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1 Úvod 

Daně z příjmů představují jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů státního rozpočtu 

České republiky. Dotýkají se všech ekonomicky aktivních obyvatel. Daň z příjmů 

je uvalována jak na peněžní tak i nepeněžní příjmy fyzických osob a na výnosy právnických 

osob. Znalost daňové teorie je důležitým předpokladem k pochopení současného daňového 

systému a je nezbytná, jelikož daně představují nedílnou součást života každého občana. 

Cílem bakalářské práce je analýza daně z příjmů fyzických osob a jejího vývoje. Tento 

vývoj bude analyzován v období deseti let, tedy od roku 2004. 

První kapitola bude věnována daňovému systému České republiky, charakterizujeme 

daň obecně, její funkce a třídění. Dále se budeme věnovat přímým a nepřímým daním, 

jednotlivé daně budou podrobněji popsány, a sice co je předmětem daně, kdo je poplatníkem, 

výše sazby a další. Zaměříme se také na změny, které přinesl rok 2013, kdy došlo ke zrušení 

zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. 

Obsahem další kapitoly bude daň z příjmů fyzických osob. Tato kapitola bude 

věnována především základním charakteristikám daně z příjmů fyzických osob, tedy kdo je 

poplatníkem, co je předmětem daně a jednotlivé příjmy budou podrobně rozebrány. Zaměříme 

se na postup zdaňování příjmů fyzických osob, metodiku stanovení základu daně a samotný 

výpočet daňové povinnosti. Další podkapitoly budou věnovány zdravotnímu a sociálnímu 

pojištění a samozřejmě daňovému přiznání. 

Poslední kapitolou této práce je vývoj daně z příjmů fyzických osob. Popíšeme 

jednotlivé změny týkající se základu daně či uplatňování výdajů procentem z příjmů, které se 

udály v námi stanoveném období v rozmezí deseti let. Poté se budeme věnovat vývoji 

nezdanitelných části základů daně, slev na dani, a sazby daně. V poslední části uvedeme 

příklady na výpočet daňové povinnosti u poplatníků s rozdílnými příjmy. 
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2 Daňový systém České republiky 

Daňový systém představuje soustavu daní státu. Je jednou ze základních složek státního 

rozpočtu, jehož hlavním účelem je zajistit státu dostatek finančních prostředků. 

Prostřednictvím daňové soustavy lze nastavit i posoudit roli státu v ekonomice. Daňový 

systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých 

evropských zemí. Skládá se z přímých, nepřímých a ostatních daní, které jsou označovány 

jako nedaňové platby, viz Obr. 2:1. 

Mezi daně patří také cla, která představují povinnou, neúčelovou platbu do státního 

rozpočtu, placenou z titulu přechodu zboží nebo služby přes státní hranici. Cla jsou uvalena 

na dovoz určitých statků a služeb ze zahraničí s cílem omezit jejich dovoz do země a podpořit 

domácí produkci. 

 

  

Přímé daně 

Důchodové 

Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO 

Majetkové 

Daň z 
nemovitosti 

Daň silniční 

Nepřímé daně 

DPH 

Spotřební daně 

Energetické daně 

Ostatní daně 

Příspěvky na 
sociální pojištění 

Příspěvky na 
zdravotní 
pojištění 

Místní poplatky 

Obrázek 2: 1 Daňový systém České republiky  

Zdroj: vlastní zpracování 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
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Je nutno zdůraznit, že daňové příjmy jsou nejvýznamnějším a největším finančním 

příjmem státního rozpočtu a podílejí se na jeho tvorbě téměř devadesáti procenty.  Následující 

graf ukazuje podíl jednotlivých daní na daňových příjmech státního rozpočtu v roce 2013. 

 

2.1 Státní rozpočet 

Státní rozpočet představuje plán finančního hospodaření státu, sestavovaný obvykle na 

jeden rok. Je označován jako nejvýznamnější a základní zákon, jehož návrh sestavuje 

ministerstvo financí. Dále je schválen vládou a v neposlední řadě musí projít schválením 

poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Platnosti nabývá podpisem prezidenta 

republiky. 

Příjmy státního rozpočtu jak již bylo uvedeno výše, jsou především přímé a nepřímé 

daně. Dále také dotace, půjčky od států, sociální pojištění, evropské fondy a ostatní příjmy. 

Mezi výdaje patří například nákup veřejných statků, tedy obrana státu, zdravotnictví, kultura, 

dávky sociálního zabezpečení, dávky státní sociální podpory či v nezaměstnanosti, výdaje na 

Pojistné na sociální 
zabezpečení 

33% 

Nedaňové a 
ostatní příjmy 

18% 

DPH 
19% 

Zvláštní daně a 
poplatky ze zboží a 
služeb (spotřební 

daně) 
11% 

Daň z příjmů 
fyzických osob 

8% 

Daň z příjmů 
právnických osob 

9% 

Správní 
poplatky 

0% 

Majetkové 
daně 
1% 

Ostatní 
daňové příjmy 

1% 

Graf 2: 1 Podíl jednotlivých daní na daňových příjmech státního rozpočtu v roce 2013 

Zdroj: vlastní zpracování z www.mfcr.cz 
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aktivní politiku zaměstnanosti, armádu, platy veřejného sektoru, úroky z emitovaných státních 

dluhopisů, atd. 

Rozpočet může nabývat formy po porovnání příjmové a výdajové strany jako: 

 schodkový, 

 vyrovnaný, 

 přebytkový. 

Schodkový neboli deficitní rozpočet vzniká tehdy, jsou-li výdaje ze státního rozpočtu 

vyšší než příjmy. Na pokrytí schodku vydává stát dluhopisy. Peněžními prostředky, které za 

dluhopisy dostane, pokryje schodek.  Avšak dluhopisy musí stát splatit včetně úroků. Pokud 

se rozpočtové schodky prohlubují, znamená to, že stát je stále více zadlužený 

a v následujících letech dává stále více peněz na splácení dluhu. Řešením však může být také 

zvyšování daní nebo krácení veřejných výdajů. 

Vyrovnaný rozpočet znamená, že výdaje se rovnají příjmům do státního rozpočtu. 

Přebytkového vzniká, když jsou výdaje ze státního rozpočtu nižší než příjmy. Vývoj státního 

rozpočtu v období tří měsíců roku 2014 je uveden v Tab. 2.1:1. 

Tabulka 2.1: 1 Vývoj státního rozpočtu v období tří měsíců roku 2014 

 Leden Únor Březen 

(v mld. Kč) 

Příjmy státního rozpočtu 129 231,62 324,24 

Výdaje státního rozpočtu 83,95 181,55 280,65 

Bilance státního rozpočtu + 45,05 + 50,07 + 43,59 

 

2.2 Daň 

„Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových 

intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů), nebo je nepravidelná a platí 

se za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti).“ Kubátová (2000, s. 13) 

Zdroj: vlastní zpracování z www.finance.cz 
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Neekvivalentnost pro plátce představuje, že nemá nárok na protihodnotu ve výši 

odpovídající jeho platbě. Neúčelovost daně znamená, že konkrétní daň nemá financovat 

konkrétní vládní projekt, naopak se stane součástí příjmů veřejného rozpočtu, ze kterého 

budou financovány veřejné statky a služby. 

Prostřednictvím daní jsou financovány veřejné výdaje, které slouží k zajištění 

hospodářského růstu a životní úrovně obyvatel. Přitom není rozhodující jen výše daní, ale 

i struktura daňového břemene, konstrukce daňového základu a s tím spojené náklady. 

2.3 Funkce daní 

Funkce daní jsou dány ekonomickou funkcí veřejného sektoru. Za nejdůležitější 

a zároveň nejstarší funkci daní se často označuje fiskální, kterou se rozumí získávání 

finančních prostředků do veřejných rozpočtů, z nichž jsou poté financovány veřejné výdaje. 

Tato funkce je obsažena i v následujících funkcích daní: 

 ve funkci alokační, která se uplatňuje v případě, kdy trh projevuje 

neefektivnost v alokaci tedy přerozdělování zdrojů.  Příčinou tržního selhání je 

existence externalit, nedokonalé konkurence či veřejných statků, 

 ve funkci redistribuční, jenž zajišťuje pomocí transferů přesun části důchodů 

od bohatších jedinců k chudším, 

 ve funkci stabilizační, která slouží ke zmírňování cyklických výkyvů 

v ekonomice, a to v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové 

stability. 

2.4 Třídění daní 

V České republice se zvláště používá členění daní na přímé a nepřímé. Daně lze však 

klasifikovat dle řady různých hledisek. 

2.4.1 Podle předmětu daně 

 důchodové (předmětem daně jsou důchody), 

 majetkové (předmětem daně je majetek), 

 spotřební daně (předmětem daně je spotřeba). 
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2.4.2 Podle stupně progrese 

Členění daní dle stupně progrese je následující: 

 proporcionální – s růstem důchodu poplatníka, se míra zdanění nemění, 

tj. poplatník platí stejnou sazbu daně bez ohledu na výši důchodu, 

 progresivní – s růstem důchodu se míra zdanění také zvyšuje, tzn.: čím 

je důchod poplatníka vyšší, tím vyšší je i sazba daně, 

 regresivní – míra zdanění s růstem důchodu klesá. 

V České republice je od roku 2008 zavedena proporcionální neboli rovná daň z příjmů 

fyzických i právnických osob. 

2.4.3 Členění daní podle dopadu 

Dle vazby na důchod poplatníka, rozlišujeme v rámci daňového systému: 

 daně nepřímé, 

 daně přímé. 

2.5 Daně přímé 

Daně přímé jsou na rozdíl od daní nepřímých viditelnější, jelikož je subjekt odvádí 

sám, a to prostřednictvím finančního úřadu, do veřejného rozpočtu. Poplatník nemůže 

povinnost odvádět daň, převést na jiný subjekt. Tyto daně dále rozlišujeme na důchodové 

a majetkové. 

2.5.1 Důchodové 

Daně důchodové neboli daně z příjmů, představují daně placené ať již fyzickými, tak 

i právnickými osobami z jejich důchodů. Pod pojmem důchod se rozumí příjem subjektů, 

nikoliv z oblasti sociálního zabezpečení. V daňové soustavě České republiky jsou 

důchodovými daněmi daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Daň 

z příjmů upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Důležitými pojmy, které se vyskytují u všech typů daní, jsou poplatník a plátce, 

kterými může být jedna a táž osoba, ale není tomu vždy. Poplatníkem je tedy fyzická nebo 
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právnická osoba, která daň skutečně zaplatí. Plátcem daně je fyzická či právnická osoba, která 

je povinná daň odvést. 

2.5.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Jelikož cílem práce je daňové zatížení fyzických osob, kterému se budu věnovat zvlášť 

v následující kapitole, daň z příjmů právnických osob popíši pouze okrajově. 

