatňovat vůči příjmům rezidentů všech zemí 

a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího 

zdanění. 

Sazba daně 35 %, se nevztahuje na poplatníky ze států, se kterými má ČR uzavřenou 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění. U předmětných příjmů daňových rezidentů ČR se 

i nadále uplatňuje 15% sazba srážkové daně. 

Vyšší sazba daně se vztahuje především na příjmy z podílů na zisku, licenčních 

poplatků, úroků, příjmy ze služeb a příjmy z nezávislých činností. Výjimkou jsou dividendy, 

u kterých je předpoklad, že budou od roku 2014 osvobozeny od daně. 

Zavedení této vyšší srážkové sazby daně je trvalého charakteru. [23] 

3.2.5 Novela zákona o rozpočtovém určení daní 2013 

Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato 

novela zákona změnila parametry rozpočtového určení daní. Vzhledem k tomu, že největší 

procento z celostátních inkas z DPFO směřuje do státního rozpočtu, přiblížíme změny v této 

oblasti. 

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti došlo ke změně parametrů 

rozpočtového určení daní a do státního rozpočtu poplyne od roku 2013 o 1,2 p. b. celostátního 

výnosu méně oproti předchozím rokům, tedy podíl 66,98 % celostátního výnosu. 

Ke změně rozpočtového určení daní v neprospěch státního rozpočtu došlo i u daně 

z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Po novele bude proudit do státního 

rozpočtu pouze 50,5 % celostátního výnosu, tj. o 1,308 p. b. méně než v předchozích letech. 

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou došlo na základě novely zákona 

o RUD také ke změnám. Státnímu rozpočtu je určen 67,5% podíl celostátního výnosu, 

tj. o 2,18 p. b. méně oproti minulým létům. 

3.3 Chystané změny u osobní důchodové daně 

Obsahem této kapitoly  jsou informace o dalších chystaných daňových opatřeních 

týkajících se poplatníků DPFO.  Zejména je zde zaměřeno na zákon o „JIM“ (jednom 
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inkasním místě), označovaném souhrnně jako „Daňová reforma“, který byl vydán ve Sbírce 

zákonů pod č. 458/2011 a má nabýt účinnosti od 1. ledna 2015. 

3.3.1 Zákon o jednom inkasním místě 

Účinnost zákona o jednom inkasním místě je stanoven na rok 2015, ale dle 

předpokladů by mohla být hranice účinnosti posunuta na rok 2014.  

 Zákon o „ JIM“ přináší tyto změny v oblasti daně z příjmů: 

 ruší se superhrubá mzda, respektive končí odvody ze superhrubé mzdy, 

 sazba daně z příjmů fyzických osob se zvyšuje z 15 % na 19 %,  

 zavádí se zaměstnanecká sleva 3000 korun ročně, 

 zvýší se maximální limit odpočtů u darů, 

 vstupuje v platnost osvobození dividend od daně z příjmů, 

 omezuje se uplatnění základní slevy na poplatníka (24 840 Kč) u příjmů 

přesahujících 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 cca 1,2 milionů korun), 

 prodlužuje se časový test pro fyzické osoby nepodnikatele při prodeji cenných 

papírů z půl roku na tři roky. [48] 

Další změny, které přinese zákon o JIM, a které souvisí s celkovým mzdovým 

zatížením poplatníků i když nejsou daňového charakteru, jsou:  

 sjednotí se pravidla pro výpočet sociálního a zdravotního pojistného 

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, 

 nahradí se pojistné placené zaměstnavatelem jednotným odvodem z úhrnu mezd. 

[48] 

 JIM novela přinese jistě mnoho změn v oblasti osobní důchodové daně a jistě nikoho 

nepřekvapí, že tímto zákonem hodlá Ministerstvo financí sáhnout ještě hlouběji do kapes 

daňových poplatníků. Jaká výše daně nakonec bude odčerpána poplatníkům nabytím 

účinnosti této novely, je předmětem případové studie, která je součástí této práce.  

3.4 Zhodnocení novely zákona o jednom inkasním místě 

Vládní opatření, která vstoupila v platnost rokem 2013, zcela jistě výrazně ovlivní daň 

z příjmů fyzických osob. K daňovým změnám, které vstoupily v platnost od 1. 1. 2013, je 

vyjádřen kladný postoj.  

K „zákonu o JIM“, který má nabýt účinnosti od 1. ledna 2015, je stavěn rovněž 

pozitivní postoj. 
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Je schváleno zrušení superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně z příjmů na 19 %. 

Současný koncept superhrubé mzdy, zvyšuje zdanění hrubé mzdy na hodnotu zhruba 21%. Je 

pravda, že sice tímto krokem samotná daň klesne, ale dle vládních opatření má o dva 

procentní body stoupnout odvod na zdravotní pojištění. Celkový čistý příjem tedy v globále 

klesne, což není až tak příznivé pro poplatníky. 

Dále je zcela odsouhlasen návrh zavedení zaměstnanecké slevy a s tím související 

zdanění zaměstnaneckých benefitů (režijní jízdenky apod.). Tímto krokem dojde k rovným 

podmínkám pro všechny zaměstnance a již nebudou některé skupiny zaměstnanců 

zvýhodňovány vůči ostatním. Zaměstnanci si budou moci zaměstnaneckou slevu odečíst jako 

slevu na dani, a to bez ohledu na to, jakým způsobem se do zaměstnání dopravují či jakou 

formu stravování upřednostňují.  

