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Úvod 

Osobní důchodová daň je poměrně mladou daní. Poprvé byla zavedena až v roce 1799 ve 

Velké Británii. Důvodem k zavedení této daně bylo financování válek proti Napoleonovi. 

Prvotní podobou této daně bylo zdanění zisku na úrovni osob a v roce 1803 došlo k rozšíření 

daně na všechny příjmy. Daň byla po vítězství v napoleonských válkách dočasně zrušena, ale 

následky války – zadlužení a nedostatek veřejných příjmů přispěly k jejímu znovuobnovení. 

V dalších vyspělých zemích se tato daň objevila přibližně koncem 19. století, případně 

v prvních desetiletích 20. století. 

V Rakousku-Uhersku byla roku 1812 zavedena tzv. výdělková daň. V roce 1820 došlo 

k rozdělení daně pozemkové na daň domovní a daň pozemkovou. Zavedení osobní důchodové 

daně jako takové nastalo v Rakousku-Uhersku v roce 1849.  

V roce 1927vstoupila v Československu v platnost daňová reforma. O tuto daňovou reformu 

se velkým dílem zasloužil tehdejší ministr financí Karel Engliš. Nejvýznamnější součást této 

reformy tvořil zákon č. 76/ 1927 Sb., o přímých daních. Tento zákon sjednocoval všechny 

tehdejší přímé daně, tzn. daň důchodovou, daně výnosové, které zahrnovaly daň všeobecnou  

a zvláštní daň výdělkovou, a dále sjednocoval daň pozemkovou, daň domovní, rentovou, daň 

z tantiém a vyššího služného. V rámci tohoto zákona došlo rovněž ke snížení sazby daně 

z podnikání, čímž byly vytvořeny podmínky pro tvorbu nových kapitálových zdrojů. Taktéž 

došlo k omezení daňové přirážky obcí, okresu a zemí, zároveň byly stanoveny podmínky pro 

spravedlivější zdanění podniků. Daň důchodová se platila za celou domácnost, tzn. z příjmů 

všech členů rodiny.  

V roce 1953 se v ČSR uskutečnila daňová reforma přesně odpovídající vzoru sovětské 

ekonomiky. 

Jak je zřejmé, osobní důchodová daň prošla v minulosti poměrně rozsáhlým vývojem  

a v současné době je tato daň jedním ze stěžejních pilířů daňových systému států celého světa. 

Přístupy ke zdanění osobních příjmů vypovídají mnohé o samotném daňovém systému, ale  

i podmínkách a prostředí k práci v dané zemi.  

Diplomová práce si klade za cíl zjistit, jaká je progresivita zdanění ve zdanění příjmů 

fyzických osob navzdory uplatnění rovné sazby daně. Práce bude v tomto směru pracovat 

s pojmem efektivní sazba daně a efektivní zdanění. Na základě těchto veličin bude 
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zhodnocena progresivita a její míra. K naplnění cíle práce bude použita zejména metoda 

deskriptivní analýzy, komparační analýza a metoda indukce. 

První kapitola diplomové práce se bude zabývat širokou daňovou teorií, kde bude pozornost 

mimo vývoje daní jako takových, věnována především samotnému pojmu daň, funkcím daně, 

daňovým zásadám nebo efektivnosti daní. V této kapitole také uvedeme klasifikací daní podle 

nejdůležitějších hledisek a větší pozornost zaměříme na důchodové daně. 

Druhá kapitola bude věnována dani z příjmu fyzických osob v podmínkách České republiky. 

V úvodu této kapitoly bude podrobněji zmíněn vývoj zdanění osob na území dnešní České 

republiky, který dal současnou podobu této dani. V této kapitole se budeme podrobně věnovat 

jednotlivým konstrukčním prvkům daně jako je superhrubá mzda, progresivita sazby daně, 

slevy na dani, daňové odpočty nebo příspěvky na sociální zabezpečení.  

Závěrečná kapitola bude praktickou analýzou progresivity zdanění poplatníků při uplatnění 

rovné sazby daně. V kapitole se zaměříme na porovnání efektivního, tedy reálného zdanění 

různě příjmových poplatníků v různých modelových situacích.  
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2. Daňové teorie 

Současná podoba daňových teorií je důsledkem dlouhého vývoje ekonomických názorů na 

tuto problematiku.Podrobněji se touto problematikou zabývá Vančurová (2013). Daňová 

teorie jako taková se nejprve rozvíjela bok po boku s filozofií a náboženstvím v období 

starověku a středověku. Daně se staly významnou součástí merkantilistického myšlení. 

Celkově jsou ovšem daně, tedy i celá daňová teorie, jablkem sváru pro dva nejdůležitější 

myšlenkové ekonomické proudy, a to pro keynesiánství a liberální proud, reprezentovaný 

především monetarismem a teorií strany nabídky. Rovněž nejvýznamnější ekonomičtí 

myslitelé postupně rozvíjeli své vlastní představy o přístupu k daním. Klasický ekonomický 

myslitel Adam Smith v 18. století definoval tzv. čtyři daňové kánony, které vyjadřují čtyři 

daňové zásady: zásadu spravedlnosti, určitosti, pohodlnosti placení a úspornosti, která by se 

dala nazvat jako zásada efektivnosti. Smith ve svém učení navrhuje tzv. daňový pluralismus 

(soustavu daní), jež by měl být návodem pro hospodářskou politiku státu. John Stuart Mill 

v 19. století zastával u daní princip platební schopnosti (berní způsobilosti), tedy aby daňová 

povinnost byla pro všechny na principu rovné oběti. Neoklasicismus v poslední třetině 19. 

století přinesl první úvahy o nadměrném břemeni daně. Koncem 20. století přineslo 

Keynesiánství přesný opak neoklasiků, když přišlo s názory o progresivním zdanění vyšších 

důchodů ve prospěch poplatníků s nižšími důchody. Keynesiánství, které používalo daně jako 

stabilizátory, se stalo jedním ze způsobů zvládnutí velké hospodářské krize. Reakcí na 

keynesiánství byl neokonzervativismus, který se díky teorii strany nabídky naopak od 

keynesiánství snaží povzbudit nabídkovou stranu. Tento směr se vyznačuje zejména snížením 

daňového zatížení, které má podněcovat k vyšší pracovní aktivitě a následným vyšším 

úsporám, které mohou být využity na investice.  

Následující kapitola představí různé oblasti daňové teorie. V první podkapitole definice daní 

se budeme věnovat především základním daňovým vlastnostem. V následujících 

podkapitolách postupně zmíníme daňové zásady a klasifikaci daní dle různých hledisek. 

Rovněž se také zaměříme na daňové efekty, které se mohou vyskytovat při placení daní a dále 

na funkce samotných daní (Vančurová, 2013). 
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2.1 Definice daně 

Hamerníková (2010) definuje daň jako povinnou, nevratnou, neúčelovou a neekvivalentní 

platbu do veřejného rozpočtu. 

Nevratností platby se zde rozumí fakt, že daň není po určité době navrácena zpět poplatníkovi 

z veřejného rozpočtu. Stát prostřednictvím daní může poskytovat veřejné statky. Nejedná se 

však pouze o výlučné poskytování statků poplatníkům, neboť na veřejné statky mají nárok 

všichni bez rozdílu. Nevratnost daně je vlastnost, která daň odlišuje od úvěrových příjmů 

státu, u kterých se předpokládá, že budou po čase navráceny věřiteli. 

Neúčelovost daně znamená, že není předem určeno, do jakého resortu určitá platba daně 

daného poplatníka půjde. S tímto pojmem souvisí i poslední z vyjmenovaných vlastností a to 

neekvivalentnost daně, která představuje skutečnost, že podíl, jakým poplatník přispívá do 

příjmové stránky veřejného rozpočtu, není ekvivalentní k podílu spotřeby poplatníka 

z veřejného rozpočtu. 

 

2.2 Funkce daní 

Samotné daně jsou neodmyslitelně a neoddělitelně spojeny s fungováním státu a vlastně 

celého veřejného sektoru. Daně tvoří největší podíl na příjmech veřejných rozpočtů a jsou 

následně přerozdělovány a užity k tvorbě veřejných statků a služeb. 

Základními všeobecnými funkcemi daní, které uvádí Stejskal (2008) je funkce alokační, která 

nabývá na významu zejména v případě selhání tržních mechanismů, např. externalit, 

kolektivních statků apod. Alokační funkce v podstatě umožňuje vhodně a pružně alokovat 

prostředky tam, kde mají být realizovány veřejné statky a služby. Další funkcí je funkce 

redistribuční, která v rámci veřejných financí přesunuje část bohatství a důchodů směrem od 

bohatších poplatníků k těm chudším. Velmi důležitou funkcí, zejména v období cyklických 

výkyvů, je funkce stabilizační. Tato funkce umožňuje ovlivňovat ukazatele hospodářství, 

např. vestavěnými stabilizátory, kdy během období konjunktury, jsou ze strany poplatníků 

odčerpávány vyšší podíly, což zmírňuje spotřebu a zabraňuje tak případnému „přehřátí“ 

ekonomiky a zároveň jsou také vytvářeny rezervy pro období recese. O této funkci jsou často 

vedeny spory a to zejména právě o jejích účincích. Odpůrci této funkce tvrdí, že právě snaha  

o zajištění stability, vede k destabilizaci. Poslední funkcí daní, která je zároveň i funkcí 



8 

 

základní a primární, je funkce fiskální, což představuje v podstatě získávání finančních 

prostředků do veřejných rozpočtů. 

 

2.3 Daňové zásady 

Daňové zásady by se daly také nazvat jako požadavky na daňový systém. Každý dobrý 

daňový systém by se měl řídit daňovými zásadami, které de facto navrhl Adam Smith již 

18.století a které se od jeho časů jen málo změnily.  

Zásada spravedlnosti 

Zásada spravedlnosti se snaží nalézt takové kritérium, které by bylo spravedlivé a rovné ke 

všem poplatníkům. V tomto směru je pak nutné rozlišovat zdanění dle užitku, což by v praxi 

znamenalo, že poplatník zaplatí pouze takový podíl, který zpětně využije ve formě veřejných 

statků a dále zdanění dle schopnosti. V případě zdanění dle užitku vyvstává problém 

související s osobní preferencí spotřebitele, který zcela komplikuje možnost určit jedno jasné 

kritérium pro tento typ zdanění. 

V případě zdanění dle platební schopnosti se dále rozlišují dva typy spravedlnosti: 

- horizontální spravedlnost: všichni poplatníci se stejnou kapacitou platí stejnou daň, 

- vertikální spravedlnost: poplatníci s různou platební kapacitou platí taktéž různé daně. 

Oba tyto typy spravedlnosti musí fungovat současně, aby bylo možné docílit spravedlnosti 

(Peková, 2008). 

Zásada efektivnosti 

Daňová efektivnost znamená, že by zdanění nemělo způsobovat velké distorze v cenách  

a užitku z různých druhů činností. Případné distorze vedou poplatníky k nahrazování 

zdaněného zboží či služby jinou nezdaněnou službou nebo zbožím, čímž dochází k narušení 

efektivní alokace zdrojů v ekonomice. 

Efektivnost dále souvisí i s požadavky, aby daně nepůsobily negativně na ekonomické 

chování subjektů a nedošlo tedy k potlačování nabídkové strany (Peková, 2008). 
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Zásada pozitivního vlivu na ekonomické chování subjektů 

Daně by neměly mít demotivující účinek a nemělo by docházet k omezování pracovního úsilí 

jedinců, ochoty spořit a vyvíjet vlastní podnikatelské aktivity (Kubátová, 2006). 