Jedná se o druhou daň ze základních příjmových daní, která daní příjmy subjektů 

založených za účelem podnikání. Ovšem vztahuje se i na ostatní subjekty, jako jsou různá 

občanská sdružení či nadace. 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob, jak je již zřejmé z názvu, jsou osoby, 

které nejsou fyzickými osobami, dále podílový fond, organizační složky státu, svěřenecký 

fond a v nespolední řadě i fond penzijní společnosti. 

Daňovými rezidenty jsou v případě, kdy mají sídlo či místo svého vedení v tuzemsku. 

„Mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České 

republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“ Marková (2014, s. 21) Daňovými 

Důležitým pojmem je také veřejně prospěšný poplatník, který není založen či zřízen za 

účelem podnikání, a plynou mu příjmy z reklamy, členského příspěvku, nájemného 

s výjimkou nájmu státního majetku či příjmy v podobě úroků. 

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem 

společnosti. Vymezení předmětu daně je základem pro stanovení daňového základu, ze 

kterého se daň vyměřuje. 

Samostatný základ daně zjistíme při součtu veškerých příjmů z podílů na zisku, 

vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši 

včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí poplatníkům ze zdrojů v zahraničí. Nezahrnují se 

zde příjmy osvobozené od daně, jako například příjem z nabytí dědictví, příjem, pokud 

k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě 

nabytí vlastnického práva pozemku nebo zřízení věcného břemene. 

Základ daně představuje rozdíl, o který příjmy převýší výdaje. Nejedná se však 

o příjmy, které nejsou předmětem daně či jsou od daně osvobozené. Pokud se jedná 
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o poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy pro něj představují výnosy a výdaje naopak 

náklady. Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření, který se musí následně 

upravit o částky neoprávněně zkracující příjmy, a také o částky, které nelze zahrnou do 

výdajů dle zákona o daních z příjmů právnických osob. 

Sazba daně z příjmů právnických osob v současné době činí 19 % ze základu daně. 

Sazba ve výši 5 % je určena pro investiční a podílový fond. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní či hospodářský rok, dále účetní období, pokud je 

delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců, a období od rozhodného dne fúze nebo 

rozdělení obchodní korporace či převodu jmění na člena právnické osoby do konce 

kalendářního nebo hospodářského roku, ve kterém se převod či přeměna uskutečnily. 

2.5.2 Majetkové 

U majetkových daní, konkrétně u daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých 

věcí, došlo ke změně právní úpravy, která byla vyvolána zejména přijetím nového občanského 

zákoníku. Mezi majetkové daně řadíme: 

 daň z nemovitých věcí, 

 daň z nabytí nemovitých věcí, 

 daň silniční. 

2.5.2.1 Daň z nemovitých věcí 

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 

Tato daň je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek. Povinnost platit tyto daně 

vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je 

vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka. 

2.5.2.2 Daň z pozemků  

Poplatníkem daně je vlastník pozemku. 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky, které jsou 

vedeny v katastru nemovitostí. Předmětem daně naopak nejsou například lesní pozemky, na 

nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, dále pozemky určené pro obranu 
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státu, či vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu 

ryb. 

Základ daně u pozemků chmelnic, zahrad, ovocných sadů, orné půdy, vinic a trvalých 

travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m
2 

průměrnou 

cenou půdy stanovenou na 1m
2
. „Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků 

s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových 

předpisů k 1. lednu zdaňovacího období, nebo součin skutečné výměry pozemků v m
2
 a částky 

3,80 Kč. Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemků v m
2
 zjištěná k 1 

lednu zdaňovacího období.“ Marková (2014, s. 98) 

Sazba daně se liší podle typu pozemku, a to ve výši 0,75 %, která se používá 

u ovocných sadů, zahrad, vinic, orné půdy a chmelnic. Sazba 0,25 % je určena pro 

hospodářské lesy, rybníky či pozemky trvalých travních porostů. U ostatních pozemků 

je základem skutečná výměra v m
2
. Následně se základní sazba daně násobí příslušným 

koeficientem. Sazba daně je u jednotlivých pozemků odlišná, viz Tab. 2.5.2.2:1. 

Tabulka 2.5.2.2: 1 Základní sazba daně u ostatních pozemků 

  
Zastavěná plocha pozemků užívaných k 

podnikání, nebo sloužících pro: 

Stavební 

pozemky 

Ostatní 

plochy 

Zastavěné 

plochy a 

nádvoří zemědělskou 

prvovýrobu, lesní a 

vodní hospodářství 

průmysl, stavebnictví, 

dopravu, energetiku, ostatní 

zemědělskou výrobu a 

druhy podnikání 

Sazba 1,00 Kč 5,00 Kč 2,00 Kč 0,20 Kč 0,20 Kč 

 

2.5.2.3 Daň ze staveb a jednotek 

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby či jednotky. Dále 

například, pokud je zdanitelná stavba nebo jednotka ve vlastnictví České republiky, je 

poplatníkem organizační složka státu, státní fond, státní podnik, nebo také právnická osoba, 

která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku na základě výpůjčky. 

Zdroj: vlastní zpracování z Daňové zákony 2014 
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Předmět daně je definován v § 7 zákona o dani z nemovitých věcí. Jedná se 

o zdanitelné stavby (budovy, inženýrské stavby) a jednotky. Předmětem daně není budova, 

v níž jsou jednotky.  

Základem daně ze staveb a jednotek je výměra zastavěné plochy v m
2
 podle stavu 

k 1. lednu zdaňovacího období. Pro účely daně z nemovitých věcí je zastavěnou plochou 

plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby. 

Základem daně u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy 

jednotky v m2, podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená za a) koeficientem 

1,22 dělí součástky jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu, b) koeficientem 1,20 

v ostatních případech. 

Sazba daně se odvíjí stejně jako u pozemků, od typu dané stavby či jednotky. 

Například u budov obytného domu činí 2 Kč/m
2
, nebo u garáže vystavěné odděleně od budov 

obytných domů je dána ve výši 8 Kč/m
2
, a další. Základem daně u staveb a jednotek 

u zdanitelné stavby je tedy výměra zastavěné plochy v m
2
, u jednotky, výměra podlahové 

plochy jednotky v m
2
. 

Daň ze staveb a jednotek ze za budovu obytného domů s nebytovým prostorem 

užívaným k podnikání zvyšuje o součin výměry podlahové plochy tohoto nebytového 

prostoru v m
2
 a 2 Kč. 

2.5.2.4 Daň z nabytí nemovitých věcí 

Daň z nabytí nemovitých věcí nově nahrazuje daň z převodu nemovitostí. Je upravena 

Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. Důvodem pro přijetí nové právní úpravy, 

je navázání na právní úpravu občanského zákoníku.  

Poplatníkem daně je převodce vlastnického práva k nemovité věci, jedná-li se 

o nabytí koupí nebo směnou, a převodce a nabyvatel se v kupní či směnné smlouvě 

nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Podle právní úpravy účinné do konce roku 2013, se 

postavení osoby poplatníka nemohlo měnit, zatímco nová právní úprava dává účastníkům 

smlouvy možnost dohody, ohledně osoby poplatníka. Pouze v případě, že k dohodě nedojde, 

je poplatníkem nabyvatel. 
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„Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházející 

se na území České republiky, právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území 

České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené výše.“ 

Marková (2014, s. 106). Předmětem daně je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, 

na základě zajišťovacího převodu práva, nebo úplatného postoupení pohledávky zajištěné 

zajišťovacím převodem práva.  

Základ daně je stanoven nabývací hodnotou nemovité věci snížené o uznatelný výdaj. 

Nabývací hodnotou pro účely daně z nabytí nemovitých věcí je sjednaná cena, srovnávací 

daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena. Tato nabývací hodnota musí být stanovená 

ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem této daně. 

Sazba daně je jednotná, a sice ve výši 4 % ze základu daně. Daňovým základem je 

nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou je například sjednaná nebo 

zjištěná cena. Uznatelný výdaj představuje odměnu a náklady prokazatelně zaplacené 

poplatníkem znalci, za znalecký posudek, určující zjištěnou cenu. 

2.5.2.5 Daň silniční 

Daň silniční vychází ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.  

Poplatníci daně jsou provozovatelé vozidla, zapsáni v technickém průkazu vozidla. 

Dále také ten, kdo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel 

osoba, která zanikla, byla zrušena, nebo zemřela. Poplatníkem je taktéž zaměstnavatel, pokud 

vyplácí svému zaměstnanci za použití osobního automobilu cestovní náhrady, a další.  

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla provozovaná 

a registrovaná v České republice, která jsou používána k podnikání či jiné samostatně 

výdělečné činnosti. Dále vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny používána 

k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. 

Základem daně je zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobních automobilů s výjimkou 

osobních automobilů na elektrický pohon. Dále je základem daně silniční součet největších 

povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, poté největší povolená 

hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních motorových vozidel. 
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Sazba daně je odlišná. U osobních automobilů se vyměřuje dle zdvihového objemu 

motoru, u ostatních vozidel dle počtu náprav a celkové hmotnosti. Roční sazba daně se 

zjišťuje pro jednotlivá vozidla na základě technického průkazu vozidla. V případě, že 

poplatníkem daně je zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 

za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, tak činí sazba daně 25 Kč za 

každý den použití, avšak v případě, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější. 

2.5.2.6 Zrušení zákona č. 357/1992 Sb. 

Ke konci roku 2013 došlo ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitosti. Předměty darovací a dědické daně budou pro fyzické 

i právnické osoby nově zařazeny do zákona o daních z příjmů. 

V oblasti dědictví pak zákon pracuje s termínem bezúplatné nabytí. Veškeré příjmy 

získané z dědictví nebo odkazu, jsou od roku 2014 od daně osvobozené. Ušetří díky tomu 

především lidé, kteří dědí po vzdálenějším příbuzném nebo po osobě, se kterou je příbuzenské 

pouto vůbec nepojí a se kterou nežili. 

Daň darovací obdobně jako daň dědická přestává samostatně existovat. Avšak na 

rozdíl od daně dědické se „pouze“ změnila její sazba. Zatímco v loňském roce se sazba daně 

pohybovala od sedmi do čtyřiceti procent z hodnoty daru (podle pásma zdanění) a v případě 

movitých věcí a finančních darů byla dokonce určitá částka od daně osvobozena, nově platí 

jednotná sazba. U fyzických osob bude ve výši 15% a u osob právnických činí 19 %. Dary 

jsou nyní označovány jako bezúplatné příjmy, a jsou zařazeny do ostatních příjmů, které 

upravuje § 10 Zákona o daních z příjmů. 