Také je schvalován návrh zvýšení maximálních procentuálních limitů odpočtů u darů. 

U fyzických osob má dojít ke zvýšení limitů na 15 % z dosavadních 10 % ze základu daně 

z příjmů FO. Tato změna jistě přispěje k podpoře zapojení většího množství živnostníků 

do aktivit, které budou přinášet veřejný užitek a blaho.  

Je podporován návrh prodloužení časové lhůty u FO, nepodnikatelů při prodeji 

cenných papírů z dosavadní půlroční lhůty na tři roky. Je souzeno, že dosavadní časový test 

byl nízký. 

Základním posláním „jednotného inkasního místa,“ je sloučit jednotlivé státní aparáty 

daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění do jednoho úřadu a na jeden účet. Tento krok je 

považován za velmi praktický, protože zjednoduší administrativu při jednání daňových 

subjektů s úřady, rovněž se sníží náklady na administrativu, zjednoduší se forma a způsob 

vyplňování tiskopisů ap. 
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4 Analýza daně z příjmů fyzických osob  

Analyticko-praktická část práce je zaměřena na provedení dvou případových studií. 

Cílem první studie je provedení rozboru osobní důchodové daně u vybraných typů poplatníků 

ČR a zjištění vývoje daňového zatížení poplatníků v souvislosti s chystanými vládními 

reformami ČR. Druhá případová studie je zaměřená na zjištění složitosti výpočtu daně 

porovnávaných zemí České republiky a Francie.  

Úkolem je rovněž provést zhodnocení výhod a nevýhod základních daňových pravidel 

a prvků zdaňování fyzických osob obou zemí. Na základě provedeného zhodnocení, jsou 

navržena doporučení pro Evropskou unii. 

4.1 Případová studie 1 

Cílem této případové studie je zjištění, jaký bude výsledný daňový dopad u vybraných 

typů poplatníků v souvislosti s chystanými vládními změnami. Jaká výše daňových odvodů 

byla, je a bude odčerpávána u vybraných poplatníků z jejich hrubých příjmů. V případové 

studii je vycházeno z platné legislativy pro rok 2012, ze schválených rozpočtových opatření 

pro rok 2013, pro rok 2015 ze souběžné účinnosti rozpočtových opatření a JIM novely. Pro 

rok 2016 je vycházeno z předpokladu, že by pozbyla účinnost některých dočasných opatření 

platných pro roky 2013 až 2015 a bude zachována účinná JIM novela v současném znění. 

Studie vychází z předpokladu, že výše odpočitatelných položek a slev na dani budou 

zachovány. Při výpočtu sociálních odvodů se vychází z platných předpisů pro jednotlivá léta. 

Pro rok 2012 činí maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění částku 1 206  576 Kč 

a maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění částku 1 809 864 Kč. Maximální 

vyměřovací základ u sociálního pojištění v roce 2013 je stanoveno ve výši 1 242 432 Kč, 

strop u zdravotního pojištění je od roku 2013 zrušen. 

4.1.1 Charakteristika vybraných typů poplatníků daně z příjmů 

Z důvodů omezeného rozsahu práce jsou zvoleni pouze tři poplatníci DPFO s různými 

druhy a výšemi příjmů. 

 Poplatník A 

První typ poplatníka je fyzická osoba, s příjmy z jiného podnikání podle zvláštních 

předpisů (daňový poradce) uplatňující výdaje procentem z příjmů. Výše celkových ročních 

příjmů tohoto poplatníka je 2 100 000 Kč, a navíc má tento poplatník příjmy z kapitálového 
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majetku ve výši 500 000 Kč. Poplatník je ženatý, jeho manželka je bez zdanitelných příjmů 

a má dítě ve věku 5 let.  

 Poplatník B 

Druhý typ poplatníka je fyzická osoba pouze s příjmy ze závislé činnosti. Poplatník je 

svobodný, bezdětný, podepsal prohlášení poplatníka a jeho hrubý měsíční příjem činí 200 000 

Kč.  

 Poplatník C 

Třetí typ poplatníka je fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti. Poplatník pobírá 

mzdu 25 000 Kč, která je na hranici průměrné mzdy v ČR roku 2012 (dle dat OECD činila 

v roce 2012 v ČR průměrná mzda 25 035 Kč). Poplatník je svobodný, bezdětný a podepsal 

prohlášení poplatníka. 

4.1.2 Výpočet daňového zatížení poplatníků 

 Poplatník A 

Tab. 4.1 Daňová povinnost v letech 2012 a 20135 

 Rok 2012 Rok 2013 

  Příjmy Výdaje Příjmy  Výdaje  

 - z jiného podnikání 2 100 000 Kč 840 000 Kč 2 100 000 Kč 800 000 Kč 

- z kapitál majetku 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč 0 Kč 

Cekem 2 600 000 840 000 Kč 2 600 000 Kč 800 000 Kč 

Základ daně 1 760 000 Kč 1 800 000 Kč 

Daň 15% 264 000 Kč 270 000 Kč 

Solidární příspěvek 0 Kč 39 030 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840Kč 24 840 Kč 