Zásada vlivu na makroekonomické agregáty 

Daně mohou působit na efektivní poptávku soukromého sektoru tím, že odčerpávají část  

z příjmů poplatníků, čímž dochází ke snížení jejich koupěschopnost. Tímto způsobem daně 

mohou sloužit jako ekonomické stabilizátory a daňová politika je tak neodlučitelnou součástí 

celkové hospodářské politiky (Kubátová, 2006). 

Zásada právní perfektnosti a politické průhlednosti 

Tato zásada je celkově provázána se všemi výše uvedenými zásadami, neboť pokud daňový 

systém není dostatečně průhledný a spravedlivý, jedinec začne mít tendenci se placení daní 

vyhýbat nebo nebude dostatečně motivován k pracovní činnosti, což bude mít následně vliv 

na další makroekonomické ukazatele a celkový výběr daní bude neefektivní (Kubátová, 

2006). 

 

2.4 Efektivnost daní 

Každý daňový systém s sebou nese dodatečné náklady, které snižují celkovou efektivnost 

zdanění. Základními vedlejšími náklady zdanění jsou dle Vančurové (2013) administrativní 

náklady a nadměrné břemeno daně. 

Administrativní náklady 

Administrativní náklady vznikají vždy při jakémkoliv zdanění. Jednak hovoříme o přímých 

administrativních nákladech, které jsou na straně veřejného sektoru a jsou představovány 

celým průběhem zdanění, od návrhu zdanění až po jeho výběr a správu, a na druhé straně 

hovoříme o nepřímých administrativních nákladech, jež nese soukromý sektor. Do této 

skupiny pak patří veličiny, jako je čas nebo peníze vydané poplatníky pro splnění řádného 

odvedení daně. Pro představu můžeme uvést např. čas, jenž zabere vyplnění daňové přiznání 

nebo peníze, které poplatník zaplatí daňovým poradcům, atp. 
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Nadměrné daňové břemeno 

Jakékoliv zavedení daně způsobuje tzv. distorzi. Jedná se v podstatě o zkreslení daných 

veličin. Každá nová daň způsobí změnu ceny, ať už statku, služby nebo i práce, což se dále 

projeví v ekonomice a ovlivní další veličiny, nejčastěji výslednou cenu zboží nebo služby. Na 

tuto distorzi pak jedinci reagují substitucí. Snaží se tedy nahradit současné zboží nebo službu 

jiným, které přinese co největší užitek při co nejmenším daňovém zatížením, např. začnou 

vyrábět jiný výrobek, nebo se uplatní v jiné profesi a začnou nabízet jinou službu. V každém 

případě se dostaví ztráta užitku, jak jedinci, tak státu. Pokud taková ztráta užitku není 

prospěšná ani jedinci, ani státu, jako tomu bylo v situaci, kdy v 18. století v Anglii byla 

zavedena daň z oken, což vedlo k zazdívání původních oken nebo výstavbě domů s menším 

počtem oken, hovoříme o ztrátě mrtvé váhy nebo také o nadměrném daňovém břemeni 

(Vančurová, 2013). 

Obrázek 2.1 Daňové břemeno 

 

Zdroj: Široký (2008), vlastní zpracování 

 

2.5 Daňové efekty 

Daňové efekty jsou nerozlučně spojeny s každou daní. Daní můžeme rozlišit dva daňové 

efekty. 

Důchodový efekt 

Tento efekt je spojen s poklesem disponibilního příjmu při zavedení jakékoliv daně. 

V případě důchodových daní dochází k přímému snížení disponibilního důchodu. Tímto 

efektem dochází k situaci, která nutí jedince buď ke snížení pracovního úsilí, aby se jeho 
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příjmy posunuly do nižšího daňového pásma, nebo naopak ke zvýšení jeho pracovního úsilí, 

aby došlo k vykompenzování ztráty vzniklé zvýšením daňové zátěže jeho příjmů. Primárně 

převládají tendence k navýšení pracovního úsilí a ke kompenzaci vzniklé ztráty, proto je tento 

efekt stimulačním efektem (Hamerníková, 2010). 

 

Substituční efekt 

V případě substitučního efektu dochází k nahrazování. To nastává tehdy, když je sazba 

důchodové daně příliš vysoká a následným zdaněním důchod neodpovídá odvedené práci. 

V takovém případě poplatník začne nahrazovat práci volným časem nebo určité zboží jiným, 

které nepodléhá dani. Substituční efekt má tedy destimulační vlastnost a jedince k práci 

nemotivuje (Kubátová, 2010). 

Který ze dvou daňových efektů převládne, znázorňuje jasně Lafferova křivka. 

Obrázek 2.2 Lafferova křivka 

 

Zdroj: Kubátová, 2010; vlastní zpracování 

 

Výše uvedený obrázek 2.2 znázorňuje situaci při zdanění. Při růstu sazeb daně roste také 

výnos z těchto daní, protože u poplatníka převládá důchodový efekt a to až do tzv. Lafférova 

bodu. Od tohoto bodu jsou sazby daně tak vysoké, že poplatník raději nahrazuje práci volným 

časem (příp. hledá daňové úniky) a převládá tedy substituční efekt nad důchodovým. 

Přirozeně také dochází k poklesu výnosu z daní (Hamerníková, 2010). 
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2.6 Klasifikace daní 

Daně celkově je možné klasifikovat hned z několika hledisek. Základním členěním je členění 

dle způsobu výběru. Takto dělíme daně na přímé a nepřímé. Tedy daně, které jsou buďto 

odváděny na základě poplatníkova důchodu či majetku, nebo daně, které jsou již obsaženy 

v cenách zboží, služeb, pronájmů atp. Členění je v následujícím textu uvedeno dle Široký 

(2008). 

Daně však můžeme klasifikovat také z hlediska objektu a to na: 

- daně důchodové, 

- daně výnosové,  

- daně majetkové, 

- daně obratové, 

- daně spotřební, 

- daně z obchodních operací. 

Dalším z možných hledisek členění je charakter veličiny, z níž je daň odváděna. V tomto 

případě pak rozlišujeme daně běžné a kapitálové. 

Jedním z možností klasifikace daní, je adresnost daně. Následně rozlišujeme daně osobní  

a daně in rem (uvalené na věc). 

Druh sazby může být také považován za hledisko k členění daní. V takovéto situaci pak 

členíme daně na stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu, specifické a daně ad valorem 

(uvalené vzhledem k hodnotě). 

Podle daňového určení rozlišujeme daně státní, municipální, daně vyšší územněsprávních 

celků (vyskytují se ve federálních státech) a daně svěřené. 

Daně je možné také třídit dle jejich dopadu na rozhodování poplatníka, a to na distorzní daně, 

které ovlivňují poplatníkovo investiční rozhodování, a na daně nedistorzní, které nijak 

neovlivňují poplatníkovo rozhodování a nesou v sobě pouze důchodových efekt. 

Institucionální členění daní slouží k možnosti srovnání a třídění. Nejvýznamnější třídění je 

klasifikace daní dle OECD. Kompletní členění dle OECD (2012) je uvedeno v příloze č.1 
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1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů  

2 000 Příspěvky na sociální zabezpečení  

3 000 Daně z mezd a pracovních sil  

4 000 Daně majetkové  

5 000 Daně ze zboží a služeb  

6 000 Ostatní daně  

 

2.7 Důchodové daně 

Vzhledem k tomu, že je celá práce zaměřena na progresivitu důchodových daní, je v rámci 

této kapitoly věnována pozornost pouze těmto daním. Důchodové daně představují jednu 

z nejdůležitějších součástí příjmové strany rozpočtů všech států na celém světě. Kromě této 

důležité funkce jsou taktéž stěžejním politickým nástrojem, neboť zcela zásadně  

a elementárně ovlivňují výši disponibilního důchodu voliče a tím také jeho politické 

rozhodování. Není proto divu, že se daně z příjmů stávají s železnou pravidelností 

nejpalčivějším tématem všech předvolebních kampaní a také tématem, které zásadním 

způsobem názorově rozděluje politické spektrum dané země. Názorový rozkol se netýká 

pouze progresivity daní z příjmů, ale také např. integrace důchodových daní fyzických osob či 

korporátních daní. 

Důchodové daně jsou vybírány jak od jednotlivců, tak od společností nebo dalších 

právnických osob. V případě, že je daň vybírána z příjmů jednotlivce, jedná se o daň z příjmu 

fyzické osoby. Jedná-li se o zdanění společností, hovoříme o korporátní dani, v české 

terminologii pak nejčastěji o dani z příjmu právnických osob (Kubátová, 2010). 

 

Vliv zdanění na ochotu pracovat 

Vliv zdanění na ochotu jedince pracovat jsme se rozhodli do této podkapitoly začlenit jednak 

proto, že se celá diplomová práce zabývá zdaněním osobních příjmů a jednak proto, že 

zdanění a jeho míra je významný faktorem ovlivňujícím výsledný disponibilní důchod 

poplatníka. Jedinec se při svém působení snaží nalézt optimální kombinaci mezi prací  

a volným časem, tedy takovou kombinaci, která mu přinese maximální užitek. Maximální 

výše užitku je dosaženo v okamžiku, kdy mezní jednotka práce přináší stejný užitek, o jaký 

jedinec přichází, když se vzdá jednotky volného času. Spory o vliv zdanění na ochotu jedince 
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pracovat se odvíjí od chápání tvaru křivky. Pokud předpokládáme klasický, tzn. rostoucí tvar 

křivky nabídky práce, pak při proporcionálním typu zdanění dochází k poklesu mzdy a daň 

má tedy demotivující účinek na ochotu pracovat (Kubátová, 2010). Tento příklad znázorňuje 

obrázek 2.3 

Obrázek 2.3 Zdanění demotivující k práci 

 

Zdroj: Kubátová (2006), vlastní zpracování 

Pokud předpokládáme jiný tvar nabídkové křivky, tedy zpětně zahnutý, dochází k situaci, že 

lidé od určité výše mzdy dávají přednost volnému času před dalším nabízením práce. 

K tomuto jevu dochází např. v situaci, kdy dojde k růstu hodinové sazby, následně 

zaměstnanci upřednostňují zkrácení pracovní doby, tzn., že dají přednost raději volnému času 

před další prací. Pokud tedy dojde ke snížení čisté mzdy jedinců v důsledku zdanění, dojde 

také ke stimulaci práce a následně též ke snížení nezaměstnanosti (Kubátová, 2010). Tato 

situace je znázorněna na obrázku 2.4 
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Obrázek 2.4 Zdanění motivující k práci 

 

Zdroj: Kubátová (2006), vlastní zpracování 

Jak už bylo uvedeno výše, každé zdanění poplatníka s sebou přináší dva efekty. Jedná se  

o efekt důchodový a efekt substituční. 

Důchodový efekt znamená, že po zdanění poplatníka, je poplatník chudší, následně 

spotřebovává méně statků a více pracuje, tzn., že spotřebovává také méně volného času. 

Substituční efekt vyjadřuje substituci poplatníka mezi prací a jeho volným časem. Substituce 

bude probíhat tak dlouho, dokud se opět mezní užitky práce a jednotky volného času 

nevyrovnají. Tento efekt má vliv na motivaci jedince k práci a ve výsledku jde tedy proti 

stimulačnímu efektu a jedince od práce odrazuje (Kubátová, 2010). 