Pokud se bude jednat například o dar v hodnotě sto tisíc, daň by dle minulého roku 

byla ve výši pět tisíc šest set jedna korun, v případě movité věci. Sedm tisíc korun by činila, 

pokud by se jednalo o nemovitost. Od ledna zaplatí za totéž, fyzická osoba patnáct tisíc 

a právnická osoba dokonce devatenáct tisíc korun. 

2.6 Daně nepřímé 

Nepřímá daň, je taková, kterou státu platí jiná osoba (plátce), než ta, která je této dani 

podrobena a na kterou účinky daně dopadají (poplatník).  Nepřímá daň může být selektivní 

či univerzální. Selektivní je v případě, kdy se daň týká pouze vybraných druhů zboží. 
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Univerzální pak tehdy, týká-li se veškerého zboží. Mezi daně nepřímé se řadí daň z přidané 

hodnoty, spotřební daně a energetické daně. Nepřímé daně jsou v České republice velmi 

významným zdrojem státního rozpočtu. 

2.6.1 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), je daní univerzální, jelikož ji platí všichni 

ve většině nakupovaného zboží a služeb. Odváděna je však prodejci. Tato daň je upravena 

v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Předmět daně 

 dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku, 

 poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění 

v tuzemsku, 

 pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku 

osobou povinnou k dani, či právnickou osobou nepovinnou k dani, v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti, dále pořízení nového dopravního 

prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani, 

 dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
1
 

I přesto, že se jedná o univerzální daň, jsou některá plnění od této daně bez nároku na 

odpočet osvobozena. Například výchova a vzdělávání, poštovní služby, finanční a pojišťovací 

činnosti nebo také zdravotní služby a sociální pomoc. 

Plátce daně 

Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem 

podnikání registrovaný jako plátce DPH. V České republice se plátcem musí povinně stát 

subjekt, jehož obrat přesáhl za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích, kalendářních 

měsíců částku jeden milion korun. Nicméně plátcem se mohou stát fyzické nebo právnické 

osoby, jejíchž obrat nepřesáhl sumu požadovanou zákonem, dobrovolně.  

Obratem je souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které plátci náleží za 

uskutečněná plnění. Jedná se o úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně 

                                                           
1
  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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s nárokem na odpočet daně, či plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet na daně. 

Do obratu se nezahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. 

Místo plnění 

Určení místa plnění je komplikované, avšak důležité pro stanovení, kde má plátce 

povinnost přiznat a zaplatit daň. V zákoně o DPH je tato problematika uvedená v § 7 až 12, 

a sice podle předmětu plnění a druhu poskytované služby. Například při dodání zboží je 

místem plnění místo, kde se zboží nachází v době uskutečňování dodání. Pokud je však zboží 

dodáno včetně montáže nebo instalace, je místem plnění místo, kde je toto zboží instalováno 

nebo namontováno. 

„Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné 

plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. Základem daně 

v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty 

snížená o daň.“ Marková (2014, s. 131). Do základu daně jsou také zahrnovány jiné daně, 

poplatky, dotace k ceně, vedlejší výdaje, při poskytnutí služby i materiál přímo související 

s poskytovanou službou, při poskytnutí stavebních i montážních prací spojených s výstavbou, 

změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby různé konstrukce, materiál, 

stroje či zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi 

zabudují nebo zamontují. 

Sazba daně 

Základní sazba je 21 % a snížená sazba ve výši 15 %, viz Tab. 2.6.1:1. Do snížené 

15 % sazby patří zejména potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, městská doprava, 

ubytovací služby, léky, knihy, časopisy a noviny, a další.  

Podle schváleného zákona se od ledna 2016 mají obě sazby sjednotit na 17,5 procenta. 

Nová vláda ale zřejmě přijme jinou úpravu. Na místo jednotné sazby, chce od roku 2015 

zavést naopak třetí, pravděpodobně jen pětiprocentní sazbu na knihy, léky, dětskou výživu 

a pleny. 
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Tabulka 2.6.1: 1 Vývoj sazeb DPH v letech 2009 až 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Základní sazba v % 19 20 20 20 21 21 

Snížená sazba v % 9 10 10 14 15 15 

 

2.6.2 Spotřební daně 

Spotřební daně se řídí zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Jedná se 

o selektivní daně, mezi které řadíme: 

 daň z minerálních olejů, 

 daň z lihu, 

 daň z piva, 

 daň z vína a meziproduktů, 

 daň z tabákových výrobků. 

Správu daní vykonávají orgány Celní správy České republiky. „V současné době se 

uvádějí dva důvody pro zdanění vybraných druhů nebo služeb, a to odrazení lidí od „škodlivé 

spotřeby“ a příliv peněz do státní pokladny.“ Kubátová (2000, s. 206) 

Předmětem daně jsou vybrané výrobky, které jsou vyrobené či dovezené na daňové 

území Evropského společenství. U jednotlivých daní jsou předměty zdanění podrobně 

uvedeny v paragrafech příslušejících těmto daním, a to v § 45 (daň z minerálních olejů), § 67 

(daně z lihu), § 81 (daně z piva), § 93 (daně z vína a z meziproduktů) a § 101 (daně 

z tabákových výrobků). 

Plátcem daně je právnická či fyzická osoba, která je provozovatelem daňového 

skladu, oprávněným výrobcem, příjemcem či odesílatelem, jíž vzniká povinnost daň přiznat 

a zaplatit, například z důvodu uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu.
2
 

Osoby mají povinnost se registrovat jako plátce, a to nejpozději do dne vzniku první 

povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

                                                           
2
  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

Zdroj: vlastní zpracování z www.podnikatel.cz 
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Daňová povinnost vzniká výrobou nebo dovozem vybraných výrobků na daňovém 

území České republiky, nebo výrobou a dovozem vybraných výrobků na daňovém území 

Evropského společenství. Daňová povinnost se vypočte vynásobením základu daně sazbou 

daně, která je pro příslušný výrobek stanovena. 

Zdaňovacím obdobím je pro vybrané výrobky s výjimkou dovážených výrobků 

kalendářní měsíc. 

2.6.2.1 Daň z minerálních olejů 

Do předmětu daně z minerálních olejů lze zahrnout například benziny, letecké 

pohonné hmoty benzinového typu, střední a těžké plynové oleje, odpadní oleje, zkapalněné 

ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro 

pohon motorů, jakékoliv směsi minerálních olejů, apod. 

2.6.2.2 Daň z lihu 

Předmětem daně z lihu je líh, včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený 

v jakýchkoli výrobcích, pokud ovšem celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 

1,2% objemových etanolu. A v dalších případech také líh, včetně neodděleného lihu 

vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích 

činí více než 22 % objemových etanolu. 

2.6.2.3 Daň z piva 

Pivo představuje výrobek, obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu, nebo směs 

výrobků s nealkoholickými nápoji obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu. 

2.6.2.4 Daň z vína a meziproduktů 

Předmětem této daně jsou vína a meziprodukty, které obsahují více než 1,2 % 

objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu. Dále také například šumivá 

vína, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % 

objemových, nebo tzv. tiché víno, které tedy není šumivým vínem. Meziprodukty představují 

všechny výrobky, které nejsou šumivým ani tichým vínem. 
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2.6.2.5 Daň z tabákových výrobků 

Mezi tabákové výrobky jsou řazeny cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. 

Cigarety jsou dle zákona o spotřebních daních uvedeny jako tabákové provazce, které se kouří 

v nezměněném stavu, nebo se jednoduše vloží do dutinek z cigaretového papíru anebo se 

zabalí do cigaretového papíru. Doutníky a cigarillos jsou tabákové smotky, které se kouří 

v nezměněném stavu, a jsou určeny výhradně ke kouření. 

2.6.3 Energetické daně 

Daně energetické, často také nazývány jako ekologické, jsou upraveny v zákoně 

č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. České republice vznikla povinnost zavést 

daň z elektřiny, ze zemního plynu a pevných paliv v souladu s podmínkami členství 

v Evropském společenství. Mezi energetické daně jsou řazeny: 

 daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

 daň z pevných paliv, 

 daň z elektřiny. 

Předmětem zdanění jsou statky a služby, jejichž výroba a spotřeba vede 

k prokazatelnému negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Správa 

energetických daní je vykonávána prostřednictvím celních orgánů. 

Od daně je osvobozen například plyn určený pro výrobu tepla v domácnostech, 

k výrobě elektřiny, dále paliva určená k výrobě koksu či elektřiny, nebo elektřina ekologicky 

šetrná, vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně 

z pevných paliv nebo ze spotřební daně. 

2.7 Daňový řád 

Daňový řád tvoří jednu z nejdůležitějších částí daňového zákona. Upravuje postup 

správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají 

v daňovém řízení při správě daní. Je upraven v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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3 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob patří mezi daně přímé, jak je již zřejmé z členění 

v předchozí kapitole.  Jedná se o nejznámější daň, představující podstatnou část státního 

rozpočtu. Je univerzální daní, již podléhají veškeré zdanitelné příjmy jednotlivců. Daň 

z příjmů se odvádí finančním úřadům na základě daňového přiznání nebo prostřednictvím 

mzdy, je-li fyzická osoba zaměstnancem. Upravuje ji zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů.  

3.1 Poplatník daně 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou jakékoliv fyzické osoby, které se dále 

člení na daňové rezidenty a daňové nerezidenty České republiky. Poplatník daně je zároveň 

plátcem daně. 

3.1.1 Daňový rezident 

Daňový rezident je osoba, která má na území České republiky bydliště, nebo se zde 

obvykle zdržuje. Daňová povinnost, se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

našeho státu, tak i na příjmy, které plynou ze zdrojů v zahraničí, tzn., že daňový rezident má 

neomezenou daňovou povinnost. 

3.1.2 Daňový nerezident 

Poplatníci se stávají daňovými nerezidenty v případě, pokud nemají sídlo na území 

České republiky, nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňová povinnost se vztahuje 

pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Daňový nerezident tedy nemá 

neomezenou daňovou povinnost. Dále mezi daňové nerezidenty patří poplatníci, kteří se na 

území našeho státu zdržují za účelem léčby či studia, jejichž daňová povinnost se taktéž 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, a to i v případě, že se 

zde obvykle zdržují.  

„Poplatníky obvykle zdržujícími se na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají 

alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle v několika obdobích. Do doby 

183 dnů se započítává každý započatý den pobytu.“ Marková (2014, s. 9) 
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3.2 Zdaňovací období 

Zdaňovací období je časový úsek, za který je vyměřována daňová povinnost, 

a finančnímu úřadu se vystavuje daňové přiznání. Zdaňovacím obdobím daně z příjmů 

fyzických osob je kalendářní rok, tedy období od 1. 1. do 31. 12. daného roku. 