Sleva na dítě 13 404 Kč 0 Kč 

Sleva na manželku 24 840 Kč 0 Kč 

Daň po slevách 200 916 Kč 284 190 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Paušální výdaje lze uplatnit pouze u činnosti z jiného podnikání (§ 7c ZDP – 40%). U příjmů z kapitálového 

majetku nelze uplatnit výdaje procentem z příjmů, počítají se v plné výši jako příjem. 
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Tab. 4.2 Daňová povinnost v letech 2015 a 2016 

 Rok 2015 Rok 2016 

Základ daně Příjmy Výdaje Příjmy  Výdaje  

 - z jiného podnikání 2 100 000 Kč 840 000 Kč 2 100 000 Kč 800 000 Kč 

- z kapitál majetku 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč 0 Kč 

Celkem 2 600 000 800 000 Kč 2 600 000 Kč 800 000 Kč 

Úhrnný základ daně 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 

Daň 19% 342 000 Kč 342 000 Kč 

Solidární příspěvek 39 030 Kč 0 Kč  

Sleva na poplatníka 0 Kč 0 Kč 

Sleva na dítě 0 Kč 0 Kč 

Sleva na manželku 0 Kč 0 Kč 

Daň po slevách  381 030 Kč 342 000 Kč 

 

Z výše uvedených tab. 4.1 a 4.2 vyplývá, že poplatník A před reformou zaplatí 

na daních částku nejnižší a to 200 916 Kč. Je to z důvodů toho, že může využívat všechny 

slevy a nevztahují se na něj žádná vládní opatření. Na příjmy roku 2013 se vztahují pro tohoto 

poplatníka vládní opatření a poplatník zaplatí na daních 284 190 Kč, což je ve srovnání 

s předchozím zdaňovacím obdobím o 83 274 Kč více. Je to zejména proto, že je stanovena 

hranice odpočtů u výdajových paušálů a tento poplatník nemůže uplatnit slevu na manželku 

bez zdanitelných příjmů, slevu na dítě a vztahuje se na něj solidární příspěvek. Rok 2015 je 

však pro tohoto poplatníka rokem nejvyšších daňových odvodů. Dochází k souběhu 

dočasných vládních opatření a schválené novely zákona o JIM. Poplatník zaplatí na daních 

ve srovnání s rokem 2013 o částku 96 840 Kč více, ve srovnání s rokem 2012 o 180 114 Kč 

více.  Rokem 2016 pozbývají platnosti některá vládní opatření, jmenovitě solidární příspěvek, 

proto v tomto roce se míra daňového zatížení u tohoto poplatníka sníží oproti předchozímu 

období. V roce 2016 zaplatí poplatník na daních 342 000 Kč, což je ve srovnání s rokem 2015 

méně o 39 030 Kč.  
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 Poplatník B 

Tab. 4.3 Daňová povinnost v letech 2012 a 2013
6
 

 
Rok 2012 Rok 2013 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 ZDP 464 532 Kč 526 608 Kč 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 ZDP 2 864 532 Kč 2 926 608 Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 2 864 500 Kč 2 926 600 Kč 

Daň (15%) 429 675 Kč 438 990 Kč 

Solidární příspěvek 0 Kč 81 030 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň  404 835 Kč 495 180 Kč 

Zaplacené zálohy 404 850 Kč 495 201 Kč 

Přeplatek na dani
7
 15 Kč 21 Kč 

 

Tab. 4.4 Daňová povinnost v letech 2015 a 2016 

 
Rok 2015 Rok 2016 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 

Daň 19% 456 000 Kč 456 000 Kč 

Solidární příspěvek 81 030 Kč 0 Kč 

Zaměstnanecká sleva 3 000 Kč 3 000 Kč 

Sleva na poplatníka 0 Kč 0 Kč 

Zaplacené zálohy 524 616 Kč 443 580 Kč 

Daň  534 030 Kč 453 000 Kč 

Nedoplatek na dani  - 9 414 Kč - 9 420 Kč 

 

Výpočtem bylo u poplatníka B zjištěno, viz tab. 4.3 a 4.4, že před reformou zaplatí na 

daních částku 404 835 Kč. Stejně jako u příjmů roku 2012 u poplatníka A je to z důvodů toho, 

že lze využívat všechny daňové slevy a odpočty. V roce 2013 vlivem solidárního příspěvku 

zaplatí poplatník o 90 345 Kč více než předchozí rok 2012. Rokem 2015 kdy dochází 

k souběhu dočasných vládních opatření a nabývá účinnost zákon o JIM, je pro poplatníka 

rokem největšího odvodu daně a to v částce 534 030 Kč. Poplatník u příjmů roků 2015 

nemůže uplatnit slevu na poplatníka, zároveň na něj dopadá zvýšení daně na hodnotu 19% 

a zavedený solidární příplatek. Poplatník však může uplatnit zaměstnaneckou slevu ve výši 

3 000 Kč. Rokem 2016 pozbývá platnost solidárního příspěvku a daňová povinnost v roce 

2016 tohoto poplatníka činí 453 000 Kč. 

