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1 Úvod 

 

Veřejná dávka do státního rozpočtu, pro niž se ustálil pojem „daň z příjmů“, byla 

zavedena již několik století před naším letopočtem a od této doby zatěžuje výdělek každého 

občana. Na počátku jejího vytvoření byl prosazen princip výběru nejvyšší daně od 

nejmovitějšího občana. Tento princip však postupně vzal za své zavedením tzv. rovné daně. 

Daň z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, který je každoročně 

upravován a novelizován, a proto lze daň z příjmů zařadit k těm nejsložitějším, se kterými je 

možné se setkat. Doposud však tyto úpravy a změny v zákoně nepřispěly ke zjednodušení 

daňového systému. Do jisté míry lze ještě očekávat snahu o harmonizaci daně z příjmů ze 

strany Evropské unie, avšak prozatím se tato harmonizace projevuje především v oblasti 

nepřímých daní. Rozdílnost systémů v oblasti daní z příjmů je tedy v jednotlivých zemích 

Evropské unie poměrně značná, protože výsledná podoba je v rukou jednotlivých států. 

Z důvodu znázornění těchto odlišností je diplomová práce zaměřena i na srovnání daně 

z příjmů fyzických osob v České republice s daní z příjmů ve čtyřech sousedních státech.  

Diplomová práce je rozdělena do tří stěžejních částí, přičemž první část je zaměřena 

především teoreticky. Je zde obsaženo vymezení základních pojmů souvisejících s daní 

z příjmů fyzických osob v České republice a popis veškerých příjmů, které jsou touto daní 

postiženy. V souvislosti s daní z příjmů je zde také vysvětlen princip sociálního pojištění 

v České republice a v závěru kapitoly je popsán způsob výpočtu daně. 

Další část je zaměřena na popis vývoje daně z příjmů fyzických osob v České 

republice chronologicky od roku 2007 až po současnost. V kapitole jsou podrobně popsány 

nejdůležitější změny týkající se daně z příjmů fyzických osob v jednotlivých letech. Z důvodu 

názorné ukázky těchto změn je závěr kapitoly věnován praktické aplikaci vybraných změn. 

Tyto změny jsou promítnuty ve vypočítaných příkladech pro každý jednotlivý rok a pro různé 

výše příjmů. 

V poslední části diplomové práce je demonstrována komparace zdanění ze závislé 

činnosti v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Německu. Při srovnání je 

vycházeno z průměrných hrubých mezd v roce 2014 v jednotlivých zemích při využití 

efektivní sazby daně a efektivního zdanění. V závěru kapitoly je popsáno shrnutí výsledků 

komparace a vytvořen návrh na změnu ve zdanění fyzických osob v České republice. 

 Cílem diplomové práce je popsat důležité pojmy v souvislosti s daní z příjmů 

fyzických osob v České republice, analyzovat vývoj daně z příjmů v České republice 
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v jednotlivých letech, provést komparaci s vybranými zeměmi a vytvořit návrh na možnou 

změnu ve zdanění závislé činnosti v České republice pro rok 2016. Při zpracování diplomové 

práce jsou využity metody analýzy a komparace.  
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2 Charakteristika daně z příjmů fyzických osob v České republice 

 

Daň z příjmů fyzických osob lze zařadit mezi daně přímé, což znamená, že je znám 

poplatník, kterému je tato daň vyměřena. Vymezení daně z příjmů je stanoveno v zákoně 

o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Tento 

zákon je každoročně novelizován, a z toho důvodu je tato kapitola věnována objasnění pojmů 

spojených s daní z příjmů fyzických osob platných pro rok 2015, (Pelc a Pelech, 2014). 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 

 Daň je možné definovat jako povinnou, zákonem určenou částku, kterou se 

nenávratně a neekvivalentně snižují disponibilní zdroje poplatníka, které plynou do státního 

rozpočtu jako jeho výnos. Jedná se tedy o formu transferu finančních prostředků od 

soukromého subjektu k veřejnému subjektu. Jejím základním znakem je to, že splněním 

daňové povinnosti ze strany poplatníka mu nezakládá nárok na plnění ze strany státu, (Široký, 

2008). 

 Daňový systém ČR je postavený na přímých a nepřímých daních. Mezi daně přímé se 

řadí daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí 

nemovitých věcí a daň silniční. Do roku 2014 do přímých daní patřily i daň dědická 

a  darovací, od 1. 1. 2014 jsou tyto daně zahrnuty do daně z příjmů. Do přímých daní se dále 

řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a daně ekologické.  

 Daně mají zpravidla čtyři funkce, mezi něž patří funkce alokační, redistribuční, 

stabilizační a fiskální. Funkce alokační souvisí s poskytnutím prostředků z daní tam, kde je to 

aktuálně zapotřebí. Daně mají také schopnost zastírání rozdílů mezi důchody jednotlivých 

subjektů, neboli vybírat daně od bohatších a prostřednictvím transferů je poskytovat chudším 

jedincům, v tomto případě se jedná o funkci redistribuční. Prostřednictvím stabilizační funkce 

můžou daně přispívat ke zmírňování ekonomických výkyvů, kdy v období konjuktury 

odčerpávají do rozpočtu více a tvoří rezervu na horší čas a v období stagnace pomáhají 

k nastartování ekonomiky. Primární funkcí daní je funkce fiskální, kdy smyslem výběru daní 

je příjem do státního rozpočtu, (Kubátová, 2010). 