3.3 Předmět daně 

Předmětem daně jsou příjmy fyzických osob, kterými se rozumí příjem peněžní 

i nepeněžní dosažený i směnnou. U fyzických osob je důležité rozpoznat, zda se jedná 

o příjmy podléhající tomuto zdanění, či nikoliv. Tyto příjmy jsou rozděleny do 5 skupin, dle 

§ 3, zákona o daních z příjmů: 

 příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

 příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 

 příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

 příjmy z nájmu (§ 9) 

 ostatní příjmy (§ 10).
3
 

Každá z těchto skupin, představuje dílčí základ daně. Pro poplatníka je nezbytné, aby 

své příjmy, zařadil do správné skupiny, jelikož jejich nesprávné přiřazení, může vést 

k chybnému stanovení základu daně a následně daňové povinnosti. 

3.3.1 Příjmy ze závislé činnosti 

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je označován jako zaměstnanec a plátce příjmu 

jako zaměstnavatel. Tyto příjmy jsou označovány jako mzda. 

Příjmy ze závislé činnosti jsou: 

 příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obchodního poměru, kdy je poplatník povinen dbát 

příkazu plátce, 

 funkční požitky, 

                                                           
3
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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 příjmy za práci člena družstva, komanditisty komanditní společnosti 

a společníka společnosti s ručením omezeným, 

 odměny orgánu právnické osoby, likvidátora či člena orgánu právnické osoby.  

Tyto příjmy jsou pravidelné nebo jednorázové, bez ohledu na to, zda je na ně právní 

nárok či nikoli, nebo zda je od zaměstnavatele dostává jiná osoba. 

Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob podle § 6 zákona o daních z příjmů tvoří 

příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 

které je hrazeno zaměstnavatelem.  

3.3.2 Příjmy ze samostatné činnosti 

Do této skupiny příjmů jsou řazeny příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního 

hospodářství, dále podíl komplementáře na zisku komanditní společnosti a společníka veřejné 

obchodní společnosti, příjem ze živnostenského podnikání, atd. Mezi jiné příjmy ze 

samostatné činnosti řadíme také příjmy z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku, 

či příjmy z výkonu nezávislého povolání. 

Dílčí základ daně dle § 7 tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů. Může vzniknout kladný dílčí daňový základ, nebo dílčí daňová ztráta. 

V případě, že poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje procentem z příjmu, a to ve výši: 

 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

a z příjmů z živností řemeslných, 

 60 % z živností neřemeslných, 

 40 % z příjmů z jiného podnikání, například příjmy z autorských práv, příjmy 

znalce, tlumočníka či příjmy z činnosti insolvenčního správce. Nejvýše lze 

však uplatnit výdaje pouze do částky 800 000 Kč, 

 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, avšak 

nejvýše do částky 600 000 Kč. 

Poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmu, je povinen vést záznamy 

o příjmech a evidenci pohledávek, vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze 
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samostatné činnosti. Tento způsob evidence je jednodušší a je používán především 

u drobných živnostníků. Podnikatel však také může vést daňovou evidenci, kde uplatňuje 

skutečné výdaje. Tyto výdaje se dále člení na uznatelné a neuznatelné. 

Do uznatelných výdajů patří dle § 24, zákona o daních z příjmů například: 

 odpisy a zůstatková cena hmotného majetku při vyřazení v důsledku škody, jen 

do výše náhrad, 

 pojistné hrazené poplatníkem, 

 pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti hrazené zaměstnavatelem, 

 výdaje na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí, 

 výdaje na pracovní a sociální podmínky vynaložené na bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci, hygienické vybavení, 

 škody vzniklé z důvodu živelných pohrom nebo způsobené neznámým 

pachatelem, 

 daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, 

 pořizovací cena směnky při prodeji, 

 výdaje vynaložené poplatníkem na uhrazení úhrad na zkoušky, 

 výdaje na pracovní cesty, a další. 

Mezi neuznatelné výdaje uvedené v § 25, zákona o daních z příjmů patří například: 

 výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 

 výdaje na zvýšení základního kapitálu, 

 vyplácené podíly na zisku, 

 tvorba rezervních a ostatních účelových fondů, 

 penále, úroky z prodlení a pokuty, 

 manka a škody přesahující náhrady, 

 nájemné za umělecká díla a výdaje za restaurování těchto děl, která ovšem 

nejsou součástí staveb a budov, a u poplatníků, u kterých není muzejní, 

galerijní a výstavní činnost předmětem činnosti, 

 zůstatková cena hmotného a nehmotného majetku vyřazeného v důsledku 

darování či bezúplatného převodu, 
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 účetní odpisy dlouhodobého majetku, 

 tvorba opravných položek na vrub nákladů, 

 výdaje na reprezentaci, týkající se zejména občerstvení a pohoštění, atd. 
4
 

 Daňová evidence slouží pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Obsahuje 

údaje o příjmech a výdajích a majetku a dluzích, a je dále upravena v § 7b zákona o daních 

z příjmů. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku 

a jejichž obrat nepřesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 miliónů korun. 

Fyzické osoby však mohou vést také účetnictví a to v případě, zda se jej rozhodly vést 

dobrovolně, nebo jsou zapsány v obchodním rejstříku a jejich obrat přesáhl za předcházející 

rok 25 miliónů korun. 

3.3.2.1 Spolupracující osoby 

Spolupráci osob využívají zejména podnikatelé, kteří dosáhli v daném zdaňovacím 

období vysokého zisku ze samostatně výdělečné činnosti. Tímto způsobem tzv. rozdělí část 

svých příjmů a výdajů na spolupracující osobu, čímž sníží daňovou povinnost. Spolupracující 

osobou nemusí být osoba v příbuzenském vztahu, ale osoba, která žije s poplatníkem ve 

společné domácnosti. Může to být manželka (manžel) či děti, které mají dokončenou 

povinnou školní docházku. Každá osoba, která se rozhodne být spolupracující osobou se tává 

osobou samostatně výdělečně činnou. 

Příjmy dosažené při samostatné činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení příjmů se rozdělují následně: 

 podíl připadající na manželku (manžela) nesmí činit více než 50 %, zároveň 

částka připadající na manželku (manžela) o kterou příjmy přesahují výdaje, 

smí činit nejvýše 540 000 Kč za rok a 45 000 Kč za měsíc, 

 podíl připadající na ostatní osoby např. děti, může být maximálně ve výši 

30 %, přitom částka připadající na ostatní osoby, o kterou příjmy přesahují 

výdaje, může být maximálně ve výši 180 000 Kč za rok nebo 15 000 Kč za 

měsíc. 

                                                           
4
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Jako příklad můžeme nastínit situaci, kdy pan Liška dosáhl příjmů ze samostatné 

činnosti ve výši 870 000 Kč. Jeho skutečné výdaje činily 380 000 Kč. Učinil rozhodnutí, že 

převede část svých příjmů a výdajů na manželku, a to ve výši 50 %. Příjmy, které budou 

převedeny na manželku, budou ve výši 435 000 Kč. Výdaje budou činit 190 000 Kč. Limit 

rozdílu mezi příjmy a výdaji, kdy část připadající na manželku nesmí přesáhnout 540 000 Kč, 

byl dodržen, jelikož podíl činí 245 000 Kč. Pokud by učinil rozhodnutí, že nepřevede část 

svých příjmů a výdajů na manželku, ale například na syna, který s ním žije ve společné 

domácnosti, mohl by převést podíl ve výši 30 %, tedy 147 000 Kč. Opět by byl limit rozdílu 

mezi příjmy a výdaji dodržen, jelikož nepřevýšil částku 180 000 Kč. 

Ovšem na spolupracující osoby nelze rozdělit podíly na zisku společníků veřejné 

obchodní společnosti, a komplementářů komanditní společnosti. Dále také příjmy 

z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy, a taktéž nelze rozdělit příjmy ze 

závislé činnosti. 

3.3.3 Příjmy z kapitálového majetku 

Kapitálovými příjmy rozumíme příjmy z držby finančního majetku, jako například 

úroky z vkladů na vkladních knížkách či běžných účtech, úroky a jiné výnosy z poskytnutých 

úvěrů a zápůjček či z držby cenných papírů. Podíly na zisku tichého společníka z účasti na 

podnikání, podíly na zisku z majetkového podílu na společnosti s ručením omezeným nebo 

akciové společnosti, a v neposlední řadě také dávky penzijního připojištění se státním 

příspěvkem, a další. 

Podle § 8 do dílčího základu daně vstupují celkové dosažené příjmy. U příjmů 

z kapitálového majetku je však důležité dávat pozor, zda již nebyly zdaněny srážkovou daní 

u zdroje. Pokud ano, do dílčího základu daně již nevstupují. Jedná se například o úroky 

z vkladů na běžných účtech, které nejsou určeny k podnikání, nebo vkladní knížky. 

3.3.4 Příjmy z nájmu 

Pod příjmy z nájmu spadají příjmy z nájmu nemovitých věcí, bytů a movitých věcí 

s výjimkou příležitostného nájmu, který je již řazen do skupiny ostatních příjmů. 
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Dílčí základ daně podle § 9 je tvořen stejně jako u § 7, tedy rozdílem mezi příjmy 

a výdaji na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. I zde může vzniknout kladný 

či záporný dílčí základ daně. 

3.3.5 Ostatní příjmy 

Ostatní příjmy jsou příjmy, které mají příležitostný charakter. Představují jednorázové 

příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku. Patří zde například příjmy z převodu věci, 

z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným nebo z převodu družstevního podílu. 

Výhry v loteriích a sázkách, ceny z veřejných a sportovních soutěží, bezúplatný příjem 

či vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka 

veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, atd. 

Dle § 10 je dílčím základem daně příjem snížený o výdaje vynaložené na jeho 

dosažení. Nicméně na rozdíl od § 7 a § 9 nemohou výdaje překročit příjmy. Nemůže tedy 

vzniknout záporný dílčí základ daně. 

3.4 Příjmy nezahrnující se do předmětu daně 

Příjmy, které nejsou zahrnovány do předmětu daně z příjmů fyzických osob, jsou 

upraveny v § 3 zákona o daních z příjmů. Zde jsou uvedeny alespoň některé z nich: 

 příjmy získané nabytím akcií a podílových listů,  

 příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů, 

 příjem plynoucí poplatníkovi, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí 

nebo České republice, a to za stravu a ubytování (au – pair), 

 úvěry a zápůjčky s jistými výjimkami, 

 částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit 

regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny, a další. 