                                                 
6
 Viz příloha 3, jsou vyčísleny měsíční sociální odvody a zálohy na daň z příjmů v jednotlivých letech 2012 

a 2013. 
7
 Přeplatek na dani se vrací, pokud činí více jak 50 Kč. O tuto částku přeplatku sníží pláce daně nejbližší odvody 

záloh správci daně. Případný nedoplatek do 50 Kč z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží. 
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 Poplatník C 

Tab. 4.5 Daňová povinnost v letech 2012 a 2013
8
 

 
Rok 2012 Rok 2013 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 300 000 Kč 300 000 Kč 

Úhrn povinného pojistného  102 000 Kč 102 000 Kč 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti  402 000 Kč 402 000 Kč 

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 402 000 Kč 402 000 Kč 

Daň (15%) 60 300Kč 60 300 Kč 

Solidární příspěvek 0 Kč 0 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daň  35 460 Kč 35 460 Kč 

Zaplacené zálohy 35 460 Kč 35 460 Kč 

 

Tab. 4.6 Daňová povinnost v letech 2015 a 2016
9
 

 
Rok 2015 Rok 2016 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 300 000 Kč 300 000 Kč 

Daň (19%) 57 000 Kč 57 000 Kč 

Solidární příspěvek 0 Kč 0 Kč 

Zaměstnanecká sleva 3 000 Kč 3 000 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 

Zaplacené zálohy 32 160 Kč 32 160 Kč 

Daň  29 160 Kč 29 160 Kč 

Přeplatek na dani  3 000 Kč  3 000 Kč 

 

Pro tohoto poplatníka jak je z výše uvedených tab. 4.5 a 4.6 vidět, přinese zavedení 

zákona o JIM daňové výhody. Poplatník zaplatí v letech 2015 a 2016 ve srovnání s léty 2012 

a 2013 na daních o 6 300 Kč méně. Je to způsobeno zejména zavedením zaměstnanecké 

slevy, ale rovněž konceptem výpočtu daně z hrubé mzdy platné dle zákona o JIM od roku 

2015. 

4.1.3 Zhodnocení případové studie 1 

Z výsledků případové studie vyplynulo, že negativně ovlivní zavedení rozpočtových 

opatření a novely zákona o JIM zejména poplatníky s nadprůměrnými příjmy a poplatníky, 

kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů. Pro poplatníky s průměrnou mzdou zavedení 

vládních opatření a novel, bude mít pozitivní charakter. V této případové studii se již dále 

nevěnujeme rozboru sociálních odvodů, které svou povahou výrazně ovlivňují čistou mzdu 

poplatníků, a na které se rovněž vztahují vládní rozpočtová opatření a novely. 

                                                 
8
 Viz příloha 4, jsou vyčísleny zálohy na daň z příjmů v jednotlivých letech 2012 a 2013. 

9
 Viz příloha 4, jsou vyčísleny zálohy na daň z příjmů v jednotlivých letech 2015 a 2016. 
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4.2 Případová studie 2 

Cílem druhé případové studie je provést výpočet daňové povinnosti u vybraných typů 

poplatníků a zjistit náročnost výpočtu osobní důchodové daně u určených poplatníků z České 

republiky a z Francie.  

4.2.1 Charakteristika vybraných typů fyzických osob 

Pro zjištění složitosti výpočtu daně z příjmů fyzických osob a zjištění výše mzdového 

a daňového zatížení poplatníků, jsou stanovena pro obě země identické modelové příklady. 

Všichni poplatníci jednotlivých zemí jsou nevedoucí činitelé a mohou uplatňovat základní 

slevy např. na poplatníka, na děti, na sociální příspěvky apod. Pro výpočet praktických 

příkladů je významné stanovení průměrných mezd v komparovaných zemích, tyto údaje jsou 

čerpány z dat OECD.
 
[53] 

Jsou určeni tito tři typy poplatníků: 

 Poplatník A  

První typ poplatníka je svobodná fyzická osoba pouze s příjmy ze zaměstnání. Výše 

hrubé mzdy je pro tohoto poplatníka stanovena na úrovni průměrné nominální mzdy v roce 

2012. Průměrná mzda v roce 2012 činila dle OECD v České republice 25 035 Kč a ve Francii 

3 056 EUR měsíčně. Tato základní mzda je tedy na úrovni 100% průměrné mzdy.  

 Poplatník B  

Druhý typ poplatníka je fyzická osoba s příjmy ze zaměstnání. Výše jeho hrubé 

měsíční mzdy je na úrovni 67% průměrné nominální mzdy (pro ČR představuje úroveň 67% 

hodnotu 16 773 Kč, pro Francii hodnotu 2 048 EUR). Tento poplatník žije s manželkou, která 

pobírá hrubou měsíční mzdu na úrovni 100 % průměrné nominální mzdy (pro ČR hodnota 

25 075 Kč a pro Francii 3 056 EUR).  

 Poplatník C  

Třetí typ poplatníka je fyzická osoba s příjmy ze zaměstnání. Tento poplatník žije 

s manželkou a třemi dětmi a pobírá mzdu na úrovni 167 % průměrné mzdy (pro ČR hodnota 

41 875 Kč, pro Francii 5 104 EUR. Manželka poplatníka je bez zdanitelných příjmů. Děti 

tohoto poplatníka jsou ve věku 3, 8 a 14 let. 