 Fyzické osoby upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém jsou 

fyzické osoby vymezeny jako lidé, kteří mají právní osobnost a jsou způsobilí mít soukromá 



 8 

práva, povinnosti a způsobilost a kteří nabývají pro sebe vlastním právním jednáním práva 

a  zavazují se k povinnostem. Lidé mají právní osobnost po celý svůj život a náleží jim 

vrozená práva seznatelná rozumem a citem, tato práva jsou nezcizitelná a nelze se jich vzdát. 

Plné svéprávnosti se lidé stávají dovršením 18 let nebo uzavřením sňatku. Přiznání 

svéprávnosti může dosáhnout i nezletilý ze své vůle, ale pouze v případě, je-li to v jeho 

vlastním zájmu.  

 Daň z příjmů fyzických osob je zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů (dále jen „ZDP“). Daň z příjmů fyzických osob je daní přímou a platí se ze všech 

zdanitelných příjmů, které fyzická osoba dosáhne v daném roce.  

 Plátce daně je ten, kdo má povinnost vyměřenou daň zaplatit, popřípadě i vybrat, 

vypočítat a odvést, naproti tomu poplatník daně je osoba, která nese daňové břemeno.  

 

2.2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

 

 Poplatníky daně z příjmů fyzických osob lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinou 

jsou daňoví rezidenti České republiky (dále jen „ČR“) a druhou skupinou jsou daňoví 

nerezidenti ČR. Daňoví rezidenti mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují 

(pobývají zde alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním období). Daňoví rezidenti mají 

daňovou povinnost z příjmů, které plynou ze zdrojů na území ČR a z příjmů plynoucích ze 

zdrojů v zahraničí. Daňoví nerezidenti jsou poplatníci, kteří nemají bydliště na území ČR 

a  ani se zde obvykle nezdržují. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost pouze z příjmů, 

které plynou ze zdrojů na území ČR. Mezi daňové nerezidenty patří i poplatníci, kteří se na 

území ČR zdržují za účelem studia nebo léčení, (Pelc a Pelech, 2014). 

 

2.3 Předmět daně z příjmů fyzických osob 

   

 Předmětem daně z příjmů jsou veškeré příjmy fyzických osob kromě těch, které jsou 

vyňaty z předmětu daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozené. Dani z příjmů fyzických 

osob podléhají následující příjmy: 

- příjmy ze závislé činnosti, 

- příjmy ze samostatné činnosti,  

- příjmy z kapitálového majetku, 
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- příjmy z nájmu, 

- ostatní příjmy. 

 

Příjmy ze závislé činnosti se týkají převážné části obyvatel, neboť se v rámci těchto 

příjmů zdaňují mzdy a platy. Tyto příjmy zahrnují dle § 6 ZDP: 

- příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, v nichž je poplatník povinen při výkonu práce pro 

plátce dbát jeho příkazů, 

- příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) 

a  komanditisty komanditní společnosti (k.s.), 

- odměny orgánu právnické osoby nebo jejího člena a odměny likvidátora, 

- příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

činnosti, bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník tuto činnost, ze 

které plyne příjem ze závislé činnosti, vykonává nebo nevykonává, (Marková, 2015). 

Poplatníkem daně z příjmů ze závislé činnosti je zaměstnanec a plátcem daně je 

zaměstnavatel, který má povinnost zaměstnanci tuto daň srazit a odvést. U tohoto druhu 

příjmu není možné si uplatnit žádné výdaje. Dílčím základem daně podle § 6 jsou příjmy ze 

závislé činnosti, zvýšené o částku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit 

zaměstnavatel. Do dílčího základu daně se nezahrnují příjmy ze současného nebo dřívějšího 

pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž 

poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, pokud jsou tyto 

příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně, pokud tyto příjmy plynou na základě dohody 

o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc 

částku 10 000 Kč a zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani. Potom jsou tyto příjmy 

samostatným základem daně, (Pelc a Pelech, 2014). 

 

Příjmy ze samostatné činnosti jsou (dle § 7 ZDP) následující: 

- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

- příjmy ze živnostenského podnikání, 

- příjmy z jiného podnikání, ke kterému je zapotřebí podnikatelské oprávnění, 

- podíly společníků veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) a komplementářů komanditní 

společnosti (k.s.) na zisku, 
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- příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv, práv 

příbuzných právu autorskému a příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování 

literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

- příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 

- příjmy z výkonu nezávislého povolání, (Marková, 2015). 