3.5 Osvobození od daně 

Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze které se daň nevybírá, respektive 

kterou poplatník nemá povinnost ani oprávnění zahrnout do základu daně. Osvobození je však 

vázáno na splnění určitých podmínek, jejichž překročení se již zdanit musí. 
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Příjmy osvobozené od daně z příjmů jsou uvedeny v § 4 zákona o daních z příjmů, zde 

jsou uvedeny některé z nich: 

 příjmy z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, 

která nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm 

prodávající měl bydliště nejméně po dobu dvou let, 

 příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje cenných 

papírů, letadla, motorového vozidla či lodě, 

 přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, například náhrada za ztrátu 

příjmu, náhrada za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku 

škody k nájmu, 

 příjem v podobě ceny z veřejné nebo reklamní soutěže, ocenění v oblasti 

kultury, 

 příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění, dávka pro osobu se zdravotním pojištěním, dávka 

státní sociální podpory, 

 stipendia ze státního rozpočtu, rozpočtu obce či z prostředků vysoké školy, atd. 

3.6 Sazba daně 

Sazba daně slouží k výpočtu daňové povinnosti a je vyjádřena v procentech. Existuje 

několik druhů sazeb daně pro zdaňování příjmů: 

 progresivní sazba daně, 

 lineární sazba daně, 

 degresivní sazba daně. 

Progresivní zdanění znamená, že je aplikována různá sazba daně z příjmu na různé 

skupiny obyvatelstva. Uplatňují se tak zvaná daňová pásma, která jsou jednotlivě rozdělena 

dle výše příjmu poplatníka. Každé pásmo má stanovenou jinou sazbu daně. Čím vyšší je 

daňový základ, tím vyšší je procentuální sazba. 

Lineární neboli tzv. rovná sazba daně je pro všechny plátce stejná. Výše daně je tedy 

přímo úměrná výši daňového základu. Tento způsob zdaňování je zaveden v České republice 

od roku 2008. 
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Degresivní sazba daně kdy s rostoucím daňovým základem procentuální sazba klesá. 

3.7 Zvláštní sazba daně 

Zvláštní sazba daně z příjmů fyzických osob platí pro poplatníky, kteří nemají na 

území České republiky bydliště ani se zde obvykle nezdržují, a jejich daňová povinnost se 

vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Zvláštní sazba daně je 

stanovena ve výši 15%. Mezi nejdůležitější příjmy zdaňované srážkovou daní patří například 

podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, výhry a ceny v loteriích, 

reklamních soutěžích, mzdy od vedlejšího zaměstnavatele, pokud hrubá mzda nepřesahuje 

5 000 Kč za měsíc, úroky nebo jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, vkladových 

účtech, příjmy plynoucí fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a smlouvy na soukromé životní pojištění, apod. Zvláštní sazba daně je stanovena 

také ve výši 5% avšak pouze pro úplaty u finančního leasingu. 

3.8 Postup zdaňování příjmů fyzických osob 

V této kapitole bude popsán teoretický postup výpočtu daně z příjmů fyzických osob. 

Stanovení a charakteristika základu daně, sociálního a zdravotního pojištění osoby samostatně 

výdělečně činné (dále jen OSVČ). Poté se zaměříme na slevy a daňová zvýhodnění, 

a v neposlední řadě na daňové přiznání, které s daní z příjmů fyzických osob bezprostředně 

souvisí. 

3.8.1 Základ daně a daňová ztráta 

Základem daně se rozumí předmět daně v měrných jednotkách, které mohou být 

fyzické (kus, metr čtvereční, litr) nebo peněžní. 

„Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, 

pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.“ 

(Marková 2014, s. 13) 
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Daňová ztráta vzniká osobě samostatně výdělečně činné v okamžiku, kdy uznatelné 

výdaje přesáhnou příjmy. A sice u příjmů z podnikání nebo z pronájmu. Daňovou ztrátu lze 

odečíst od úhrnu dílčích základů daně v následujících 5 zdaňovacích obdobích. V případě 

ztráty, je základ daně tvořen dílčím základem daně § 6. 

3.8.1.1 Metodika stanovení základu daně 

Základ daně představuje součet jednotlivých dílčích základů daně, následně upravený 

o nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné položky, dle rovnice (3.8.1.1:1). 

Vzorec 3.8.1.1: 1 Výpočet základu daně fyzických osob 

       §      §      §      §      §      Č    , 

 ZD je základ daně, 

 DZD§6 je dílčí základ daně ze závislé činnosti, 

 DZD§7 je dílčí základ daně ze samostatné činnosti, 

 DZD§8 je dílčí základ daně z kapitálového majetku, 

 DZD§9 je dílčí základ daně z nájmu, 

 DZD§10 je dílčí základ daně z ostatních příjmů, 

 NČ je nezdanitelná část základu daně, 

 PO jsou odčitatelné položky. 

Dílčí základ daně 
dle § 7(+,-) 

Dílčí základ daně 
dle § 8 (+) 

 + 
Dílčí základ daně 

dle § 9 (+,-) 
= 

Souhrn dílčích 
základů (§7 - §10) 
či daňová ztráta 

 + 
Dílčí základ daně 

dle § 6 (+) 
=  

Základ daně z 
příjmů FO 

Dílčí základ daně 
dle § 10 (+,0) 

Obrázek 3.8.1: 1 Schéma výpočtu základu daně z příjmů fyzických osob 

Zdroj: vlastní zpracování z www.ipodnikatel.cz 
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3.8.1.2 Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky 

Základ daně můžeme ponížit o některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. 

Nezdanitelné části základu daně jsou uvedeny v § 15 zákona o daních z příjmů. 

Řadíme zde například: 

 příspěvek na penzijní připojištění, odečíst lze nejvýše 12 000 Kč, 

 bezúplatná plnění poskytnutá obcím, krajům, organizačním složkám státu, 

právnických osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na financování 

výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na požární ochranu, dále 

právnickým osobám, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, nebo 

provozují školská zařízení a školy, zařízení pro péči o opuštěná či ohrožená 

zvířata, jejichž hodnota musí přesáhnout 2% ze základu daně nebo činit 

alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15%, 

 úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotéčního úvěru, maximální 

výše odpočtu 300 000 Kč, 

 soukromé životní pojištění, nejvýše lze odečíst 12 000 Kč, 

 členské příspěvky placené odborové organizaci, maximálně můžeme 

odečíst do výše 3 000 Kč, 

 úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávaní, můžeme odečíst 

nejvýše 10 000 Kč, avšak u poplatníka, který je osobou se zdravotním 

postižením, lze odečíst 13 000 Kč, při těžším zdravotním postižení až 

15 000 Kč. 

Položky odčitatelné od základu daně jsou uvedeny v § 34 zákona o daních z příjmů, 

mezi které patří daňová ztráta z minulých let nebo výdaje na podporu výzkumu a vývoje či 

odborného vzdělávání. 

3.8.2 Výpočet daňové povinnosti 

Pro stanovení výše daně z příjmů fyzických osob je nutné nejprve určit základ daně, 

který následně upravíme o položky snižující základ daně. A sice o nezdanitelnou část základu 

daně a odpočitatelné položky, jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole. Upravený daňový 

základ zaokrouhlíme na celá sta Kč dolů. Dále se zdaní sazbou ve výši 15%, a sníží o slevy na 

dani a daňová zvýhodnění, viz Tab. 3.8.2:1. 
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Daně z příjmů se zpravidla nehradí jednorázově po skončení zdaňovacího období, ale 

zálohově už v průběhu zdaňovacího období. Výše zálohy a pravidelnost placení se stanoví dle 

poslední známé daňové povinnosti. Netýká se to však občanů, kteří mají příjmy pouze ze 

závislé činnosti, jelikož jsou v zaměstnaneckém poměru. 

Tabulka 3.8.2: 1 Postup výpočtu daňové povinnosti fyzických osob 

Základ daně stanovený jednotlivými dílčími základy daně 

   DZD § 6 

+ DZD § 7 

+ DZD § 8 

+ DZD § 9 

+ DZD § 10 

- nezdanitelné části základu daně 

- odpočitatelné položky 

= Základ daně po snížení (zaokrouhlený na celá sta Kč dolů) 

* sazba daně ve výši 15 % 

= Výše daně před slevami 

- slevy na dani 

= Výše daně po slevách (daňový bonus) 

 

3.8.2.1 Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob si mohou uplatnit slevy na dani a daňová 

zvýhodnění. Slevy na dani lze rozdělit do dvou skupin, a sice slevy, které poplatník uplatňuje 

sám na sebe, a dále na vyživované osoby, které poplatník uplatňuje na některého z členů své 

domácnosti.  

Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně. Lze je uplatnit při ročním 

vyúčtování daně z příjmů nebo měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele. Slevy na dani jsou 

uvedeny v § 35ba, zákona o daních z příjmů. 

Poplatník může uplatnit také daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije 

v jedné domácnosti, dle § 35c zákona o daních z příjmů. Daňové zvýhodnění může uplatnit na 

Zdroj: vlastní zpracování 
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vyživované dítě, které s ním žije ve společně hospodařící domácnosti. Slevy i daňová 

zvýhodnění jsou uvedeny v Tab. 3.8.2.1:1. 

Tabulka 3.8.2.1: 1 Přehled výše slev na dani a daňových zvýhodnění pro rok 2014 

Slevy na dani Roční Měsíční 

Na poplatníka, druhého z manželů (není-li jeho 

příjem za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč) 
24 840 Kč 2 070 Kč 

Na druhého z manželů, držitele ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč 

Invalidní důchod prvního a druhého stupně 2 520 Kč 210 Kč 

Invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč 420 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč 

Student 4 020 Kč 335 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč 1 117 Kč 

Dítě držitel ZTP/P 26 808 Kč 2 234 Kč 

 

Poplatník si může uplatnit slevu na manželku/manžela při splnění podmínek 

uvedených v zákoně o daních z příjmů. Manželka/manžel nesmí mít příjem vyšší než 

68 000 Kč za zdaňovací období. Je-li manželka či manžel držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se 

sleva na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Zároveň se do příjmu manželky nezahrnují dávky 

pěstounské péče, dávky osobám se zdravotním postižením nebo dávky státní sociální 

podpory. 

Sleva na studenta může být uplatněna pouze v případě, připravuje-li se soustavně na 

budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, do doby dovršení věku 26 let. V případě 

doktorského studia, které poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. 

Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl mezi 

daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti daňovým bonusem. Vznikne nám daňová 

pohledávka vůči státnímu rozpočtu. Minimálně musí činit 100 Kč, v opačném případě daňový 

bonus nebude přiznán, a nejvýše pak 60 300 Kč za zdaňovací období. Dále musí být splněna 

podmínka, kdy poplatník musí dosáhnout zdanitelného příjmů nejméně v celkové výši 

šestinásobku minimální mzdy, tedy 51 000 Kč. 

Zdroj: vlastní zpracování z www.finance.cz 



36 
 

3.8.3 Zdravotní a sociální pojištění OSVČ 

Stejně jako zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost 

účastnit se zdravotního a sociálního pojištění. Výše zdravotního pojištění činí 13,5 % 

z vyměřovacího základu. Sociální pojištění je ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu a 

skládá se ze tří částí, a sice z nemocenského pojištění, důchodového pojištění a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. U sociálního pojištění nesmíme opomenout, že se zde 

samostatná výdělečná činnost rozlišuje na hlavní a vedlejší.  