4.2.2 Výpočty u vybraných typů poplatníků z České republiky 

Podrobnější rozpis výpočtů u těchto zvolených českých poplatníků, jsou součástí 

přílohy 5. 
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 Poplatník A 

Tab. 4.7 Roční zúčtování daně poplatníka A 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 

 

300 420 Kč 

Úhrn povinného pojistného (2 254 + 6 259) • 12 = 102 156 Kč 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti  402 576 Kč 

Základ daně (zaokr. na stovky korun dolů) 402 500 Kč 

Daň podle § 16 ZDP 60 375 Kč 

Daň po slevě (§ 35ba odst. 1, sleva na poplatníka) 35 535 Kč 

Zaplacené zálohy 35 640 Kč 

Přeplatek na dani 105 Kč 

 

 Poplatník B 

    Tab. 4.8 Roční zúčtování daně poplatníka B 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 201 276 Kč 

Úhrn povinného pojistného  (1 510 + 4 194) • 12 = 68 448 Kč 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti  201 276 + 68 448 = 269 724 Kč 

Základ daně (zaokr. na stovky korun dolů) 269 700 Kč 

Daň podle § 16 ZDP 269 700 • 15% = 40 455 Kč 

Daň po slevě (§ 35ba odst. 1, sleva na poplatníka) 15 615 Kč 

Zaplacené zálohy 1 305 • 12 = 15 660 Kč 

Přeplatek na dani  45 Kč 

 

  Tab. 4.9 Roční zúčtování daně manželky poplatníka B 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 

 

300 420 Kč 

Úhrn povinného pojistného  (2 254 + 6 259) • 12 = 102 156 Kč 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti  402 576 Kč 

Základ daně (zaokr. na stovky korun dolů) 402 500 Kč 

Daň podle § 16 ZDP 60 375 Kč 

Daň po slevě (§ 35ba odst. 1, sleva na poplatníka) 35 535 Kč 

Zaplacené zálohy 35 640 Kč 

Přeplatek na dani 105 Kč 
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 Poplatník C 

    Tab. 4.10 Roční zúčtování daně poplatníka C 

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 

 

502 500 Kč 

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 

ZDP 
(3 769 + 10 469) • 12 = 170 856 Kč 

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 

ZDP 
502 500 + 170856 = 673 356 Kč 

Základ daně (zaokr. na stovky korun dolů) 673 300 Kč 

Daň podle § 16 ZDP 100 995 Kč 

Daň po slevě (§ 35ba odst. 1, sleva na poplatníka) 100 995 – 24 840 = 76 155 Kč 

Daň po slevě (§ 35ba odst. 1, sleva na manželku) 76 155 – 24 840 = 51 315 Kč 

Daň po slevě (§ 35c odst. 1, sleva na dítě) 51 315 – ( 3 • 13 404) = 11 103 Kč 

Zaplacené zálohy 3 009 • 12 = 36 108 Kč 

Daňový bonus  25 005 Kč 

      

4.2.1 Výpočty u vybraných typů poplatníků z Francie 

Podrobnější rozpis výpočtů u těchto zvolených francouzských poplatníků, jsou 

součástí přílohy 8. 

 Poplatník A 

Tab. 4.11 Roční zúčtování daně poplatníka A 

Úhrn příjmů ze zaměstnání  

 
36 672 EUR 

Úhrn sociálních pojištění* 

(656,086 • 12) – (12 • 15,28) – (12 • 

225,189) + (36 672 • 98,25%) • 5,1% = 

= 6 825 EUR 

Hrubý základ daně snížený o sociální 

odvody a pojištění  
36 672 – 6 825 = 29 847 EUR 

Snížení základu daně o 10% náklady* 29 847 - 10% = 2 985 EUR 

Čistý zdanitelný základ  29 847 – 2 985 = 26 862 EUR 

Daň  326 + 2033 + ( 

 

Daň  326 + 2033 + ( 
 

Daň  
326,32 + 2033,36 + (26 862 – 26 421) • 

30% = 2 492 EUR 

Daň výsledná* 2 492 EUR 

* zaokr.  
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 Poplatník B 

Tab. 4.12 Výpočty pro roční zúčtování daně poplatníka B  

Úhrn příjmů ze zaměstnání  

 

24 576 EUR 

Úhrn sociálních pojištění* 

(441,55 • 12) – (12 • 10,06) – (12 • 

150,91) + (24 576 • 98,25 %) • 5,1% =     

= 3 490 EUR 

Hrubý základ daně snížený o sociální odvody 

a pojištění  
24 576 – 3 490 = 21 086 EUR 

* zaokr. 

 

Tab. 4.13 Výpočty pro zúčtování daně manželky poplatníka B  

Úhrn příjmů ze zaměstnání  

 

36 672 EUR 

Úhrn sociálních pojištění* 

(656,086 • 12) – (12 • 15,28) – (12 • 

225,189) + (36 672 • 98,25 %) • 5,1% = 

6 825 EUR 

Hrubý základ daně snížený o sociální odvody 

a pojištění  

36 672 – 6 825 = 29 847 EUR 

* zaokr.  
 

Tab. 4.14 Roční zúčtování daně poplatníka (domácnosti) B 

Úhrn příjmů ze všech zaměstnání  

 

24 576 + 36 672 = 61 248 EUR 

Úhrn sociálních pojištění* 3490 + 6 825 = 10 315 EUR 

Hrubý základ daně snížený o sociální odvody a 

pojištění  
61 248 – 10 315 = 50 933 EUR 

Snížení základu daně o 10% náklady*  50 933 - 10%  = 45 840 EUR 

Rodinný koeficient 45 840 / 2 = 22 920 EUR 

Výpočet daně 
[326,32 + (22 920 – 11 897) • 14%] • 

2 = 3 739 EUR 

Ověření limitu rodinného koeficientu na jeden 

díl 

45 840 / 2 = 22 920EUR 

 

Daň  326 + 2033 + ( 
 

 

326,32 + (22 920 – 11 897) • 14% =  

= 1 869 EUR 

Limit rodinného koeficientu na jeden díl                                                   1 869 < 2 000 

Limit na jeden díl není překročen  0 EUR 

Daň výsledná 3 739 EUR  

* zaokr.  
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 Poplatník C 

Tab. 4.15 Výpočty pro roční zúčtování daně poplatníka C  

Úhrn příjmů ze zaměstnání  

 

61 248 EUR 

Úhrn sociálních pojištění* 

(1 068,5054 • 12) – (12 • 25,0734) –    

(12 • 376,101) + (61 248 • 98,25%) • 

5,1% =              = 11 077 EUR 

Hrubý základ daně snížený o sociální odvody 

a pojištění  
61 248 – 11 077 = 50 171 EUR 

* zaokr. 