V následujícím obrázku2.5 je znázorněna situace poplatníka při proporcionálním zdanění 

pomocí indiferenčních křivek. Bod P1 vyjadřuje poplatníkovu situaci před zdaněním jeho 

příjmu a bod P3 jeho situaci po zdanění. Případné působení substitučního efektu pak 

znázorňuje bod P2. 
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Obrázek 2.5 Důchodový a substituční efekt daně ze mzdy 

 

Zdroj: Kubátová (2006), vlastní zpracování 

 

Daňová spravedlnost 

Otázka daňové spravedlnosti je velmi palčivé téma již od nepaměti a velmi aktuálním 

tématem je i dnes. Jelikož spravedlnost jako taková není v ekonomii definována, vychází 

snaha o její dosažení ze dvou základních principů, a to z principu užitku a z principu platební 

schopnosti. 

Princip prospěchu je založen na tezi, že jednotlivec by měl být zdaněn podle toho, jaký 

prospěch mu plyne z veřejných výdajů, které jsou realizovány prostřednictvím státem 

vybraných daní. Poplatník, kterému tedy plyne větší prospěch z veřejných služeb, by měl být 

zdaněn větší měrou, než poplatník s menším užitkem. Tento princip je velice úzce spojován 

s dílem Adama Smithe. V této teorii může docházet ke sporům, který poplatník má větší 

prospěch, zda tedy poplatník s nižším důchodem nebo poplatník s vyšším důchodem 

a celkovým bohatstvím. A. Smith byl zastáncem názoru, že poplatník s větším důchodem 

a bohatstvím pod ochranou státu by měl také platit vyšší daň. Opakem k tomu může být 

názor, že bohatší poplatníci si mohou některé z veřejných statků, např. ochranu, zajistit 

soukromě na rozdíl od chudších poplatníků, a mají tak menší prospěch z veřejných služeb. 

Tento princip je tzv. distribučně neutrální, tzn., že každý z poplatníků je po zdanění na tom 

stejně jako před zdaněním. Došlo tedy pouze k ekvivalentní výměně mezi ním a veřejných 

sektorem.  
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Princip platební schopnosti je nejběžnějším principem spravedlivého zdanění poplatníků. 

Tento princip odráží tezi, že každý z poplatníků by měl být zdaněn dle toho, jaká je jeho 

schopnost daně platit. Při užití tohoto principu se objevují dvě možnosti, jak tento princip 

uplatňovat. Jednak je to tzv. spravedlnost horizontální, což znamená, že dva jedinci na 

přibližně stejné úrovni by měli platit stejnou daň, a jednak je to spravedlnost vertikální, tedy 

že jedinec, který je na tom lépe, by měl být zdaněn vyšší daní. Základnou pro uplatnění 

principu platební schopnosti je ve všech případech nejčastěji důchod poplatníka. Jednou 

z možností, jak určit míru daně z důchodu poplatníka, je tzv. teorie oběti. Tato teorie říká, že 

daň má přinést každému poplatníkovi stejnou oběť (Vančurová, 2013). 

Zdanění dle stejné absolutní oběti způsobuje poplatníkům s různými příjmy stejnou újmu. 

U poplatníka s vyšším důchodem, je tato újma větší, než u poplatníka s nižším důchodem, ale 

všeobecně nemůžeme hovořit o progresivitě. Až v závislosti na křivce mezního užitku 

můžeme hovořit o zdanění proporcionálním, progresivním nebo regresivním (Vančurová, 

2013). Zdanění dle stejné absolutní oběti je znázorněno v následujícím obrázku 2.6 

Obrázek 2.6 Zdanění podle stejné absolutní oběti 

 

Zdroj: Kubátová (2006), vlastní zpracování 

 

2.2 Progresivita daně z příjmů fyzických osob 

Diskuze o spravedlnosti progresivity je opravdu dlouhá a mnohdy překračuje pomyslné 

ekonomické hranice a často přechází do oblasti morálky či etiky. Rozsáhlá diskuze ohledně 

rovnosti daně je trendem ve střední a východní Evropě, naproti tomu ve skandinávských 
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zemích je progresivní zdanění považováno za tradiční a jasně daný fakt (Široký, Maková, 

2008). První zmínkou o progresivním zdaňování příjmů vůbec můžeme nalézt u Francise 

Edgewortha, který přispěl k diskuzi o moderních příjmově distribučních modelech. (Mirrlees, 

1971). Stern (1976) se ve své práci zabýval nalezením optimální sazby daně. Mirrlees (1971) 

a Diamond (1998) ve své práci snažili zhodnotit nelineární zdanění osobních příjmů. 

Optimální zdanění se stalo předmětem spisu Jackson a Brown (2003), kteří za optimální 

považovali minimalizaci daňového břemene poplatníka při zachování společensky žádoucí 

redistribuce důchodů. Hillman (2009) si jako optimální zdanění představoval rovnováhu mezi 

spravedlivostí a účelností daňového systému. A např. Vermeend (2008) poukazuje na 

progresivitu i u zdánlivě neprogresivních daňových systémů a to zejména vlivem aplikace 

daňových odpočtů. 

Problematika progresivního zdanění je hlubší a přichází na řadu i v případě, že existují 

jakékoliv odpočitatelné položky příjmu. V tomto okamžiku je totiž také uplatňována určitá 

progrese, i když ne progresivní daňovou sazbou (Široký, Maková, 2008).  

 

2.3 Měření daňové progresivity 

Daňovou progresivitu je možné měřit na základě několika ukazatelů, jak uvádí Ratmanová 

(2007). Tyto ukazatele se všeobecně člení do dvou základních skupin. Jednak to jsou 

strukturální ukazatele, které jsou založeny na odhadu progresivity pro konkrétní výši příjmu 

poplatníka a jsou voleny jako násobky referenční příjmové úrovně, a jednak to jsou 

distribuční ukazatele založené na empirických údajích o rozdělení příjmů ve společnosti. 

Ukazatele ale můžeme dále členit dle míry progresivity na: 

- lokální ukazatele (intervalové a bodové ukazatele), 

- globální ukazatele. 

 

Ukazatele intervalové progresivity 

Ukazateli intervalové progresivity jsou hodnoceny změny daňové sazby v daném intervalu na 

stupnici příjmů. Intervalovou progresivitu můžeme změřit např. pomocí ukazatele 

progresivity průměrné sazby (PATR), která je vyčíslena vztahem: 
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  (2.1) 

kde je: 

Y… …………. hrubý příjem poplatníka, 

T……………... osobní důchodová daň, 

Indexy 0 a 1…. krajní meze intervalu. 

Do skupiny intervalových ukazatelů patří také ukazatel progresivity daňové povinnosti (PTL) 

vyjádřený vzorcem 2.2: 
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(2.2) 

 

 

a ukazatel progresivity příjmu po zdanění (PNI) vyjádřený vzorcem 2.3: 

 

     
(     ) (     )

     
 

  

     
, 

       

(2.3) 

Hodnoty, kterých nabývají výše uvedené ukazatele a jejich vliv na druh daně jsou znázorněny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 2.1 Interpretace hodnot ukazatelů intervalové progresivity 

Ukazatel progresivity Proporcionální daň Progresivní daň Regresivní daň 

Progresivita průměrné sazby = 0 > 0 < 0 

Progresivita daňové povinnosti = 1 > 1 < 1 

Progresivita příjmu po zdanění = 1 < 1 > 1 

Zdroj: Ratmanová, 2007; vlastní zpracování 
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Ukazatele bodové progresivity 

Pomocí tohoto ukazatele je možné měřit progresivitu v určitém bodě příjmové škály 

poplatníka. Klíčová je zde existence spojité funkce mezi daňovou sazbou a důchodem 

poplatníka t (y) = f (y) a derivace této funkce v bodě.  

Pokud je důchodová elasticita daňové sazby rovna jedné, je daň proporcionální. V případě, že 

je elasticita větší než jedna, je daň progresivní, v opačném případě, kdy by elasticita nabývala 

hodnot menších než jedna, by se jednalo o daň regresivní (Ratmanová, 2007). 

 

Ukazatele globální progresivity 

Ukazatele globální progresivity bývají nejčastěji založeny na analýze příjmové rozloženosti 

vyjádřené Lorenzovou křivkou, tedy křivkou znázorňující dopad změn daňových sazeb na 

přerozdělení reálného disponibilního důchodu domácností v ekonomice. Křivka je 

konstruována jako poměr počtu domácností (%) k celkovému důchodu (%), který domácnosti 

získávají (Široký, 2008). 

Obrázek 2.5 Lorenzova křivka 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Široký, (2008), vlastní zpracování 
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3. Daň z příjmů fyzických osob v České republice 

Daň z příjmu je známá a užívaná již od konce 18. století. V českém prostředí byla poprvé 

použita v roce 1849, kdy byly české země ještě součástí Rakouska-Uherska. Aby mohly být 

příjmy poplatníka zdaněny v takové podobě, jako je tomu dnes, prošlo zdanění příjmů 

poměrně rozsáhlým vývojem, který ještě není u svého konce (Široký, 2008). 

 

3.1 Vývoj zdanění příjmů fyzických osob 

Všeobecné snahy o zdanění příjmů se v lidské společnosti objevovaly již od počátku, i když 

nebyl vždy použit přímo termín daň. Samotný termín daň v souvislosti s příjmem poplatníka 

se v našem povědomí vyskytuje jen několik posledních staletí. Snahy o výběr daní vždy 

směřovaly k lidem, jež disponovali příjmy a většími finančními prostředky, které byly 

vyhledávány jako zdroj příjmů do veřejných rozpočtů. Na druhou stranu ve všech epochách 

lidské společnosti bychom mohli nalézt skupiny privilegovaných, které byly od odvádění daní 

ze svého příjmu osvobozeny. Nejdůležitější fakt, který se nese celou dobou vývoje lidské 

společnosti, je vědomí, že běžný důchod poplatníka je ideální zdroj pro výběr daní, neboť 

neomezuje výběr daně v budoucnu. Jako důvody, proč samotná daň a všeobecné zdanění 

příjmů nebylo zavedeno již daleko dříve, můžeme označit dva aspekty: jednak to byla 

nedostatečná administrativa a evidence, která by dokázala průkazně zaznamenat příjmy 

jednotlivců, které by podléhaly zdanění a jednak, a to je důležitější, každý ekonom shledával 

podstatu a zdroj bohatství někde jinde a jako takový, chtěl zdroj zdanit. Neexistovala-li však 

jednoznačná shoda, co je zdrojem bohatství, nebylo možné jej zdanit a až daleko později se 

začalo uvažovat o zdanění příjmů, nikoliv zdroje těchto příjmů (Vítek, 2001). 

 

Zdanění osobního důchodu na území dnešní České republiky 

Vývoj zdanění na území dnešní České republiky popisuje Vítek (2011). Prvotní forma 

zdanění důchodu jednotlivce byla tzv. kontribuce, kdy se jednalo o dobrovolné příspěvky 

feudálů panovníkovi pro vymáhání určitých výhod. Kontribuční příspěvky pak sloužily 

k financování mimořádných výdajů státu. K těmto mimořádným výdajům státu sloužily pak  

i berně vybrané v zemích Koruny české. V tomto případě se jednalo o přímé, avšak 

příležitostné daně, nejčastěji uvalené na subjekty, jako byla královská města či kláštery. 
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Veškeré berně musely být schváleny stavy a sloužily např. k financování výkupného za 

panovníka, vedení války nebo věna panovníkovy dcery. Velmi důležitý je fakt, že příjem, 

důchod ve vlastním slova smyslu prozatím stále neexistoval. Bohatství vyplývalo z držení  

a výnosu z půdy, jednalo se tedy de facto o daně majetkové.  