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % příjmu 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho 

dosažení, zajištění a udržení. U OSVČ je stanoven maximální i minimální vyměřovací základ 

pro sociální pojištění. Maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění byl pro roky 

2013 až 2015 zrušen. 

 Minimální vyměřovací základ je základem pro výpočet pojistného v případě, že při 

použití základního pravidla (50 % z příjmů) pro stanovení vyměřovacího základu, vznikne 

částka nižší, než je tento minimální vyměřovací základ. Maximální vyměřovací základ je 

zdrojem pro výpočet pojistného v případě, že při použití základního pravidla pro stanovení 

vyměřovacího základu vznikne částka vyšší, než je tento maximální vyměřovací základ. 

Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2014 je stanoven ve výši: 

 6 486 Kč u pojistného na sociální zabezpečení, 

 12 971 Kč u zdravotního pojištění. 

Maximální měsíční vyměřovací základ u sociálního pojištění činí 103 768 Kč pro rok 2014. 

Minimální měsíční záloha pro rok 2014 činí: 

 1 894 Kč pro hlavní činnost a 758 Kč pro vedlejší činnost u sociálního pojištění, 

 1 752 Kč u zdravotního pojištění. 

3.8.4 Zálohy na daň 

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. „Zálohové období je 

období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového 
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přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání 

v následujícím zdaňovacím období.“ Marková (2014, s. 54) 

Příjmy ze závislé činnosti, vyjma příjmů ze zahraničí, se zdaňují vždy u zdroje, a to 

zpravidla formou měsíční zálohy na daň, kterou vypočítává a odvádí zaměstnavatel. 

Povinnost platit zálohy vzniká poplatníkům, jejichž poslední známá daňová povinnost (dále 

jen PZDP) převýšila 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč. V tomto případě se zálohy 

platí ve výši 40% z PZDP pololetně. Poplatníci, jejichž PZDP přesáhla 150 000 Kč, platí 

zálohy ve výši 25% z PZDP čtvrtletně. 

3.8.5 Daňové přiznání 

Daňové přiznání je povinna podat každá osoba, jejíž roční příjmy, které jsou 

předmětem daně, přesáhly výši 15 000 Kč. Avšak nesmí se jednat o příjmy osvobozené či 

příjmy, u nichž je daň vybíraná srážkou. Povinnost podat daňové přiznání vzniká 

i poplatníkům, kteří vykazují daňovou ztrátu. 

Daňové přiznání naopak není povinen podat poplatník, jemuž plynou příjmy ze závislé 

činnosti pouze ze zahraničí, dále také poplatník, pobírající příjmy od jednoho či více 

zaměstnavatelů. Podmínkou však je, že poplatník u všech svých zaměstnavatelů podepsal 

prohlášení k dani a nemá jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč. 

V daňovém přiznání jsou uváděny veškeré příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob, až na příjmy osvobozené a příjmy, které se daní zvláštní sazbou 

daně. Dále se uvádí částka slevy na dani a daňového zvýhodnění. Má-li poplatník příjmy ze 

závislé činnosti, musí je doložit příslušným dokladem. 

Daňové přiznání se podává příslušnému finančnímu úřadu. Termín pro podání 

daňového přiznání je stanoven na 1. dubna. Pokud nám daňové přiznání připravuje daňový 

poradce, termín pro podání je stanoven na 1. července. Nicméně do 1. dubna musí 

být finančnímu úřadu doručena plná moc, na základě které daňový poradce podá daňové 

přiznání. 

V okamžiku, kdy poplatník zjistí, že daň má být vyšší, než poslední známá daňová 

povinnost, vzniká mu povinnost podat dodatečné daňové přiznání a to do konce měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém tuto skutečnost zjistil. Ve stejné lhůtě musí také rozdílnou 

http://firmy.finance.cz/firmy-a-urady/dane-a-pojisteni/financni-urady/
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částku uhradit. V případě, že je daň nižší, než je poslední známá daňová povinnost, a daň tak 

byla stanovena v nesprávné výši, musí opět daňový subjekt podat dodatečné prohlášení. 

Dodatečné daňové prohlášení má povinnost také podat v případě, jedná-li se pouze o změny 

v údajích. 

Pokud však daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání nebylo podáno včas, 

daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu. Pokuta je stanovena nejméně ve výši 

500 Kč. Maximální výše pokuty nesmí být vyšší než 300 000 Kč. O povinnosti platit pokutu 

rozhoduje správce daně platebním výměrem. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení 

platebního výměru. 
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4 Vývoj daně z příjmů fyzických osob 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů byl od roku 1993 velmi často novelizován. 

Cílem kapitoly je vývoj zdaňování příjmů fyzických osob od roku 2004 do roku 2014, kdy 

došlo k mnoha změnám, ať již ve stanovení základu daně, sazbách daně, tak i v jednotlivých 

slevách na dani, nezdanitelných částech základu daně a v neposlední řadě nastaly změny 

týkající se paušálních výdajů. Nelze samozřejmě opomenout i solidární daň. Všechny tyto 

změny měly vliv na konečnou daňovou povinnost poplatníka. Každá ze změn přinesla něco 

nového, pro některé poplatníky byly změny pozitivní, některých se naopak dotkly negativně 

či vůbec. V následujících podkapitolách se zaměříme na změny, které byly ve vývoji daně 

z příjmů fyzických osob nejdůležitější. Další část kapitoly bude věnována výpočtům daňové 

povinnosti u poplatníků, s odlišnými příjmy. 

4.1 Změny ve stanovení základu daně 

Změny ve stanovení základu daně se mohou týkat celkového základu daně či dílčích 

základů daně, především dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze 

samostatné činnosti. K výrazné změně došlo také u společného zdanění manželů. 

4.1.1 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti 

Do konce roku 2007 byl dílčím základem daně ze závislé činnosti příjem snížený 

o částky pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, které byl podle zvláštních předpisů povinen platit zaměstnanec. V roce 2008 

nastala výrazná změna ve stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti. Dílčí základ 

daně byl již tvořen příjmem zvýšeným o povinné pojistné. Při výpočtu základu daně se částka 

odpovídající povinnému pojistnému přičte k příjmu ze závislé činnosti také u zaměstnance, 

u kterého zaměstnavatel nemá povinnost platit pojistné dle § 6 odst. 13, zákona o daních 

z příjmů. Jedná se o zaměstnance, u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními 

předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, na kterého se částečně či zcela vztahuje 

povinné zahraniční pojištění. Srovnání výpočtu je uvedeno v následující Tab. 4.1.1:1. 

 

 



40 
 

Tabulka 4.1.1: 1 Srovnání výpočtu čisté mzdy v letech 2007, 2008, 2014 

 2007 2008 2014 

(v Kč) 

Hrubá mzda 65 300 65 300 65 300 

Super hrubá mzda  88 155 87 502 

SZP zaměstnance 8 163 8 163 7 184 

Základ daně 57 200 88 200 87 600 

Záloha na daň před slevou 14 573 13 230 13 140 

Sleva na poplatníka 600 2 070 2 070 

Sleva na dítě 500 890 1 117 

Konečná záloha na daň po slevě 13 473 10 270 9 953 

Čistá mzda 43 664 46 867 48 163 

 

V jednotlivých sledovaných letech je použita stejná výše hrubé mzdy 65 300 Kč. 

V roce 2007 se od hrubé mzdy odečte pojistné hrazené zaměstnancem (sociální pojištění ve 

výši 8 % z hrubé mzdy, a zdravotní pojištění ve výši 4,5% z hrubé mzdy). Získáme základ 

daně v hodnotě 57 137 Kč, který je zaokrouhlen na celá sta Kč nahoru tedy 57 200 Kč. Výší 

základu daně poplatník spadá do třetího daňového pásma, bude tedy zdaněn sazbou daně 

5 101 Kč + 32% ze základu přes 27 600 Kč. Dále od daně před slevou odečteme slevu na 

poplatníka, která v daném roce činila 600 Kč, a daňové zvýhodnění na dítě ve výši 500 Kč. 

Čistou mzdu získáme odečtením povinného pojistného a konečné zálohy na daň od hrubé 

mzdy. Pro rok 2008 je poprvé stanoven základ pro výpočet mzdy součtem hrubé mzdy 

a sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem. Jedná se o tzv. superhrubou 

mzdu (hrubá mzda + 35% z hrubé mzdy). Pro rok 2008 a další roky byla sazba daně 

stanovena na 15%. Jak můžeme vidět v tabulce, záloha na daň se snižuje a naopak čistá mzda 

zvyšuje. Výpočet v roce 2014 se nijak neliší od roku 2008, nicméně se změnila výše 

sociálního pojištění na 6,5% z hrubé mzdy, a daňového zvýhodnění na dítě. 

4.1.2 Společný základ daně manželů 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů od roku 2005 umožňoval podle ustanovení 

§ 13a možnost výpočtu daně z příjmů ze společného základu daně manželů. Společný základ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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daně představoval součet jednotlivých dílčích základů daně podle § 6 až § 10. Součet za oba 

manžele se následně snížil o nezdanitelné části základu daně. 

Tak zvané společné zdanění manželů přinášelo daňovou úsporu rodinám, které splnily 

určité zákonné podmínky.  Jedna z hlavních podmínek pro využití společného zdanění 

manželů byla, že museli vyživovat alespoň jedno dítě, žijící s nimi v domácnosti. Společný 

základ manželů mohl významně snížit jejich celkovou daňovou povinnost, a to za okolností, 

kdy jeden z manželů nemá zdanitelné příjmy, nebo příjmy obou manželů jsou rozdílné. Zákon 

však také stanovil podmínky, za kterých nebylo možné uplatnit společné zdanění manželů. 

Například v situaci, kdy alespoň jeden z manželů měl stanovenou daň paušální částkou. 

V České republice fungovalo společné zdanění manželů pouze tři roky, jelikož zavedením 

rovné sazby daně z příjmů fyzických osob, ztratilo smysl. 

4.2 Uplatňování výdajů procentem z příjmů 

Poplatník daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti se může rozhodnout, zda 

uplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, anebo zda 

uplatní výdaje procentem z dosažených příjmů. 

Do roku 2007 podle zákona o daních z příjmů, částky uhrazené na sociální 

zabezpečení, zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly uznatelné 

jako výdaj. Od roku 2008 však tyto částky nelze uznat jako výdaj. 