 

Tab. 4.16 Roční zúčtování daně poplatníka (domácnosti) C 

Úhrn příjmů ze všech zaměstnání  

 

61 248 EUR 

Úhrn sociálních pojištění* 11 077EUR 

Hrubý základ daně snížený o sociální 

odvody a pojištění  
61 248 – 11 077 = 50 171 EUR 

Snížení základu daně o 10% náklady*  50 171 - 10%  = 45 154 EUR 

Rodinný koeficient 45 154 / 4 = 11 288,5 EUR 

Daň  (11 288,5 – 5964) • 5,5% ] • 4 = 1 171 EUR 

Ověření limitu rodinného koeficientu 

na jeden díl 

45 154/ 2 =22 577 

 

Daň  326 + 2033 + ( 
 

 
326,32 + (22 577 – 11 897) • 14% =1 822 

EUR Limit rodinného koeficientu na jeden 

díl                                                   
1822 < 2 000 

Limit na jeden díl není překročen 0 EUR 

Daň výsledná 1 171 EUR 

* zaokr.  

 

Výše uvedenou případovou studií bylo zjištěno, že samotný výpočet daňové 

povinnosti u vybraných typů poplatníků z obou zemí je velice komplikovaný. Zdaňování 

poplatníků osobní důchodové daně v České republice je velice obtížné, avšak francouzský 

model zdaňování fyzických osob je ještě více nepřehledný a daleko složitěji konstruovaný než 

ten český. Zejména existence široké řady položek odpočitatelných od základu daně a slev 

na dani zapříčiňují, spletitý výklad francouzského daňového zákona. Mnoho odpočtů 

u francouzského modelu má omezující limity pro možné zvýhodnění a samotný výpočet proto 

není vůbec jednoduchý.  
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4.3 Zhodnocení daňových předpisů a prvků osobní důchodové daně 

České republiky a Francie 

Obsah této kapitoly je zaměřen zejména na určení výhod a nevýhod základních 

daňových předpisů a prvků, obou porovnávaných zemí. Nejprve bude zaměřeno u obou 

modelů na základní prvek, tzn. poplatníka, který má důležitý význam ve zdaňování fyzických 

osob. Následně budou diskutovány další prvky a předpisy obou zemí. Cílem je na základě 

provedeného zhodnocení, navrhnout několik vhodných daňových pravidel pro Evropskou 

unii, jako prvotní předlohu pro vytvoření „jednotných evropských předpisů zdaňování 

fyzických osob.“ 

 Francouzský model zdaňování fyzických osob 

Ve francouzském modelu zdaňování se stanovuje základ daně z příjmů fyzických 

osob za celou tzv. „fiskální domácnost,“ tj. skupinu výdělečně činných a ostatních osob 

tj. dětí, důchodců, postižených osob, nezaměstnaných apod., žijících v jedné domácnosti. 

Tento daňový prvek francouzského přístupu společného zdanění domácnosti se jeví jako 

výhodný, poněvadž je daň zaplacena od více osob současně, každý poplatník nemusí 

vyplňovat vlastní daňové přiznání, v podstatě se z několika osob stane jeden daňový subjekt. 

Velmi užitečné jistě je, že je zde možnost společného zdanění rodiny u nesezdaných párů. 

Další výhodou tohoto daňového prvku je, že společné zdanění domácnosti není vázané 

podmínkou výchovy dětí.  

Zaměříme-li se na odpočitatelné položky od základu daně, je výhodou tohoto 

daňového pravidla zejména to, že si poplatníci mají možnost odečíst od základu daně položky 

snižující základ daně. Odpočitatelných položek existuje však v tomto modelu široká řada. 

Ve Francii je sazba daně odstupňována od 0 % do 45 %, jedná se tedy o progresívní 

sazbu daně, kterou navíc zmírňuje koncept rodinného koeficientu. Takto konstruovaná sazba 

daně odpovídá zásadě daňové spravedlnosti [10]. Nevýhoda progresívní sazby daně 

ve francouzském modelu by mohla nastat, kdyby byl zrušen koncept rodinného koeficientu 

u zdanění příjmů poplatníka „domácnosti.“ To by vedlo k zařazení do vyššího daňového 

pásma.  

Položky snižující daň jsou jistě vhodným daňovým pravidlem a francouzský model 

zdaňování fyzických osob jich má velice mnoho. Výhodnou položkou snižující daň je jistě 

tzv. prémie za zaměstnání, kde je stanovena hlavní podmínka pro možné uplatnění, 

a to alespoň jeden člen domácnosti musí pracovat. Tato prémie je určena především 

poplatníkům s nižšími příjmy, což je pro tyto poplatníky přínosem. K dalším významným 
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výhodným slevám na dani se řadí slevy na děti, které mají prorodinný charakter. Tyto daňové 

prvky prorodinného směru, jsou jistě velkou výhodou francouzského modelu. Nevýhodou je 

velký rozsah těchto slev na dani. 