Reformy v oblasti daní a snahy o zefektivnění výběru daní přinesla až doba vlády Habsburků 

v Českých zemích, zejména pak Josefínské reformy. Od této doby můžeme rozlišovat 

pozemkové daně, které zdaňovaly příjem z pozemků. Dále byly zavedeny daně výnosové, 

které postihovaly výnosy z držené majetku. Od druhé poloviny 19. století se již setkáváme 

s pojmem výdělková daň, která může být považována za předchůdce důchodových daní. 

Stejně jako dnes důchodová daň, postihovala daň výdělková to, co jedinec za svou práci 

utržil, vydělal. Od konce 19. století bylo zdanění příjmu opět předmětem reformy a následná 

podoba se velmi výrazně odrazila v podobě daňového systému samostatného 

Československého státu. Reforma, která v Rakousku–Uhersku proběhla, dala vzniknout 

novým daním – dani důchodové, která podrobovala zdanění veškerý důchod a fungovala na 

principu zdanění hlavy rodiny. Přirážkou k ní pak byla daň z vyššího služného, která 

postihovala příjemce vyšších služebních platů. Tyto dvě daně pak tvořily stěžejní pilíře 

daňových výnosů nově vzniklého Československého státu. Po reformě v Rakousku–Uhersku 

nově také vznikla daň rentová, pod kterou spadaly úroky a příjmy z držení cenných papírů. 

Únorový převrat v roce 1948 znamenal zavedení socialistické podoby i do daňového systému 

státu. Prvním reformním krokem, který se stal v roce 1953, bylo zavedení nové soustavy 

odvodů a daní, která v sobě zahrnovala odvody ze zisků státních podniků. Zdanění příjmů 

jednotlivců se stalo až druhořadým v celé soustavě. Reforma také zavedla novou daň ze 

mzdy, ve které bylo zahrnuto i sociální pojistné. Tato daň byla vysoce progresivní a cíleně 

zamířená pro likvidaci soukromého sektoru. Zajímavým faktem v souvislosti se zavedením 

této daně je podíl, který takto daň zaujímala v celkových daňových výnosech státu. Daň ze 

mzdy tvořila 10 % rozpočtových příjmů státu, ale zároveň tvořila celých 90 % výnosu daní 

placených obyvatelstvem. Zdanění příjmů jednotlivce pak bylo doplněno ještě o další dvě 

daně – daň z literární a umělecké činnosti a daň z příjmů obyvatelstva, která zdaňovala ostatní 

příjmy obyvatel, zejména pak příjmy z drobného podnikání. 

Po listopadu 1989 bylo zřejmé, že dosavadní daňový systém neodpovídal standardní podobě 

daňových systémů vyspělých demokratických států, a proto bylo nezbytné dosavadní daňový 

systém podrobit rozsáhlé daňové reformě, jejíž první část proběhla v letech 1990 – 1992. 
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Nově zavedené důchodové dani nepodléhaly právnické osoby a individuální podnikatelé. Daň 

z příjmů obyvatelstva byla primárně určena živnostníkům a samostatně hospodařícím 

rolníkům, nicméně kromě toho nově zdaňovala i ty příjmy, které do té doby vlastně 

neexistovaly. Jednalo se např. o podíly na zisku společností a družstev, úroky z obligací, 

apod. Druhá etapa reformy proběhla pak v letech 1991 – 1992 a přinesla celkovou koncepci 

daňového systému. 

Od roku 1993 je v platnosti zákon o dani z příjmů a zákon o sociálním pojistném, které jsou 

významnou součástí daňového systému České republiky (Vítek, 2001). 

 

3.2Současná podoba daně z příjmů fyzických osob v České republice 

Daň z příjmu fyzických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Od svého 

vzniku prošla rozsáhlým vývojem a ustálila se až na dnešní podobě, která je odrazem 

konstrukčních prvků daně, jež jsou definovány ve výše jmenovaném zákoně. 

Konstrukční prvky daně 

Konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob jsou stěžejními pilíři zdanění příjmů FO. Na 

základě těchto prvků získáme zevrubnou představu o zdanění příjmů poplatníka. Jednotlivé 

konstrukční prvky na sebe vzájemně navazují, tak jako je to znázorněno v následujícím 

obrázku 3.1. 

Obrázek 3.1 Konstrukční prvky daně 

 

Zdroj: Vančurová, 2013; vlastní zpracování 

Předmět daně 
- osvobození od 

daně 
- výdaje daňově 

uznatelné 

= základ daně - odpočty x sazba dabně 
+ solidární 

zvýšení daně 

- slevy na dani = daň 
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Zdanění příjmů fyzických osob postihuje daňového poplatníka, který je osobou, jejíž příjmy, 

majetek nebo úkony spadají přímo pod účinnost daně. Rozlišujeme dva typy daňových 

poplatníků. Jednak je to daňový poplatník s neomezenou daňovou povinností, jehož daňová 

povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí jak ze zdrojů na území České republiky, tak na 

příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Takovýto poplatník je označován pojmem rezident.  

A jednak je to poplatník s omezenou daňovou povinností, jehož daňová povinnost se vztahuje 

pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. Takovýto poplatník bývá pak označován 

pojmem nerezident. 

Do předmětu daně pak spadají příjmy definované v pěti skupinách: 

1. příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků, 

2. příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, 

3. příjmy z kapitálového majetku, 

4. příjmy z pronájmu, 

5. ostatní příjmy. 

Ne každý příjem však lze zařadit do výše uvedených skupin, aby podléhal dani z příjmu. 

Proto rozlišujeme i příjmy osvobozené od daně z příjmu. Těmito příjmy pak jsou: 

1. příjmy z prodeje nemovitosti,  

2. příjmy z prodeje movitého majetku,  

3. přijaté náhrady,  

4. příjmy z prodeje ekologických zařízení,  

5. příjmy z prodeje cenných papírů, 

6. cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se 

nejedná o spotřebitelskou loterii, 

7. příjmy z úroků,  

8. odstupné za uvolnění bytu (Dvořáková a kol. 2013). 

Každý poplatník má pak právo si do svého základu daně odečíst náklady daňově uznatelné, 

jimiž mohou být zejména provozní náklady, náklady na pořízení materiálu a zboží, odpisy 

majetku nebo např. rezervy a opravné položky. Tohoto prvku nejčastěji využívají osoby 

samostatně výdělečně činné a cílem aplikace tohoto prvku do zdanění je snaha o co největší 

přiblížení se k disponibilnímu příjmu.  
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Ponížením předmětu daně o daňově uznatelné náklady získává daňový poplatník tzv. základ 

daně, z něhož se následně vypočítává finální daň.  

Od vypočteného základu daně je možné dále odečíst odpočty, což jsou položky definované 

zákonem o dani z příjmu. Mezi hlavní odpočty patří dary na veřejně prospěšné účely, které je 

možné si odečíst od základu daně. Maximální výše, kterou je možné si takto odečíst, je 15 

%daňového základu. Další položkou odpočitatelnou od základu daně jsou úroky z úvěru ze 

stavebního spoření nebo z hypoték, jejichž maximální výše za každého člena téže domácnosti 

nesmí překročit 150 tis. Kč ročně. Dalšími odpočitatelnými položkami jsou pak spoření na 

penzi, životní pojištění, členské příspěvky odborovým svazům, vzdělávání a nově i slevu za 

umístění dítěte do předškolního zařízení, tzv. školkovné pro děti (Zákon č.267/2014 Sb.). 

Výsledný očištěný základ daně je násoben nominální daňovou sazbou, která je v současné 

době 15 %. V případě, že poplatníkův měsíční příjem převyšuje hranici 103 536 Kč, je 

převyšující příjem daněn dodatečnou solidární sazbou ve výši 7 %. 

Z takto vypočtené daně si nyní poplatník odečítá slevy na dani, na které má nárok. Slevám na 

dani bude věnována větší pozornost v následném textu, ale i zde je nutné uvést, že základní 

sleva na dani, na kterou má poplatník nárok, je sleva na poplatníka, která činí 24 840 Kč 

ročně. Po odečtení všech nárokovatelných slev dostává poplatník výslednou daň, kterou je 

povinen odvézt za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok. 

Konstrukční prvky daně nejsou to jediné, co ovlivňuje zdanění poplatníka. Mezi další aspekty, 

které ovlivní výslednou výši peněžních prostředků, které poplatník použije k úhradě daně, 

patří systém super hrubé mzdy, progresivita sazby daně z příjmů, daňové slevy a úlevy 

a odvody na sociální zabezpečení. V níže uvedeném textu se budeme zabývat jednotlivými 

atributy, které ovlivňují celkové zdanění poplatníka (Dvořáková a kol. 2013). 

 

Superhrubá mzda 

Superhrubá mzda je velice specifický způsob zdanění příjmů, respektive definování daňového 

základu. Definování daňového základu pomocí superhrubé mzdy se stalo v České republice 

aktuálním tématem 1. 1. 2008, kdy se tento způsob zdanění příjmů fyzických osob začal 

uplatňovat. Právně je tento způsob zdanění zakotven v § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmu. 
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Superhrubá mzda představuje výpočet daňového základu poplatníka jako hrubou mzdu 

povýšenou o náklady na sociální zabezpečení, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Ve 

výsledku je daňový základ tedy povýšen oproti hrubé mzdě o 34 % hrubé mzdy. Často 

uváděným důvodem pro zavedení byla snaha o zprůhlednění mzdových nákladů a snad  

i o zvýšení povědomí zaměstnanců o celkových mzdových nákladech jejich zaměstnavatele 

(Vybíhal, 2009). 

 

Progresivita sazby daně z příjmu FO 

Nominální sazba daně je jeden z nejvýznamnějších indikátorů daňového zatížení, což nutně 

neznamená, že země aplikující vyšší daňovou sazbu musí mít vyšší daňové zatížení. Tento 

fakt je způsoben existencí dvou pojmů a to nominální sazby daně a efektivní sazby daně 

(Kotlán a kol., 2011). Uplatňování rovné nominální sazby daně nemusí nutně znamenat, že 

i efektivní sazba daně bude pro všechny poplatníky stejná. Touto problematikou se budeme 

podrobněji zabývat v následující kapitole. V tomto textu se však zaměříme pouze na 

nominální sazbu daně z příjmu fyzických osob. 

Zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob je v českých poměrech otázkou 

politické orientace vlády, která je v daném volebním období u moci. Zatímco levicové strany 

a levicová vláda preferují progresivní zdanění příjmů a vidí za ním převážně sociální 

solidaritu mezi občany, pravicové strany upřednostňují rovnou sazbu daně pro všechny a také 

zrušení slev na dani a jiných zvýhodnění. Operují při tom např. názorem, že zdaňování 

progresivní sazbou může mít demotivující vliv na motivaci jedince k práci. 

V České republice byla do roku 2007 uplatňována tzv. klouzavá progrese zdanění příjmů 

fyzických osob, která je rozdílná od absolutní progrese, ta má nastavena zdaňovací pásma 

s jednou přesnou daňovou sazbou pro určité pásmo. V případě klouzavé progrese, je vyšší 

sazba daně použita pouze pro tu část daňového základu, která přesahuje danou hranici 

příslušného daňového pásma. Klouzavá progrese je v dnešní době více využívána a nemá tak 

velký demotivující vliv k práci (Široký, 2008). 

Mezi roky 1993 – 2007 docházelo ke snižování daňových pásem z původních šesti (1993 – 

1995) až na jedno daňové pásmo, které bylo zavedeno 1. 1. 2008. Zároveň také docházelo ke 

snižování nejvyšší mezní sazby daně - r. 1993 (47 %), 1994 (44 %), 1995 (43 %), 1996 (49 
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%) a 2007 (32 %). Naopak nejnižší sazba zůstala na stejné úrovni 15 % až do roku 2006, kdy 

v následujících dvou letech poklesla na úroveň 12 % (Široký, 2008). 