V roce 2005 proběhlo výrazné navýšení výdajových paušálů, které trvalo až do roku 

2008. V roce 2009 opět došlo ke změnám ve stanovení procenta paušálních výdajů. Nejdříve 

došlo ke zvýšení procenta některých paušálních výdajů, naopak v roce 2010 v rámci 

úsporných opatření došlo ke snížení procenta určitých paušálních výdajů. Výdajové paušály 

od roku 2013 nemohou využít všechny OSVČ, jelikož je omezeno uplatnění 40 % a 30 % 

výdajového paušálu. U 40 % výdajového paušálu lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 

800 000 Kč, a v případě 30 % výdajového paušálu můžeme uplatnit výdaje pouze do výše 

600 000 Kč, jak je již uvedeno v předchozí kapitole. Toto opatření znamená, že 30 % a 40 % 

výdajový paušál bude moci uplatnit pouze OSVČ, jejíž příjmy nebudou vyšší než 2 milióny 

korun. Jestliže budou příjmy vyšší, OSVČ musí vést daňovou evidenci nebo dobrovolně 

účetnictví. Jak se postupně měnila výše paušálních výdajů, zobrazuje následující Tab. 4.2:1. 
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Tabulka 4.2: 1 Vývoj paušálních výdajů v letech 2004 až 2014 

Druh příjmů podle ZDP 
Paušální výdaje z příjmů v % 

2004 2005 – 2008 2009 2010 2011 - 2014 

Příjem ze zemědělské výroby, 

lesního a vodního 

hospodářství 

50 80 
80 80 80 

Příjem ze živností řemeslných 

25 

60 

Příjem ze živností 

neřemeslných 
50 

60 
60 60 

Příjem z jiného podnikání 40 40 40 

Příjem z užití nebo poskytnutí 

práv z průmyslového 

vlastnictví, autorských práv 

včetně práv příbuzných právu 

autorskému 

30 

40 60 40 40 

Příjem z výkonu nezávislého 

povolání 
25 

Příjem z nájmu nemovitých 

věcí, bytů nebo movitých věcí 
30 30 30 30 30 

 

4.3 Vývoj nezdanitelných částí a slev na dani 

Ve zdaňovacím období roku 2004 nedošlo k závratným změnám v oblasti 

nezdanitelných částí základu daně, avšak je třeba zmínit, že do dané složky spadá 

nezdanitelná část základu daně na dítě. V roce 2005 se již zvýhodnění na děti neřadí do 

nezdanitelných částí základu daně, ale je odečítáno až od vypočtené daně. 

Období roku 2006 se stalo jedinečným, jelikož dosud považované zvýhodnění za 

nezdanitelné části základu daně se změnily na daňové slevy. Slevu na dani na manželku 

(manžela) si mohl poplatník uplatnit v případě, že roční příjmy manželky (manžela) 

nepřesáhly výši 38 040 Kč. 

Zdroj: vlastní zpracování z www.danarionline.cz 
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V roce 2008 se všechny slevy na dani výrazně zvýšily, viz Graf 4.3:1. Důvodem bylo 

nahrazení progresivní sazby daně, lineární sazbou daně a bylo nutné, aby jiný prvek 

konstrukce daně z příjmů fyzických osob zajišťoval progresivitu daně. Toho se ujaly právě 

vysoké slevy na dani (Vančurová, Láchová, 2010). Slevu na dani si mohl poplatník na 

manželku či manžela uplatnit pokud roční příjmy manželky nebo manžela nepřesáhly částku 

68 000 Kč. Následující roky přinesly pouze dílčí změny týkající se výše slev na dani 

a daňových zvýhodnění. Vývoj slev na dani a daňového zvýhodnění od roku 2007 do 

současnosti je uveden v Příloze 2. 

 

Při popisu vývoje nezdanitelných částí, se zaměříme pouze na ty nejznámější. 

Odpočet darů je první a jediný odpočet, který se objevil již v roce 1993, které si fyzické osoby 

mohly odečíst minimálně ve výši 1 000 Kč či 2% ze základu daně a maximálně 10% ze 

základu daně. Úroky z úvěru byly druhým odpočtem, určeným pro občany, kteří se rozhodli 

využít úvěru hypotéčního či ze stavebního spoření. Úhrnná částka úroků, kterou si může 

poplatník snížit základ daně, nesmí překročit 300 000 Kč. Tento odpočet se poprvé vyskytl 

v roce 1998. Po dvou letech si poplatník mohl také odečíst příspěvek na penzijní připojištění, 

jehož maximální částka pro odpočet činí 12 000 Kč. Počátkem roku 2001 lze uplatnit odpočet 

příspěvku na soukromé životní pojištění. Nejvyšší částka, která může být odečtena, činí 

0 Kč 

5 000 Kč 

10 000 Kč 

15 000 Kč 

20 000 Kč 

25 000 Kč 

30 000 Kč 

Poplatník Manželka Invalidita 
1.a 2. 

stupně 

Invalidita 
3.stupně 

Držitel 
ZTP/P 

Student Dítě 

2006 - 2007 

2008 - 2010 

2011 

2012 - 2014 

Graf 4.3: 1 Vývoj nezdanitelných částí základů daně a slev na dani v letech 2006 až 2014 

Zdroj: vlastní zpracování 
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12 000 Kč. Od 1. 1. 2004 mohou členové odborových organizací uplatňovat odpočet z jejich 

členských příspěvků v maximální výši 3 000 Kč. 

4.4 Vývoj sazby daně z příjmů 

Sazba daně z příjmů fyzických osob byla od roku 2007 klouzavě progresivní 

a neustále procházela změnou. Progresivní zdanění znamená, že čím vyšší je daňový základ, 

tím vyšší je procentuální sazba. Do tohoto roku byly zavedeny tzv. daňové pásma, jejichž 

počet se postupně snižoval. V letech 2000 až 2007 byly daňové pásma celkem čtyři. Základ 

daně, sazba daně či pevná částka připočítaná k dani, snad v každém roce tohoto období, 

dosahovala jiné výše. Vývoj daňových pásem v letech 1999 až 2007 je uveden v Příloze 1. 

Zdaňovací období roku 2008 bylo zlomové pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. 

Tento rok se již nepočítá s progresivní sazbou daně, ale s lineární ve výši 15 %. Vývoj sazby 

daně v našem období 2004 až 2014, zobrazuje následující Graf 4.4:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší mezní sazba daně byla od roku 2004 do roku 2007 ve stejné výši, tedy 32 %. 

Až v roce 2008, kdy byla stanovena jednotná sazba daně, se nejvyšší mezní sazba snížila na 

15 %. U dolní sazby daně nedocházelo k příliš velkým změnám, pouze v letech 2006 a 2007 

došlo k jejímu snížení na 12 %. Nicméně v roce 2008 byla opět ve výši 15 %. 
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4.5 Solidární daň 

Solidární či takzvaná milionářská daň byla zavedena pro roky 2013 až 2015. Solidární 

zvýšení daně se týká pouze příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti. Musí 

být uhrazena poplatníky, jestliže jejich příjmy, po odečtení výdajů, přesahují strop 

vyměřovacího základu na sociální pojištění. Za rok 2013 činil vyměřovací základ 1 242 432 

Kč, v letošním roce se hranice posunula na 1 245 216 Kč. 

Zaměstnavatele strhávají zaměstnancům měsíční zálohy na solidární daň v měsících, 

kdy tedy dojde k překročení limitní výše, která činí 103 768 Kč.  

Solidární daň je stanovena ve výši 7 % z rozdílu mezi příjmem a 48násobkem 

průměrné mzdy, tedy 1 245 216 Kč. Za příjem je považován čistý příjem ze samostatné 

výdělečné činnosti a u zaměstnanců úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti. 

Solidární zvýšení daně je spojeno s povinností podat daňové přiznání. Pokud tedy byla 

u zaměstnance uplatněna solidární daň alespoň v jednom měsíci ve formě zálohy na daň, je 

zaměstnanec povinen podat za zdaňovací období daňové přiznání. 

4.6 Výpočet daňové povinnosti u poplatníků s odlišnými příjmy 

Tato kapitola jak je již zřejmé z názvu, bude věnována modelovému výpočtu daně 

z příjmů fyzických osob. Fyzická osoba bude jedna a táž u všech příkladů, nicméně vždy 

s různou výší příjmů. Cílem kapitoly je poukázat na odlišnost konečné daňové povinnosti 

u poplatníků s poloviční průměrnou mzdou, průměrnou mzdou a s šestinásobkem průměrné 

mzdy. Průměrná mzda je pro rok 2014 stanovena ve výši 25 942 Kč. 

4.6.1 Příklad 1: Příjemce poloviční průměrné mzdy 

Pan Novotný měl v roce 2013 příjmy ze závislé činnosti ve výši 155 652 Kč a pojistné 

ve výši 52 922 Kč. Daroval 1x bezplatně krev, má zaplacené soukromé životní pojištění ve 

výši 18 020 Kč, dále má zaplaceny úroky z úvěru ze stavebního spoření ve výši 9 610 Kč, 

a penzijní připojištění ve výši 12 650 Kč. Uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě. 
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Tabulka 4.6.1: 1 Postup výpočtu příkladu 1 

DZD § 6 155 652 + 52 922 = 208 574 Kč 

ZD 208 574 Kč 

Nezdanitelné části ZD 

˗ Penzijní připojištění 

˗ Životní pojištění 

˗ 1x darování krve 

˗ Úroky z úvěru 

 

= 650 Kč 

= 12 000 Kč 

= 2 000 Kč 

= 9 610 Kč 

ZD (po snížení, zaokrouhlený) 184 300 Kč 

Daň (15%) 27 645 Kč 

Slevy na dani 

˗ Na poplatníka 

 

= 24 840 Kč 

Daň po slevě 2 805 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč 

Daňový bonus 10 599 Kč 

 

Nezdanitelné části základu daně byly upraveny podle § 15 zákona o daních z příjmů. 

Penzijní připojištění bylo sníženo o maximální možnou částku 12 000 Kč. U životního 

pojištění si může uplatnit plnou částku 12 000 Kč, dle ZDP. Úroky z úvěru na bydlení 

můžeme uplatnit v maximální výši 300 tisíc korun na domácnost, v našem případě tedy celou 

částku. Jelikož daň byla po odečtení slevy na poplatníka nižší než daňové zvýhodnění na dítě, 

vznikl panu Novotnému daňový bonus ve výši 10 599 Kč. 