Zásada povinného minimálního daňového odvodu daně pro francouzské nerezidenty, 

je ve francouzském modelu velice významná.  Francouzští nerezidenti, mají až na výjimky, 

povinnost odvést daň minimálně ve výši 20 % jejich zdanitelného příjmu (francouzští 

rezidenti nemají povinnost odvádět žádnou minimální daň). [44] Toto daňové pravidlo, se jeví 

jako velice vhodné. 

 Český model zdaňování fyzických osob 

V České republice je poplatník podléhající osobní důchodové dani pouze jedna osoba, 

což je považováno za nevýhodu. Nevýhoda je to zejména proto, že poplatník má povinnost 

za svou osobu sestavit, podat daňové přiznání a také daňovou povinnost uhradit. Sestavení 

daňového přiznání je velice časově a administrativně náročné. Pokud by poplatník využil 

odborníka na zpracování daňového přiznání, přestože by poplatník ušetřil čas, musel by 

vynaložit nemalé finanční prostředky.  

 Zaměříme-li se na nezdanitelné částky, na daňový předpis, dle kterého mohou 

poplatníci uplatnit odpočet od základu daně, je pokládáno za překážku zejména to, že tyto 

položky musí být deklarovány a nelze u nich uplatnit paušální výdaje. Nezdanitelných 

položek však v českém modelu není až tak mnoho, jsou jednoduše konstruované 

s porovnáním s francouzským modelem, což je jejich výhoda.  

Sazba daně je pro české poplatníky jednotná (nebudeme-li se zaměřovat na solidární 

příspěvek). Z hlediska jednoduchosti výpočtu se jeví jako výhodná. Porovnáme-li však 

českou a francouzskou sazbu daně, je přikláněno spíše k francouzskému modelu progresivní 

sazby daně, jelikož je zastáván názor, že odpovídá zásadě daňové spravedlnosti. 

Analýzou daňových předpisů je dospěno k dalším výhodným pravidlům v českém 

modelu, a to, že poplatníci nemají povinnost vždy podat daňové přiznání, a také to, že 

zaměstnanci mají povinnost odvádět měsíčně zálohy na daň, a tento proporční koncept je 

velice významný z toho důvodu, protože představuje pravidelný příjem veřejných financí.  

4.3.1 Doporučení pro Evropskou unii 

Na základě provedeného zhodnocení jsou doporučeny tyto níže uvedené daňové 

předpisy pro Evropskou unii, jako prvotní návrh pro vytvoření jednotných evropských 

pravidel zdaňování fyzických osob. 
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a) Z francouzského modelu zdaňování fyzických osob se doporučují tyto daňové 

předpisy: 

 progresívní sazba daně, 

 možnost zavedení konceptu na bázi rodinného koeficientu, pokud poplatník bude 

domácnost, 

 zavedení povinnosti odvádět minimální daň, daňovým nerezidentů. 

b) Z českého modelu zdaňování fyzických osob se doporučují tyto daňové předpisy: 

 odvod měsíčních záloh na daň, 

 odpočitatelné položky od základu daně v omezeném rozsahu, 

  možnost nemít povinnost podat daňové přiznání (osvobození poplatníka od daně). 

Jako další vlastní návrh se nabízí, uvalit povinnost platit daňový paušál na vybrané 

profese, jelikož drobné služby jsou živnou půdou pro šedou ekonomiku a daňové úniky. 

Výše navržená daňová pravidla, jsou pouze návrhem a prvotním doporučením 

proevropské integrace osobní důchodové daně. Z důvodů omezeného rozsahu práce zde 

nejsou blíže specifikovány daňová pravidla všech členských zemí Evropské unie.  

Důkladným studiem jednotlivých daňových předpisů všech států EU a vyčíslením 

makroekonomických dopadů, by se výše uvedené návrhy mohli jevit také jako nevhodné nebo 

v praxi neproveditelné.  
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5 Závěr 

Úkolem bakalářské práce bylo sledovat vývoj daně z příjmů fyzických osob České 

republiky, vymezit daň z příjmů fyzických osob zejména z legislativního pohledu; popsat 

způsob výpočtu a nastínit budoucí vývoj osobní důchodové daně a vyčíslit výsledný daňový 

dopad u vybraných typů poplatníků v souvislosti s chystanými vládními změnami.  

Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy zdaňování fyzických osob z České 

republiky a z Francie, a na základě provedené analýzy a pomocí případové studie bylo úkolem 

objasnit výpočet daně jednotlivých zemí; dále identifikovat vhodná daňová pravidla jak 

z českého, tak z francouzského modelu a doporučit je pro vytvoření jednotných evropských 

pravidel zdaňování fyzických osob. 

V krátkosti v textu níže bude popsáno, jak bylo postupováno, aby bylo vytýčených 

cílů dosaženo. 

V úvodu práce byl nejdříve proveden popis historického vývoje osobní daně 

a daňového systému České republiky. Podrobněji byl proveden rozbor aktuálního stavu 

osobní důchodové daně, byli popsáni poplatníci, daňové prvky a postup výpočtu daně 

z příjmů fyzických osob v ČR. Následně byla provedena deskripce daňového systému 

Francie, blíže byli specifikováni poplatníci, daňové nástroje a popsán způsob výpočtu osobní 

důchodové daně ve Francii. 