Jen pro doplnění je nutné si uvědomit, že rok 2008 byl celkově zlomový pro zdanění příjmů 

fyzických osob, neboť kromě zavedení rovné sazby daně, začala být také aplikováno zdanění 

pomocí superhrubé mzdy.  

     

Tabulka níže dokumentuje podrobný vývoj sazby daně z příjmu fyzických osob a daňových 

pásem za období 1999 – 2012. 

Tabulka 3.1 Vývoj sazby daně a daňových pásem v ČR 

 Základ daně Daň přesahujícího  Ze základu 

Rok Od (Kč) Do (Kč) 

 

 

1999 

0 102 000 15 %  

102 000 204 000 15 300 + 20 % 102 000 

204 000 312 000 35 700 + 25 % 204 000 

312 000 1 104 000 62 700 + 32 % 312 000 

1 104 000 a více 316 140 + 40 % 1 104 000 

 

2000 

0 102 000 15 %  

102 000 204 000 15 300 + 20 % 102 000 

204 000 312 000 35 700 + 25 % 204 000 

312 000 a více 62 700 + 32 % 312 000 

 

2001 - 2005 

0 109 000 15 %  

109 000 218 400 16 380 + 20 % 109 000 

218 400 331 200 38 220 + 25 % 218 400 

331 200 a více 64 420 + 32 % 331 200 

 

2006 - 2007 

0 121 200 12 %  

121 200 218 400 14 544 + 19 % 121 200 

218 400 331 200 33 012 + 25 % 218 400 

331 200 a více 61 212 + 32 % 331 200 

2008 - 2010 Jednotná sazba 15 % ze základu daně – super hrubé mzdy 

2011 - 2012 Jednotná sazba 15 % ze základu daně – super hrubé mzdy 

 

2013 - 2015 

Jednotná sazba 15 % ze základu daně – super hrubé mzdy 

Solidární daň – při měsíčním příjmu nad 103 536 Kč se daň zvyšuje o 7 % 

Zdroj: Široký, (2008); vlastní zpracování 
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Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

Slevy na dani spolu s daňovými zvýhodněními jsou nejčastější způsoby, jak si poplatník při 

splnění zákonných podmínek může snížit svou konečnou daňovou povinnost. Tento fakt je 

však také achillovou patou celého systému zdanění osobních příjmů. Jedná se konkrétně  

o situaci, kdy mohou daňové úlevy být pro jednoho výhodnější než pro druhého. Pokud jeden 

poplatník má nárok a využije daňové úlevy, pak je jeho výsledná odvedená daň nižší než  

u poplatníka, který na daňové úlevy nárok nemá (Široký, 2008). Tuto situaci popisuje také 

Vermeend (2008), který upozorňuje na nepřiměřené zvýhodnění vysoko příjmových 

poplatníků, kteří snáze dosáhnou na některé daňově odpočitatelné položky, např. hypoteční 

úroky nebo příspěvky na penzijní či životní pojištění, které si poplatníci s nízkými příjmy 

nemohou dovolit, respektive např. na hypotéku nedosáhnou. 

Pro nárok uplatnění slev na dani i daňových zvýhodnění je nezbytné splnit podmínky 

definované v zákoně o dani z příjmu. Dané podmínky také určují, zda je možné si slevu či 

zvýhodnění odečítat měsíčně ze své daňové povinnosti nebo až při ročním zúčtování daně, 

příp. při daňovém přiznání. 

V současné době rozlišujeme několik druhů slev na dani. Všechny slevy na dani můžeme 

rozdělit do tří skupin: 

- zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

- investiční pobídky a  

- osobní slevy na dani. 

V tomto textu se budeme detailněji zabývat osobním slevami na dani, neboť jsou směrodatné 

pro výši výsledné odvedené osobní důchodové daně. 

Nejzákladnější slevou na dani je sleva na poplatníka. Tato sleva je konkrétně spjata s osobou 

poplatníka nebo osobami v blízkém vztahu k poplatníkovi a může snížit daňovou povinnost 

poplatníka až o 24 840 Kč ročně. Slevu je možné také uplatňovat měsíčně. Ve zdaňovacích 

obdobích 2013 a 2014 bylo uplatnění této slevy omezeno pro poplatníky, jež k 1. lednu 

daného zdaňovacího období pobírají starobní důchod. Toto omezení bylo k 1. 1. 2015 zrušeno 

a tak i pracující důchodci mají nárok na slevu na poplatníka. 

Další slevou, která může významně ovlivnit daňovou povinnost poplatníka je sleva na 

manžela/ku bez příjmů. Tato sleva nahradila dříve užívané společné zdanění manželů. Tuto 

slevu není možné uplatňovat měsíčně, ale pouze při ročním zúčtování daně a to po doložení 

potvrzení, že příjmy manžela/ky, na něž je sleva uplatňována, nepřesáhly 68 000 Kč za rok. 
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Při splnění stanovených podmínek je možné uplatnit slevu v plné výši a to 24 840 Kč za rok. 

V případě, že by byl druhý z manželů, na něž je sleva uplatňována držitelem průkazu ZTP/P / 

zvláště těžce postižený s potřebou průvodce, sleva se zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 49 680 

Kč za rok. 

Další slevou ve skupině osobních slev na dani je sleva na invaliditu. Tato sleva je určena 

poplatníkům, kteří pobírají invalidní důchod, a člení se na dvě skupiny, jednak je to sleva pro 

invalidy s invaliditou prvního nebo druhého stupně, a jednak je to pro invalidy s invaliditou 

třetího stupně. V prvně jmenovaném případě je výše této slevy 2 520 Kč ročně, ve druhém 

případě, pak 5 040 Kč ročně. V obou případech je možné čerpat slevu měsíčně. Nárok na 

slevu vzniká však vždy až po doložení přiznání invalidity.  

Pro zdravotně postižené lidi vzniká nárok na uplatnění slevy na dani určené pro držitele 

průkazu ZTP/P. Tato sleva je ve výši 16 140 Kč ročně a je možné ji uplatňovat i měsíčně. 

Poslední ze skupiny osobních slev na dani, avšak velmi využívanou slevou, je sleva na 

studenta. Tuto slevu si mohou uplatnit poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a to až do dovršení 26 let věku a do dovršení 

prezenční formy studia v doktorském studijním programu, což odpovídá dovršení 28 letům 

věku. Pojmem soustavná příprava na budoucí povolání rozumíme studium na středních  

a vysokých školách v ČR. Výjimku tvoří studia během trvání služebního poměru, dálkové, 

distanční, večerní nebo kombinované studium. Dále se soustavnou přípravou rozumí 

teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnosti pro osoby se 

zdravotním postižením, prováděná podle předpisů o zaměstnanosti a studium na středních 

nebo vysokých školách v cizině, pokud dle rozhodnutí MŠMT ČR je postaveno na stejnou 

roveň studia na tuzemských středních či vysokých školách. Sleva na studenta činí 4 020 Kč 

ročně a stejně jako většinu slev, je možné ji čerpat měsíčně nebo jako poměrnou část za 

období, ve kterém poplatník splňoval výše uvedené podmínky. 

Sleva na náklady vynaložené na vzdělávání dětí předškolního věku, tzv. školkovné. Tato sleva 

je nováčkem ve skupině osobních slev a využít jí může rodič, s nímž dítě žije ve společné 

domácnosti, vždy však pouze jeden z manželů/partnerů. Slevu je možné uplatnit na náklady 

uhrazené za školku pro předškolní dítě. Do těchto nákladů se však nezahrnuje stravné ani 

dopravné pro dítě a slevu není možné uplatnit pro děti v posledním roku před nástupem do 

základní školy. Výše slevy odpovídá minimální mzdě, tedy 8 500 Kč. Navzdory tomu, že jde 

o novinku ve slevách na dani, která vstoupila v platnost 1. 1. 2015, je možné si tuto slevu 

uplatnit již při zúčtování daně za zdaňovací období 2014. K uplatnění slevy je nezbytné 
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doložení potvrzení z předškolního zařízení o uhrazených nákladech a příloha k ročnímu 

zúčtování daně (Zákon č.267/2014 Sb.). 

Mezi daňová zvýhodnění zahrnujeme jednotlivé druhy daňového zvýhodnění na vyživované 

dítě. Podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění je, aby vyživované dítě žilo 

s poplatníkem, jenž daňové zvýhodnění uplatňuje ve společné domácnosti a soustavně se 

připravovalo na budoucí povolání a to max. do dovršení věku 26 let věku dítěte. Skutečnost, 

zda se dítě připravuje na budoucí povolání, musí být bezesporu doložena potvrzením  

o návštěvě střední či vysoké školy. Daňové zvýhodnění je možné uplatňovat jak ročně, tak 

měsíčně a jeho výše byla v minulém zdaňovacím období 2014, 13 404 Kč ročně na každé 

z vyživovaných dětí. Od 1. 1. 2015 však došlo ke změně u daňového zvýhodnění na druhé  

a třetí dítě. V případě druhého vyživovaného dítěte se možnost daňového zvýhodnění zvyšuje 

na 15 804 Kč ročně a u třetího a každého dalšího dítěte je pak zvýhodnění ve výši 17 004 Kč 

ročně. V případě, že by vyživované dítě bylo držitelem průkazu ZTP/P, zvýhodnění by se dle 

stupně postižení od 1. 1. 2015 také dělilo do tří skupin dle počtu dětí. Na první dítě je 

zvýhodnění 26 808 Kč ročně, na druhé dítě 31 608 Kč ročně a na třetí 34 008 Kč ročně 

(Zákon č.267/2014 Sb.). 

Uplatňování daňových úlev je jedním ze solidárních prvků zdanění osobních příjmů. Kritici 

daňových úlev často namítají, že pokud má daň z příjmů v sobě promítat princip platební 

schopnosti poplatníků, pak aplikace těchto daňových úlev je kontraproduktivní vůči tomuto 

cíli (Široký, 2008). 

Ve většině případů se dá předpokládat, že uplatnění daňových úlev v daném daňovém 

systému bude mít negativní vliv na daňový výnos státu. K opačnému názoru se staví např. 

Mirrlees et al. (2001), kteří poukazují na situaci v dlouhodobém horizontu odčitatelnosti 

příspěvků na penzijní připojištění od základu daně. V krátkém období se sice daňový výnos 

snížil, ale v delším časovém období, kdy dojde k vyplacení těchto příspěvků, se daňový výnos 

opět navýší vlivem zdanění těchto příjmů z pojištění. 

 

Sociální zabezpečení 

Vzhledem k tomu, že odvody na sociální zabezpečení mají dvě daňové vlastnosti – 

neúčelovost a neekvivalentnost, jsou dle OECD (2012) tyto příspěvky řazeny do plateb 

daňového charakteru. Stejný názor na charakter příspěvků na sociální zabezpečení má  

i Vostatek (1995). Oprávněnost zařazení příspěvků na sociální zabezpečení do daňové 
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kategorie obhajuje i Meade (1978) názorem, že příspěvky na sociální zabezpečení se stejně 

jako výše daně vztahují k hrubému příjmu poplatníka, ovšem s tím rozdílem, že daň je 

počítána z již upraveného daňového základu, ale platby na sociální zabezpečení z celkového 

neupraveného hrubého příjmu. 