4.6.2 Příklad 2: Příjemce průměrné mzdy 

Nyní měl pan Novotný za rok 2013 příjmy ze závislé činnosti ve výši 311 304 Kč 

a pojistné ve výši 105 843 Kč. Opět daroval 1x bezplatně krev, má zaplacené kapitálové 

životní pojištění ve výši 18 020 Kč, dále má zaplaceny úroky z úvěru ze stavebního spoření ve 

výši 9 610 Kč, a penzijní připojištění ve výši 12 650 Kč. Uplatňuje daňové zvýhodnění na 

1 dítě. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.6.2: 1 Postup výpočtu příkladu 2 

DZD § 6 311 304 + 105 843 = 417 147 Kč 

ZD 417 147 Kč 

Nezdanitelné části ZD 

˗ Penzijní připojištění 

˗ Životní pojištění 

˗ 1 x darování krve 

˗ Úroky z úvěru 

 

= 650 Kč 

= 12 000 Kč 

= 2 000 Kč 

= 9 610 Kč 

ZD (snížený, zaokrouhlený) 392 800 Kč 

Daň (15%) 58 920 Kč 

Slevy na dani 

˗ Na poplatníka 

 

= 24 840 Kč 

Daň po slevě 34 080 Kč 

Daňové zvýhodnění na 1 dítě 13 404 Kč 

Daňová povinnost 20 676 Kč 

 

Postup výpočtu daňové povinnosti je stejný jako u příkladu 1. Nicméně v tomto 

případě měl pan Novotný příjmy ve výši roční průměrné mzdy. Měl větší daňový základ, 

čímž mu také vznikla vyšší daň. Pan Novotný má v tomto případě daňovou povinnost ve výši 

20 676 Kč. 

4.6.3 Příklad 3: Příjemce šestinásobku průměrné mzdy 

Pan Novotný měl v roce 2013 příjmy ze závislé činnosti ve výši 1 867 824 Kč, 

pojistné ve výši 635 060 Kč. Daroval 1x bezplatně krev, má zaplacené kapitálové životní 

pojištění ve výši 18 020 Kč, dále má zaplaceny úroky z úvěru ze stavebního spoření ve výši 

9 610 Kč, a penzijní připojištění ve výši 12 650 Kč. Uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.6.3: 1 Postup výpočtu příkladu 3 

DZD § 6 1 867 824 + 635 060 = 2 502 884 Kč 

ZD 2 502 884 Kč 

Nezdanitelné části ZD 

˗ Penzijní připojištění 

˗ Životní pojištění 

˗ 1x darovaní krve 

˗ Úroky z úvěru 

 

= 650 Kč 

= 12 000 Kč 

= 2 000 Kč 

= 9 610 Kč 

ZD (snížený, zaokrouhlený) 2 478 600 Kč 

Daň (15%) 371 790 Kč 

Slevy na dani 

˗ Na poplatníka 

 

= 24 840 Kč 

Daň po slevě  346 950 Kč 

Daňové zvýhodnění na 1 dítě 13 404 Kč 

Daňová povinnost 333 546 Kč 

Solidární daň (7%) 43 583 Kč 

 

Postup výpočtu je opět stejný jako u předchozích dvou příkladů. Pan Novák však 

dosahoval podstatně vyšších příjmů, tedy až šestinásobku průměrné mzdy. Znovu došlo 

k navýšení základu daně a samotné daně. Panu Novotnému vznikla daňová povinnost ve výši 

333 546 Kč. Jelikož jeho příjmy převyšují vyměřovací základ pro sociální pojištění ve výši 

1 245 216 Kč, musí pan Novák zaplatit solidární daň ve výši 7 %, která činí 43 583 Kč. 

Samozřejmě, v posledním výpočtu by měl jistě poplatník s takto vysokými příjmy 

nezdanitelné části základu daně a jejich výše odlišné, než je v tomto případě. Avšak snažíme 

se poukázat na rozdíl v konečné daňové povinnosti při rozdílné výši příjmů. V případě 

poplatníka s polovinou průměrné mzdy můžeme vidět, že vznikl daňový bonus, jelikož jeho 

daň po slevách byla nižší než daňové zvýhodnění na dítě. Ve výpočtu následujícím vznikla 

poplatníkovi daňová povinnost, což je naprosto zřejmé, jelikož jeho příjmy byly o polovinu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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vyšší než u předchozího příkladu. V posledním případě panu Novákovi vznikla opět daňová 

povinnost, jelikož jeho příjmy dosahují šestinásobku průměrné mzdy. Navíc mu také vznikla 

povinnost uhradit solidární daň v celkové výši 43 583 Kč.  

4.7 Vlastní návrh týkající se společného zdanění manželů, sazby daně 

a superhrubé mzdy 

Uplatnění společného zdanění manželů má v mnoha zemích dlouholetou tradici. V 

České republice jej bylo možné naposledy uplatnit v roce 2007. Cílem společného zdanění 

manželů bylo finančně pomoci manželům s výrazně rozdílnými příjmy. Například kdy jeden 

z rodičů je na mateřské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek a druhý pracuje, či jeden 

z manželů má nadprůměrnou mzdu a druhý minimální. Avšak základní podmínkou bylo, že 

musejí vyživovat alespoň jedno dítě, žijící s nimi ve společné domácnosti. Namísto 

společného zdanění manželů byla zavedena sleva na manželku. Tato sleva lze uplatnit ovšem 

pouze v případě, kdy má jeden z manželů roční příjmy nižší než 68 000 Kč, a manželé spolu 

žijí ve společné domácnosti. 

Společné zdanění manželů je pro rodiny mnohem výhodnější, než uplatnění slevy na 

manželku. Jako příklad mohu uvést situaci, kdy má manžel vysoké příjmy, avšak na úkor 

nedostatku času, aby se postaral o děti, které již například chodí do školky či školy. Manželka 

tedy musí pracovat na zkrácený úvazek, kde pobírá minimální mzdu ve výši 8 500 Kč 

měsíčně. Její roční příjmy překročí zákonem stanovenou sumu 68 000 Kč, a manžel si již 

nemůže uplatnit slevu na manželku. Možnost společného zdanění by byla pro tuto rodinu 

přínosnější, protože by rodina na dani ušetřila. 

Nicméně jsou také situace, kdy by byla výhodnější sleva na manželku. Například, kdy 

je manželka bezdětná, či pobírá invalidní důchod druhého stupně ve výši 5 100 Kč. Její 

příjmy tudíž nepřekročí zákonem stanovenou výši, a manžel si může slevu uplatnit. Společné 

zdanění však může přece jen využít více občanů, protože není nutné, aby manželka měla 

příjmy do 68 000 Kč. 

Sazba daně fyzických osob, která činí 15% ze základu daně, je od roku 2008 sazbou 

lineární. Tato skutečnost se jeví vhodnou, jelikož systém zdaňování v minulých letech byl 

poměrně náročnější, a pro většinu poplatníků je jistě příznivější. Dále je nutno zmínit placení 
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daně formou měsíčních záloh, což je opět pro poplatníky výhodnější, jelikož nemusejí při 

ročním zúčtování jednorázově vynaložit velkou část peněžních prostředků. 

Zavedená super hrubá mzda je pro poplatníky nevýhodná, jelikož jim zvýší základ 

daně, ze kterého se po úpravě vypočítává výsledná daňová povinnost, která se samozřejmě 

také navýší. Daňová povinnost by měla být vypočítávána pouze na základě hrubé mzdy. Je to 

mnohem přirozenější způsob výpočtu daně, než počítat daň i z povinných odvodů 

zaměstnavatele. Zrušení superhrubé mzdy bude mít jistě za následek snížení příjmu do 

státního rozpočtu. Ovšem tento důsledek by mohl být vykompenzován zvýšením sazby daně 

z příjmů fyzických osob z dosavadních 15 %, například na 17 %. Nicméně vláda již schválila 

novelu daňových zákonů, kdy se v tomto roce bude naposledy počítat daňová povinnost ze 

superhrubé mzdy. 
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5 Závěr 

Obecně daně a daňová soustava prošly dlouhým historickým vývojem. Daňová 

problematika je velmi významná, jelikož na jedné straně jsou prostřednictvím daní 

financovány veřejné statky, sloužící k zajištění životní úrovně obyvatel a ekonomického růstu. 

Na druhé straně však daně představují pro podnikatele či obyvatelstvo újmu, související 

s platbou daní. 

Primárním cílem bakalářské práce byla analýza daně z příjmů fyzických osob a její 

vývoj v námi stanoveném období deseti let. Analýza daně z příjmů fyzických osob a jejího 

vývoje byla provedena v poslední kapitole této práce, a cíl byl tedy splněn. Z dané analýzy 

vyplývá, že problematika daně z příjmů fyzických osob je velmi obsáhlá a rozhodně nepatří 

k nejjednodušším. Stanovení samotného základu daně je poměrné náročné. V období deseti 

let proběhla velká řada změn, které neustále mění konečnou daňovou povinnost poplatníka. 

Ať se již jedná o změny ve stanovení základu daně, nezdanitelných částech, slev na dani či se 

jedná o změny týkající se sazby daně. Daně se vždy přizpůsobovaly dané politické 

a hospodářské situaci. Jejich přizpůsobivost je viditelná v historickém vývoji forem a výši 

daní.  

V závěrečné kapitole byl proveden výpočet daňové povinnosti, kde můžeme vidět 

rozdíl v konečné daňové povinnosti u jednotlivých poplatníků. Ve všech příkladech byla 

v pozici poplatníka použita stejná osoba, která měla nezdanitelné části, slevy na dani a daňové 

zvýhodnění ve stejné výši, aby byl rozdíl v daňové povinnosti viditelný. 

V práci je také uveden návrh týkající se znovu zavedení společného zdanění manželů, jako 

jedno z  možných daňových opatření v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob. Dále také 

návrh vztahující se na sazbu daně z příjmů fyzických osob a superhrubou mzdu. Jedna 

z podkapitol závěrečné kapitoly, byla věnována také solidární dani. Což je poměrně aktuální 

téma, jelikož v roce 2015 má dojít k jejímu zrušení. Zrušení této daně vyvolává u poplatníků 

či občanů různé reakce. Někteří se zrušením solidární daně souhlasí, jelikož nevidí důvod, 

proč někdo, kdo se snaží a tvrdě pracuje, by měl platit více oproti lidem, kteří nemají ambice 

a takový zájem. A také lidé, mající příjmy v takové výši, je přece nepřijímají bezdůvodně. 

Naopak jsou také odlišné názory, kdy lidé, kteří mají větší plat, by měli být automaticky 

podrobeni vyšší daňové povinnosti. 
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Na základě výsledků, ke kterým jsme po provedení analýzy zdanění příjmů fyzických 

osob došli, lze říci, že stát by měl i nadále poplatníky všech příjmových skupin motivovat 

pomocí různých daňových výhod. 
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Seznam zkratek 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

č.  číslo 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DZD  dílčí základ daně 

Kč  korun českých 

např.  například 

NČ  nezdanitelná část základu daně 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

PO  odčitatelné položky 

PZDP  poslední známá daňová povinnost 

Sb.  Sbírka 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný 

ZD  základ daně 

ZDP   zákon o daních z příjmů 

ZTP/P  zvlášť těžce postižený s průvodcem 

%  procento 

§  paragraf
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