V další kapitole byl učiněn výklad významných změn, které od roku 1993 do dnešní 

doby proběhly u daně z příjmů fyzických osob, jako například: změna sazby progresivní 

na tzv. rovnou daň, zavedení institutu společného zdanění manželů, zavedení povodňové daně 

v roce 2011 a další. Dále byl proveden výklad změn, které proběhly u osobní důchodové daně 

v roce 2013 oproti roku 2012. K hlavním změnám, které byly popsány, se řadí: změny 

u výdajových paušálů, změny u odpočtů penzijního připojištění se státním příspěvkem, změny 

sazby daně pro nerezidenty ČR, zavedení solidární daně. V návaznosti byl proveden výčet 

prvků, které nabývají platnost rokem 2015, a jsou obsahem schválené novely o JIM. Byly 

diskutovány níže uvedené změny:  

 zrušení superhrubé mzdy, 

 změna sazby daně z příjmů fyzických osob na 19 %,  

 zavedení zaměstnanecké slevy, 

 zvýšení maximálních limitů odpočtů u darů, 

 prodloužení časového testu pro fyzické osoby nepodnikatele při prodeji cenných 

papírů.  
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K těmto změnám bylo učiněno zhodnocení a byl vysloven vlastní názor.  

V praktické části byly provedeny dvě případové studie a bylo učiněno zhodnocení 

daňových předpisů České republiky a Francie.  

V první případové studii byl na vybraných příkladech demonstrován výpočet osobní 

důchodové daně minulých, současných a budoucích období, byly zjištěny daňové dopady 

u vybraných poplatníků České republiky. Výsledkem této studie bylo zjištění, že chystaná 

daňová reforma nejvíce daňově postihne poplatníky s nadlimitními příjmy a živnostníky, kteří 

uplatňují výdaje procentem z příjmů. Daňově si naopak polepší poplatníci pobírající mzdu 

na úrovni průměrné mzdy. 

V druhé případové studii bylo cílem provedení výpočtu osobní důchodové daně 

poplatníků z České republiky a z Francie.  Studií bylo zjištěno, že český model zdaňování 

fyzických osob je složitý, avšak francouzský model zdaňování fyzických osob je ještě více 

nepřehledný a daleko složitěji konstruovaný než ten český.  

Rovněž bylo úkolem provedení zhodnocení daňových pravidel a prvků osobní 

důchodové daně České republiky a Francie, a identifikování vhodných daňových principů 

jako doporučení pro Evropskou unii k vytvoření jednotného evropského pravidla zdaňování 

fyzických osob. Na základě studie byly doporučeny tyto prvky francouzského a českého 

modelu zdaňování fyzických osob. Z francouzského modelu zdaňování fyzických osob se 

doporučují tyto daňové principy: progresívní sazba daně, systém rodinného koeficientu, 

zavedení povinnosti odvádět minimální daň daňovým nerezidentů. Z českého modelu 

zdaňování fyzických osob je doporučeno: odvod měsíčních záloh na daň, osvobození 

poplatníka od daně, omezující rozsah odpočitatelných položek. 

Z provedené analýzy vyplývá, že vývoj osobní důchodové daně v  České republice by 

se měl ubírat směrem k harmonizaci daní v rámci EU. Otázka koncepce současného systému 

zdaňování fyzických osob v České republice je nyní v kompetenci její vlády. Tlak ze strany 

Evropské unie na jednotlivé členské země stagnuje. Je otázkou, zda by neměl být výraznější.  

Snahu jak o sladění systémů zdaňování fyzických osob, tak o celkovou harmonizaci 

přímých a nepřímých daní mají, jak už bylo v úvodu práce uvedeno, zejména Francie 

a Spolková republika Německo. Jak se staví ke sladění přímých osobních daní česká vláda, 

není autorce známo. Pro vládu České republiky je jistě výhodou mít vlastní daňovou 

pravomoc, zejména z důvodu, že může pomocí daňové politiky ovlivňovat příjmy veřejných 

rozpočtů, jak tomu skutečně je. 

 Ať už vývoj daňové politiky či daňového systému bude v budoucnu jakýkoliv, nikdy 

nepřestane hrát jednu z klíčových rolí v životě každého občana této země.  
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Seznam zkratek   

ZDP   Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

ZTP/P Zvlášť těžká postižení s potřebou průvodce 

PP  penzijní připojištění 

DPFO  daň z příjmu fyzických osob  

ZD  základ daně  

JIM  Jednotné inkasní místo 

FO  fyzická osoba 

ČR  Česká republika 

RUD  Rozpočtové určení daní 

tzv.  takzvané 

tzn.  to znamená 

Kč  korun českých 

č.  číslo 

Sb.  Sbírka 

odst.  odstavec 

EU  Evropská unie 

p. b.  procentní bod 

prohlášení prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   

  a z funkčních požitků 

PACS  partnerská dohoda (partner contract) 

OECD  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for   

  Economic Cooperation and Development) 

CGI  Obecný daňový zákoník (Code Général des Impôts). 

CSG  všeobecný sociální příspěvek (Contribution sociale généralisée 

CRDS příspěvek na financování deficitu systému sociálního zabezpečení (Contribution 

  au remboursement de la dette sociale) 

PS  sociální daň (Prélèvement social)
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