Příspěvky na sociální zabezpečení mohou do značné míry ovlivnit výši disponibilního 

důchodu poplatníka a tedy i celkové daňové zatížení příjmu poplatníka. Konkrétně v České 

republice, je daň vypočítávána z tzv. super hrubé mzdy, tzn. z hrubé mzdy navýšené o odvody 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen za svého zaměstnance platit 

zaměstnavatel. Tím tedy dochází k navýšení daňového základu a také k vyššímu efektivnímu 

zdanění. Stejně tak svou roli v celkové progresivitě zdanění hraje i fakt, zda jsou příspěvky na 

sociální zabezpečení, jež hradí zaměstnanec, daňově odčitatelnými položkami z daňového 

základu, či nikoli, což se v různých zemích odlišuje. V neposlední řadě také celkové zdanění 

ovlivňují tzv. stropy neboli maximální vyměřovací základy. Tyto „stropy“ se během 

posledních let měnily a například v roce 2013 a 2014 již byl zrušen strop pro veřejné 

zdravotní pojištění. Dosažení maximálního vyměřovacího základu se sice týká jen vysoce 

příjmových skupin poplatníků, nicméně dosažení takovéhoto stropu má pak přímý dopad na 

celkové efektivní zdanění poplatníka, které by bylo ve výsledku nižší, než u poplatníka 

s nižšími příjmy (Prausová, 2012). 

Příspěvky na sociální zabezpečení platí jak zaměstnavatel za zaměstnance, tak zaměstnanec 

samotný. Sazby obou stran se liší.  

 

Sociální pojištění 

Zaměstnavatelé odvádějí příspěvky na sociální pojištění z hrubé mzdy zaměstnance.  

Tyto příspěvky představují část pracovních nákladů. Příspěvky se odvádějí ve výši 25 %  

(2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku 

zaměstnanosti), nebo 26 % (3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 

1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) 

Zaměstnanci platí pouze pojistné na důchodové pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění  

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanci neplatí. Sazby pojistného jsou 6,5 %, 

jedná-li se o zaměstnance, který není účastný důchodového spoření, nebo 3,5 %, jedná-li se  

o zaměstnance, který je účastný důchodového spoření (Zákon č.267/2014 Sb.). 
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Veřejné zdravotní pojištění 

Zaměstnavatelé odvádí za své zaměstnance také příspěvky na veřejné zdravotní pojištění ve 

výši 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanci jsou povinni odvádět ze své hrubé mzdy 

4,5 % (Zákon č.267/2014 Sb.). 
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4. Progresivita zdanění příjmů fyzických osob v České republice 

V následující kapitole se budeme zabývat progresivitou zdanění příjmů fyzických osob 

v České republice. Navzdory tomu, že v České republice od roku 2008 byla progresivní sazba 

daně nahrazena jedinou sazbou stejnou pro všechny příjmové skupiny bez rozdílu, stále se 

v praxi setkáváme s rozdíly v efektivním zdanění jednotlivých poplatníků.  

Abychom mohli objektivně porovnat daňová zatížení jednotlivých poplatníků, budeme 

pracovat s pojmem efektivní sazba daně. Právě míra efektivního zdanění, respektive daňového 

zatížení poplatníků pro nás bude ukazatelem pro porovnání rozdílů a případné progresivity ve 

zdanění jednotlivých poplatníků. Efektivní sazba daně je ovlivněna slevami na dani  

a daňovými odpočty, na které poplatník v závislosti na své životní situaci a výši příjmů může, 

ale také nemusí dosáhnout, a která je tedy pro různé příjmové skupiny odlišná a zásadně tak 

ovlivňuje konečný čistý příjem poplatníka. Efektivní sazba daně se v zásadě liší od nominální 

sazby tím, že zobrazuje celkový a skutečný podíl příjmu, který poplatník na dani odvedl. 

Zatímco nominální sazba daně, která je v aktuální výši 15 % a slouží pouze pro výpočet 

základní daňové povinnosti, efektivní sazba odráží skutečnou výši odvedené daně, takže je 

vlastně sazbou reálnou. Pro výpočet efektivní sazby daně jsme použili vzorec 4.1, kde 

v čitateli zlomku je součet odvodů příspěvků na sociální zabezpečení a odvedené daně. Dle 

našeho názoru příspěvky na sociální zabezpečení mají de facto daňový charakter. Stejně, jako 

daň se jedná o povinnou platbu, jejíž výše je stanovena zákonem, dále je tato platba 

nenávratná, neúčelová a taktéž neekvivalentní. Stejně jako daň ovlivňují příspěvky na sociální 

zabezpečení přímo výsledný disponibilní příjem poplatníka, a proto byly pro potřeby naší 

analýzy zahrnuty do vzorce pro výpočet efektivní sazby daně: 

         
     

 
     (  ). 

            (4.1) 

Kromě uvedených daňových slev a odpočtů progresivitu také ovlivňuje fakt, že Česká 

republika při zdaňování příjmů fyzických osob uplatňuje užívání superhrubé mzdy, tedy 

hrubé mzdy poplatníka navýšené o 34 %, což odpovídá nákladům zaměstnavatele na sociální 

odvody svého zaměstnance. 

Pro potřeby následující analýzy jsme si zvolili fiktivní poplatníky, jejichž příjmy se nacházejí 

v důležitých kvantilech. V tomto směru jsme se zcela oprostili od srovnání poplatníků dle 
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pohlaví nebo dle úrovně vzdělání a soustředíme se pouze na jasně dané kategorie poplatníků, 

dle výše jejich hrubých mezd. Do hrubých mezd se v tomto případě započítávají veškeré 

mzdy za práci a to vč. prémií, odměn a dalších platů. Kromě toho do hrubých mezd také 

započítáváme veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu, jako je dovolená, svátky nebo 

překážky v práci, a odměny za pracovní pohotovost za celý rok. Jako náš modelový poplatník 

bude vždy vystupovat zaměstnanec, jehož příjmy jsou tvořeny pouze mzdou. K zaměření 

pozornosti právě na zaměstnance jsme se rozhodli z toho důvodu, že mzdy a platy tvoří 

v posledních 10 letech téměř konstantně asi 76 % všech náhrad zaměstnanců. Za rok 2013 

příjmy sektoru domácností dosáhly 3 087 mld. Kč a oproti roku 2012 tak poklesly o 0,6 %. 

Dalšími složkami, které tvoří celkové příjmy domácností, mohou být sociální dávky, příjmy 

z vlastnictví, ostatní transfery apod., nicméně pro potřeby naší analýzy se budeme zaměřovat 

pouze na zaměstnance, jejichž příjmem jsou platy. Pro zajištění srovnatelných podmínek jsme 

využili data o mzdách v České republice za rok 2013 publikovaná Českým statistickým 

úřadem, jelikož v době tvorby této práce nebyla k dispozici data o průměrných mzdách za rok 

2014. Průměrná nominální mzda v národním hospodářství v roce 2013 byla 25 078 Kč. Pokud 

se zaměříme na členění na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru, zjistíme zde nepatrné 

diference a to, že v prvně jmenované sféře, jejíž zaměstnanci představují asi 82 % z celkového 

počtu sledovaných subjektů, činila průměrná měsíční mzda 25 038 Kč, což je 176 Kč méně, 

než v nepodnikatelské sféře, kde v roce 2013, byl průměrný plat 25 254 Kč. 

Následující tabulka 4.1 ukazuje mzdy v důležitých kvantilech, se kterými bylo počítáno 

daňové zatížení příjmu poplatníků. 

Tabulka 4.1 Mzdy roku 2013 v důležitých kvantilech 

Kvantil 5.percentil 1.decil 1.kvartil Medián 3.kvartil 9.decil 95.percentil 

Měsíční 

mzda (Kč) 
10 326 11 972 16 417 22 557 29 986 41 600 53 528 

Roční mzda 

(Kč) 
123 912 143 664 197 004 270 684 359 832 499 200 642 336 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní výpočty 

V následující analýze se budeme podrobně zabývat rozdíly v efektivní sazbě daně 

jednotlivých poplatníků při využití slev na dani a daňových zvýhodnění. Každá ze situací 
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bude znázorňovat kombinaci slev a daňových zvýhodnění. Vzhledem k existenci velkého 

počtu slev na dani jsme se rozhodli pracovat se základními a nejběžnějšími slevami  

a daňovými zvýhodněními. Abychom zajistili objektivní podmínky, budeme pro každého 

z poplatníků, jejichž mzda bude představována jednotlivými kvantily, předpokládat čtyři 

modelové situace. První modelovou situací, ve které budeme zjišťovat efektivní sazbu daně, 

bude situace, kdy poplatník využívá pouze základní slevy na dani a to slevy na poplatníka ve 

výši 24 840 Kč ročně. Ve druhém případě budeme předpokládat, že si fiktivní poplatníci 

kromě slevy na poplatníka budou uplatňovat také daňové zvýhodnění na dvě děti, což 

v součtu činí 26 800 Kč za rok. V třetím modelovém případě bude daňové zvýhodnění na děti 

nahrazeno slevou na dani na manželku, která činí 24 840 Kč za rok. Konečně čtvrtá modelová 

situace bude kombinací všech předchozích slev a daňových zvýhodnění a poplatník tedy bude 

kompletně uplatňovat slevu na poplatníka, na manželku a daňové zvýhodnění na dvě děti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že slevu na dani na manželku je možné uplatňovat až za celý rok při 

zúčtování daně, budeme tedy všechny výpočty počítat v ročním úhrnu a nikoli v měsíčním. 

 

4.1 Analýza efektivní sazby daně při využití základní slevy na dani na poplatníka 

Zjištění efektivní sazby u poplatníků při využití základní slevy na dani na poplatníka je 

zachycena v následujícím grafu 4.1. Konkrétní hodnoty zdanění v této situaci jsou 

zaznamenány níže uveden tabulce 4.2. 

Graf 4.1 Efektivní sazba daně - sleva na poplatníka 

 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní výpočty 
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Výše uvedené hodnoty znázorňují růst efektivní sazby daně při uplatnění základní slevy na 

poplatníka. Průměrný daňový poplatník se mzdou na úrovni mediánu má celkové daňové 

zatížení 34,5 %. Patrná je zde také skutečnost, jak příspěvky na sociální zabezpečení ovlivňují 

výši efektivní sazby, díky nimž i poplatník se mzdou v 5. percentilu dosahuje vyšší efektivní 

sazby daně než je nominální patnáctiprocentní sazba. 

Tabulka 4.2 Daňová povinnost v jednotlivých kvantilech 

Mzda 5.percentil 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil 
95. 

percentil 

Sociální 

pojištění 

(Kč/rok) 

18 271 21 186 29 040 39 908 53 042 73 590 94 688 

Daňová 

povinnost 

(Kč/rok) 

75 4 050 14 760 29 580 47 490 75 510 104 280 

Zdroj: vlastní výpočty 

Konkrétní výpočty v jednotlivých kvantilech jsou uvedeny v příloze, ale pro zajímavost 

zmíníme, že v případě poplatníka v 5. percentilu přesahovala jeho výsledná daňová povinnost 

uvedenou slevu na dani pouze o 75 Kč za rok, oproti tomu u poplatníka se mzdou v 95. 

percentilu byla roční daňová povinnost ve výši 104 280 Kč. 

 

4.2 Analýza efektivní sazby daně při využití základní slevy na dani na poplatníka  

a daňové zvýhodnění na dvě děti 

Následující graf 4.2 dokumentuje vývoj efektivní sazby u poplatníků, kteří si nárokovali 

kromě daňové slevy na poplatníka také daňové zvýhodnění na 2 děti. 
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Graf 4.2 Efektivní sazba daně - sleva na dani na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě 

děti

 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní výpočty 

Uvedený graf, stejně jako v předchozím případě, dokumentuje postupný růst efektivní sazby 

daně. V tomto případě se však setkáváme se zajímavou skutečností, kdy efektivní sazba daně 
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daňovou povinnost poplatníka. Výsledná daňová povinnost, je tedy záporná a v tomto případě 
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V případě daňového zvýhodnění na děti, je záporná daň vyplácená zpět poplatníkovi ve formě 

tzv. daňového bonusu. 

Tabulka 4.3 Daňová povinnost v jednotlivých kvantilech 

Mzda 5.percentil 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil 
95. 

percentil 

Sociální 

pojištění 

(Kč/rok) 

18 271 21 186 29 040 39 908 53 042 73 590  94 688 

Daňová 

povinnost 

(Kč/rok) 

- 26 725 - 22 750 - 12 040 2 780 20 690 48 710 77 480 

Zdroj: vlastní výpočty 
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V tabulce uvedené hodnoty ukazují, že v případě poplatníka se mzdou v 5. percentilu 

dosahuje záporná daň 26 725 Kč za rok, ve druhém případě pak záporná daň dosahuje výše 

22 750 Kč za rok. Záporné daně však dosahuje také poplatník s příjmy v 1. kvartilu. Záporná 

daň však není vyšší než celkové příspěvky na sociální zabezpečení a výsledná efektivní sazba 

daně tak tedy není záporná, jako v předchozích dvou případech. Poplatník, jehož mzda je na 

úrovni mediánu má celkové daňové zatížení 18,7 %. 

 

4.3 Analýza efektivní sazby daně při využití základní slevy na dani na poplatníka a slevy 

na dani na manželku 

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj efektivní sazby daně poplatníků se mzdami 

v nejdůležitějších kvantilech při využití daňové slevy na poplatníka a na manželku. 

Graf 4.3. Efektivní sazba daně - sleva na dani na poplatníka a na manželku 

 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní výpočty 
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Tabulka 4.4 Daňová povinnost v jednotlivých kvantilech 

Mzda 5.percentil 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil 
95.  

percentil 

Sociální 

pojištění 

(Kč/rok) 

18 271 21 186 29 040 39 908 53 042 73 590  94 688 

Daňová 

povinnost 

(Kč/rok) 

- 24 765 - 20 790 - 10 080 4 740 22 650 50 670 79 440 

Zdroj: vlastní výpočty 

V tomto případě se také opět setkáváme se zápornou daní v prvních třech kvantilech, když 

v případě poplatníka s hrubou mzdou odpovídající 5. percentilu je výše jeho záporné daně 

rovna 24 765 Kč za rok. U poplatníka se roční hrubou mzdou na úrovni 1. decilu je záporná 

daň ve výši 20 790 Kč za rok a v případě poplatníka, jehož mzda se nachází v 1. kvartilu, 

dosahuje záporná daň výše 10 080 Kč za rok.  

 

4.4 Analýza efektivní daně při využití základní slevy na dani na poplatníka, daňového 

zvýhodnění na dvě děti a slevy na dani na manželku 

V následujícím grafu (4.4) je ukázána efektivní sazba daně při kombinaci všech výše 

uvedených slev a daňového zvýhodnění. 
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Graf4.4 Efektivní sazba daně - sleva na poplatníka, na manželku a daňové zvýhodnění 

na dvě děti 

 

Zdroj: Český statistický úřad; vlastní výpočty 

Pokud opět budeme sledovat poplatníka se mzdou na úrovni mediánu, zjistíme, že je míra 

efektivního zdanění 7 % a je tedy ze všech uvedených situací nejnižší. V případě poplatníka 

se mzdou ve 3. kvartilu, který je v této situaci jakýmsi rozhraním mezi zápornou a kladnou 

daní, dosahuje efektivní sazba daně a to včetně zahrnutí příspěvků na sociální zabezpečení, 

hranice pod 16 %, tzn., že se nejvíce blíží nominální sazbě daně. Naproti tomu poplatník se 

mzdou na úrovní 5. percentilu dosahuje záporného efektivního zdanění plných 21,1 %  

a zároveň jeho záporná daň představuje téměř pětinásobek jeho průměrné měsíční mzdy. 

Záporná daň tohoto poplatníka se téměř rovná výši kladné odvedené daně poplatníka se 

mzdou v 95. percentilu. Pokud porovnáme efektivní sazbu v této situaci u poplatníka se 

mzdou v nejvyšším kvantilu, oproti prvnímu z uvedených modelů, zjistíme, že díky aplikaci 

daňového zvýhodnění na dvě děti a slevě na dani na manželku došlo k celkovému poklesu 

v tomto případě o 15,1 procentních bodů. 
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Tabulka 4.5 Daňová povinnost v jednotlivých kvantilech 

Mzda 5.percentil 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil 
95. 

percentil 

Sociální 

pojištění 

(Kč/rok) 

18 271 21 186 29 040 39 908 53 042 73 590  94 688 

Daňová 

povinnost 

(Kč/rok) 

- 51 565 - 47 590 - 36 880 - 22 060 -4 150 23 870 52 640 

Zdroj: vlastní výpočty 

Výsledky poslední modelové situace potvrzují trend, který je provázán s výjimkou prvního 

případu, se všemi situacemi, a tedy, že i zde se setkáváme se zápornou daní. V případě této 

situace je však výše daňových slev a zvýhodnění natolik vysoká, že záporné daně dosahují už 

i poplatníci, jejichž mzda se nachází až ve 3. kvartilu. Jen pro upřesnění odkážeme na výše 

uvedenou tabulku 4.1 a připomeneme, že záporné daně tedy dosahují i poplatníci, jejichž 

průměrná hrubá měsíční mzda je téměř 30 tis. Kč, což tvoří zhruba 3,5 násobek minimální 

mzdy v ČR.  

 

4.5 Dílčí shrnutí 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že příspěvky na sociální zabezpečení, které jsme zahrnuli 

do výpočtu efektivní sazby daně, přímo ovlivňují míru daňového zatížení poplatníků. Díky 

zahrnutí příspěvků na sociální zabezpečení a uplatnění daňových slev a daňových 

zvýhodnění, není možné dosáhnout zdanění na úrovni 15 %, tedy zdanění odpovídajícímu 

nominální sazbě daně z příjmu FO. Při zhodnocení všech výsledků uvedených modelových 

situací zjišťujeme, že aplikace jakékoliv daňové úlevy přímo ovlivňuje progresivitu, v této 

práci vyjádřenou jako míru efektivního zdanění. Vyšší progresivity efektivního zdanění 

dosahují poplatníci, jejichž mzdy se nacházejí ve vyšších kvantilech. Díky výši daňových slev 

a daňových zvýhodnění, dosahují alespoň tři skupiny poplatníků, jejichž mzdy se nachází 

v prvních z důležitých kvantilů, téměř ve všech situacích, záporné daně. Uvedené závěry 

modelových situací svědčí o tom, že zdanění příjmů fyzických osob je v České republice jistě 

solidární. Poplatníci s nižšími příjmy dosahují záporné daně a celkově nižšího efektivního 

zdanění. Automaticky nás ale napadne otázka, zda je zdanění poplatníků také spravedlivé, 
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neboť poplatníci s vyššími příjmy nikdy nebudou mít daňovou povinnost zápornou a žádná 

částka z jimi odvedené daně jim nebude navrácena. Poplatníci s vyššími hrubými mzdami 

mají stejné podmínky, jako poplatníci s nižšími mzdami, ale přitom jsou zdaněni 

mnohonásobně více. Jistě nás napadne, zda je spravedlivé zdanit něčí práci více než práci 

ostatních. Zároveň nás automaticky napadne, zda nemůže mít vyšší zdanění práce negativní 

vliv na motivaci jedince pracovat obzvláště, když si uvědomí, že jeho zdanění není ani 

zdaleka rovno patnácti procentům a převyšuje zdanění ostatních poplatníků. Celkově můžeme 

říci, že abychom dosáhli naprosto rovného a spravedlivého zdanění napříč celým spektrem 

příjmů poplatníků, museli bychom kromě rovné sazby daně uplatňovat také nulové slevy na 

dani a daňová zvýhodnění, anebo tyto slevy uplatňovat jako procentuální podíl. Další 

nezbytností k rovnému zdanění poplatníků by bylo vyhnout se zdanění příjmů přes super 

hrubou mzdu. Pak by zdanění příjmů fyzických osob bylo rovné a spravedlivé, ale bylo by  

i sociálně spravedlivé a solidární. Tento fakt by mohl být podnětem k široké a obsáhlé 

diskuzi, která by však patrně nejvíce ze všeho balancovala na tenké hranici etiky, sociální  

a ekonomické spravedlnosti. Zdanění, ať už korporátních příjmů, nebo příjmů fyzických osob, 

je ve většině případů také odrazem aktuální politické situace v dané zemi a také k přístupu 

daňových poplatníků k odvádění daní. 

 

4.6 Současná situace v České republice 

V posledních měsících tvorby této diplomové práce se stalo velmi aktuálním tématem zrušení 

superhrubé mzdy a další změny ve zdanění příjmů fyzických osob. Pro úplnost je nutné 

připomenout, že zavedení superhrubé mzdy do systému zdanění příjmů fyzických osob 

v České republice je zodpovědný tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Současná vláda 

s ministrem financí Andrejem Babišem si dala za cíl zrušení zdanění přes superhrubou mzdu  

a odstranění solidární přirážky druhé sedmiprocentní sazby daně pro vysoko příjmové 

poplatníky (Kopecký, 2015a). 

Vzhledem ke skutečnosti, že takováto změna by byla značným zásahem do celkového 

daňového systému, stává se toto téma cílem častých diskuzí. Jedním z argumentů 

v takovýchto diskuzích je fakt, že zrušení superhrubé mzdy spolu se solidární přirážkou 

podstatně sníží výši vybraných daní a tedy i příjmy do státního rozpočtu. Podle předběžných 

odhadů by mohly, při zachování současné patnáctiprocentní sazby daně, příjmy do státního 

rozpočtu poklesnou přibližně o 20 mld. Kč. Je nepochybné, že na straně ministerstva financí 
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bude snaha o zachování těchto příjmů do státního rozpočtu a to např. navýšením sazby daně. 

V současné chvíli se hovoří o navýšení sazby daně z nynějších patnácti na devatenáct procent 

(Kopecký, 2015b). 

V níže uvedené analýze zkusíme vystihnout, jaké rozdíly přinese zdanění příjmů fyzických 

osob nynějším způsobem a nově navrhovaným.  

V této analýze vyjdeme z výše uvedených poznatků a použijeme výpočty o zdanění 

poplatníka, jehož mzda se nachází na úrovni mediánu. V následující části se pokusíme 

porovnat, jaký vliv bude mít navrhovaná změna na efektivní sazbu tohoto modelového 

poplatníka. V rámci této analýzy budeme předpokládat již výše zmíněné modelové situace, 

tedy případ, kdy poplatník bude uplatňovat ve všech čtyřech případech základní slevu na 

poplatníka a dále daňové zvýhodnění na dvě děti, slevu na dani na manželku a v posledním 

případě pak budeme předpokládat kombinaci všech těchto slev a daňových zvýhodnění.  

Tabulka 4.6 Efektivní sazba daně - sleva na poplatníka 

 
Současný způsob zdanění 

příjmů FO 

Navrhovaný systém 

zdanění příjmů FO 

Příspěvky na sociální zabezpečení (Kč) 39 908 29 811 

Daňová povinnost po odečtení slev 

(záporná daň) (Kč) 
29 580 33 430 

Efektivní sazba daně ( %) 34,5 30,4 

Zdroj: vlastní výpočty 

V této situaci vidíme, že pokles příspěvků na sociální zabezpečení byl vykompenzován 

růstem daňové povinnosti. Zajímavá je také sazba efektivní daně, která již odráží procentuální 

součet příspěvků na sociální zabezpečení (11 %) a sazby nominální sazby daně z příjmu  

(19 %). Efektivní sazba daně celkově poklesla a tento způsob zdanění v této situaci 

představuje pro poplatníka menší daňové zatížení.  
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Tabulka 4.7 Efektivní sazba daně - sleva na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti  

 
Současný způsob zdanění 

příjmů FO 

Navrhovaný systém 

zdanění příjmů FO 

Příspěvky na sociální zabezpečení 

(Kč) 
39 908 29 811 

Daňová povinnost po odečtení slev 

(záporná daň) (Kč) 
2 780 6 630 

Efektivní sazba daně ( %) 18,7 15,4 

Zdroj: vlastní výpočty 

V této modelové situaci poklesla efektivní sazba oproti současnému způsobu zdanění o 3,3 

procentního bodu. Zároveň i v celkovém vyjádření, kolik zaměstnanec ze svého platu 

podvede na dani z příjmu a příspěvcích na sociální zabezpečení, došlo k poklesu vcelku  

o 6 247 Kč za rok. 

 

Tabulka 4.8 Efektivní sazba daně - sleva na poplatníka a sleva na dani na manželku 

 
Současný způsob zdanění 

příjmů FO 

Navrhovaný systém 

zdanění příjmů FO 

Příspěvky na sociální zabezpečení 

(Kč) 
39 980 29 811 

Daňová povinnost po odečtení slev 

(záporná daň) (Kč) 
4 740 8 590 

Efektivní sazba daně ( %) 19,7 16,5 

Zdroj: vlastní výpočty 

Výše slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění na dítě uplatňované v našem modelu 

je velmi podobná, proto hodnoty této modelové situace téměř korespondují s předcházejícím 

příkladem. I zde došlo k poklesu efektivní sazby daně, konkrétně o 3,2 procentního bodu. 

Zaměstnanec pak v takovéto situace odvede ze svého platu celkově o 6 319 Kč za rok méně 

než při současném uplatňovaném způsobu zdanění. 
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Tabulka 4.9 Efektivní sazba daně - sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na dvě děti  

a sleva na dani na manželku 

 
Současný způsob zdanění 

příjmů FO 

Navrhovaný systém 

zdanění příjmů FO 

Příspěvky na sociální zabezpečení 

(Kč) 
39 980 29 811 

Daňová povinnost po odečtení slev 

(záporná daň) (Kč) 
-22 060 -18 210 

Efektivní sazba daně ( %) 7 4,4 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z výše uvedených výsledků je zřetelné, že nově navrhovaný systém zdanění příjmů fyzických 

osob je pro poplatníky příznivější. V navrhovaném systému zdanění dosahuje poplatník při 

využití všech uvedených slev a daňových zvýhodnění, viz. modelová situace č.4,záporné 

daně. Ve všech případech je efektivní sazba daně nižší, než při současném systému zdanění. 

Tato skutečnost je dána užitou metodou zahrnutí příspěvků na sociální zabezpečení do 

výpočtu efektivní sazby daně, neboť příspěvky na sociální zabezpečení jsou ve všech 

případech nižší na rozdíl od celkové daňové povinnosti, která je naopak ve všech případech 

vyšší, než při současném systému zdanění. Stát tedy na daňových příjmech vydělá, ale příjmy 

z příspěvků na sociální zabezpečení poklesnou. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaká je progresivita zdanění fyzických osob v České 

republice. Jelikož je v České republice uplatňována rovná sazba daně, byla progresivita a její 

míra zjišťována, při využití daňových slev a daňových zvýhodnění poplatníkem. V diplomové 

práci jsme simulovali několik modelových situací, které představovaly užití jednotlivých 

kombinací slev a daňových zvýhodnění. Pro zjednodušení jsme v tomto modelu pracovali 

s fiktivními poplatníky, kteří byli zaměstnanci, a jejich příjem byl tedy tvořen mzdou. Mzdy 

uvedených zaměstnanců byly představovány jednotlivými kvantily, které zveřejnil Český 

statistický úřad pro rok 2013. Dále jsme se omezili pouze na základní, avšak v České 

republice nejužívanější daňové slevy a daňová zvýhodnění. Jako veličinu pro porovnání 

progresivity mezi jednotlivými poplatníky jsme si zvolili efektivní sazbu daně, při jejímž 

výpočtu jsme se rozhodli zohledňovat i příspěvky na sociální zabezpečení, neboť zastáváme 

názor, že jelikož mají obdobný daňový charakter jako daně a přímo ovlivňují čistý příjem 

poplatníka, potažmo míru jeho zdanění, měly by být do tohoto výpočtu zahrnuty. 

Provedená analýza porovnávala čtyři modelové situace. V první situaci jsme počítali efektivní 

zdanění poplatníků, kteří využili základní daňovou slevu na poplatníka. Následné modelové 

situace vždy pracovaly s touto slevou, ke které byly zahrnuty postupně další slevy či daňová 

zvýhodnění. Ve druhé modelové situaci bylo tedy kromě základní slevy na poplatníka 

počítáno také s daňovým zvýhodněním na dvě děti. Ve třetí modelové situaci bylo daňové 

zvýhodnění na děti nahrazeno slevou na manželku a poslední situace pak byla kombinací 

všech předchozích slev a daňových zvýhodnění. Vzhledem k tomu, že slevu na dani na 

manželku je možné odpočítat až v ročním zúčtování, bylo ve všech uvedených situacích 

počítáno s ročními hrubými mzdami zaměstnanců. 

Z uvedených výsledků předložené analýzy můžeme tvrdit, že i přestože je v České republice 

dána rovná sazba daně, dochází k progresi mezi poplatníky. Progresivněji jsou zdanění ti 

poplatníci, jejichž mzda se nachází ve vyšších kvantilech. Progresivita roste spolu s počtem  

a výší uplatněných slev a daňových zvýhodnění. Nejvyššího efektivního zdanění ve všech 

případech dosáhl poplatník, jehož mzda se nacházela v 95. percentilu. Naproti tomu poplatník 

se mzdou v 5. percentilu dosáhl kladného efektivního zdanění a kladné daňové povinnosti 

pouze v prvním případě, kdy jeho míra efektivního zdanění byla 17,3 % a jeho daňová 

povinnost činila 75 Kč za celé zdaňovací období. Ve zbylých případech dosahoval tento 

poplatník vždy záporného efektivního zdanění i daňové povinnosti. Právě tyto dva pojmy se  
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u poplatníků, jejichž mzdy se nacházely v prvních dvou až třech kvantilech, opakovaly 

ve všech třech posledních modelových situacích. Efektivní zdanění těchto poplatníků bylo 

záporné, což bylo dáno skutečností, že jejich daňová povinnost před uplatněním slev byla 

nižší, než součet uplatněných slev. Došlo tedy k jakémusi „přeplatku“, který představoval 

následně zápornou daň a tato částka pak byla těmto poplatníkům zpětně od státu navrácena. 

Celkově můžeme říci, že míru a progresi zdanění přímo ovlivňují základní stavební kameny 

zdanění osobních příjmů. Jednak to jsou příspěvky na sociální zabezpečení, které rozšiřují 

základ daně a tím ovlivňují výši zdanění, jednak to je uplatňování zdanění přes tzv. 

superhrubou mzdu a v neposlední řadě to je užívání daňových slev a daňových zvýhodnění.  

I když oficiálně daňový systém České republiky uplatňuje rovnou sazbu daně, rozdíly mezi 

jednotlivými poplatníky mohou být až 50,8 procentních bodů, jako tomu je v poslední 

uváděné modelové situaci mezi poplatníky se mzdami v prvním a posledním sledovaném 

kvantilu. Jen pro úplnost uvádíme, že v první modelové situaci, kdy je použita pouze základní 

sleva nadani na poplatníka, je rozdíl mezi výše uvedenými poplatníky pouze 27,5 procentních 

bodů, což jasně dokládá, jak uplatnění slev a daňových zvýhodnění přímo ovlivňuje míru 

progresivity zdanění osobních důchodů.  

Možnost využití daňových slev a zvýhodnění je v daňovém systému státu solidárním prvkem 

zaměřeným na poplatníky s nižšími důchody a v moderním státě má jistě své místo. Na 

druhou stranu je třeba zvážit, zda taková míra v podstatě skryté progrese, nemůže některé 

jedince demotivovat k práci a odrazovat od podnikatelských a pracovních aktivit.Jednou 

z možností pro odstranění tak výrazné progresivity ve zdanění poplatníků by bylo v prvé řadě 

zrušení zdanění příjmů přes systém superhrubé mzdy a dále oproštění se od absolutního 

vyjádření výše daňových slev. Naopak doporučujeme daňové slevy vyjadřovat procentuálně, 

což zajistí rovnost všech poplatníku, tedy kdy bude všem poplatníkům z daňové povinnosti 

odečten stejný podíl. Tento způsob uplatnění daňových slev zajistí rovné zdanění všech 

poplatníků, kteří tyto slevy využívají, i když za vysokou cenu výrazně nižších daňových 

příjmů státu. 
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SI  příspěvky na sociální zabezpečení 

T  daň 

Y  důchod poplatníka 

ETR  efektivní sazba daně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Seznam obrázků, grafů a tabulek 

Seznam obrázků 

Obrázek 2.1   Daňové břemeno       s. 13 

Obrázek 2.2  Lafferova křivka       s. 14 

Obrázek 2.3   Zdanění demotivující k práci      s. 17 

Obrázek 2.4   Zdanění motivující k práci      s. 18 

Obrázek 2.5   Důchodový a substituční efekt daně ze mzdy   s. 19 

Obrázek 2.6   Zdanění podle stejné absolutní oběti     s. 20 

Obrázek 2.5   Lorenzova křivka       s. 23 

Obrázek 3.1  Konstrukční prvky daně      s. 26 

 

Seznam grafů 

Graf 4.1   Efektivní sazba daně - sleva na poplatníka    s. 38 

Graf 4.2 Efektivní sazba daně - sleva na dani na poplatníka a daňové  

zvýhodnění na dvě děti      s. 40 

Graf 4.3.   Efektivní sazba daně - sleva na dani na poplatníka a na 

manželku        s. 41 

Graf 4.5  Efektivní sazba daně - sleva na poplatníka, na manželku 

a daňové zvýhodnění na dvě děti     s. 43 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 2.1   Interpretace hodnot ukazatelů intervalové progresivity  s. 22 

Tabulka 3.1   Vývoj sazby daně a daňových pásem v ČR    s. 30 



53 

 

Tabulka 4.1   Mzdy roku 2013 v důležitých kvantilech    s. 37 

Tabulka 4.2   Daňová povinnost v jednotlivých kvantilech   s. 39 

Tabulka 4.3.   Daňová povinnost v jednotlivých kvantilech   s. 40 

Tabulka 4.4   Daňová povinnost v jednotlivých kvantilech   s. 42 

Tabulka 4.5   Daňová povinnost v jednotlivých kvantilech   s. 44 

Tabulka 4.6  Efektivní sazba daně – sleva na dani na poplatníka   s. 46 

Tabulka 4.7 Efektivní sazba daně – sleva na dani na poplatníka 

a daňové zvýhodnění na dvě děti     s. 47 

Tabulka 4.8 Efektivní sazba daně – sleva na dani na poplatníka  

a sleva na dani na manželku      s. 47 

Tabulka 4.9 Efektivní sazba daně – sleva na dani na poplatníka, 

daňové zvýhodnění na dvě děti a sleva na dani na manželku s. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo;  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3);  

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s 

tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