Příjem autora za novinový příspěvek, nebo příspěvek do časopisu, rozhlasu nebo televize je 

samostatným základem daně a vybírá se z něj daň srážkou za předpokladu, že úhrn těchto 

příjmů od stejného plátce je nižší, než 10 000 Kč za měsíc, (Marková, 2015). 

Dílčím základem daně podle § 7 jsou příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů autorů 

plynoucích ze zdrojů na území ČR, snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení, s výjimkou podílů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. Dílčí 

základ daně může tedy být i záporný, (Marková, 2015). 

V případě, že si poplatník neuplatní výdaje skutečně vynaložené na dosažení, zajištění 

a  udržení příjmů, může si uplatnit výdaje procentem z příjmů, které činí: 

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

z živnostenského řemeslného podnikání, od roku 2015 lze uplatnit maximálně 

1 600 000 Kč, 

- 60 % z příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou podnikání řemeslného, nejvýše 

lze nově uplatnit maximální částku 1 200 000 Kč, 

- 40 % z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního, vodního 

hospodářství a než z živnostenského podnikání, nejvýše však 800 000 Kč, 

- 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše 600 000 

Kč, (Marková, 2015). 

 

Dalším příjmem podléhajícím dani z příjmů jsou příjmy z kapitálového majetku. Mezi 

tyto příjmy patří dle § 8 ZDP: 

- podíly na zisku z obchodní korporace, úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů 

a  příjmy z vyrovnání společníkovi, který není účastníkem smlouvy dosažené na 

základě smlouvy o převodu zisku podle zvláštního právního předpisu, 

- podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

- úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních 

prostředků na účtu, který ale není určen k podnikání, 

- výnos z jednorázového vkladu, 

- dávky penzijního připojištění a penzijního pojištění, 
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- plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, 

- úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, dále úroky z prodlení, 

poplatky z prodlení, úroky z práva na dorovnání, apod., 

- výnosy z držby směnek, 

- plnění ze zisku svěřeneckého fondu po zdanění, 

- rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kursem při jejich 

vydání, (Marková, 2015). 

Dílčím základem daně jsou pouze příjmy bez uplatnění výdaje na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů. Proto dílčí základ daně podle § 8 nemůže být záporný, tedy nemůže vzniknout ztráta. 

Dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ daně po snížení 

o  zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Plnění ze soukromého 

životního pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené pojistné, (Pelc a Pelech, 

2014). 

 

Dalším druhem příjmů fyzických osob jsou příjmy z nájmu, které vyplývají z vlastnictví 

majetku. Dle § 9 ZDP takovými příjmy jsou: 

- příjmy z nájmu nemovitých věcí a bytů, 

- příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu 

Dílčím základem daně jsou tyto příjmy, snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení. Pokud poplatník neuplatní výdaje skutečně prokazatelně 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje ve výši 30 % 

z příjmů, maximálně však do částky 600 000 Kč. Dílčí základ daně podle § 9 může být 

záporný, (Marková, 2015). 

 

Posledním druhem příjmů podléhajícím dani z příjmů jsou ostatní příjmy. Tyto zahrnují 

všechny další druhy příjmů. Dle § 10 ZDP patří mezi ostatní příjmy: 

- příjmy z příležitostných činností a z příležitostného nájmu movitých věcí a příjmy ze 

zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány 

podnikatelem, 

- příjmy z převodu nemovité věci, cenného papíru, nebo jiné věci, 

- příjmy z převodu účasti na s.r.o., komanditisty na k.s. nebo z převodu družstevního 

podílu, 
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- příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, práv 

autorských a práv příbuzných právu autorskému, 

- přijaté výživné, důchody a opakující se podobné požitky, 

- podíly členů obchodní korporace, kromě podílů společníka veřejné obchodní 

společnosti (v.o.s.) a komplementáře k.s. na likvidačním zůstatku korporace, 

- podíly majitele podílového listu z podílů, připadajících na podílový list při zrušení 

podílového fondu, kromě splynutí nebo sloučení podílového fondu, 

- vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, kromě společníka v.o.s. 

a komplementáře k.s., podíl na majetku transformovaného družstva, vrácení emisního 

ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním podobná plnění, 

- výhry v loteriích, sázkách a výhry z reklamních soutěží nebo výhry ze slosování, 

- ceny z veřejných a sportovních soutěží, 

- příjmy, které společník v.o.s. nebo komplementář k.s. obdrží v souvislosti 

s ukončením účasti na v.o.s. nebo k.s. od jiné osoby než od v.o.s. nebo k.s., v níž 

ukončil svou účast, 

- příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání, 

- příjem z jednorázové náhrady práv, která má charakter opakovaného plnění na základě 

ujednání mezi poškozeným a pojistitelem, 

- příjem z výměnku, 

- příjem obmyšleného ze svěřeneckého fondu, 

- bezúplatný příjem, 

- příjem z rozpuštění rezervního fondu ze zisku nebo z obdobného fondu, 

(Marková, 2015). 

Dílčím základem daně z § 10 jsou příjmy, snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Jsou-li výdaje vyšší než jsou příjmy, k rozdílu se 

nepřihlíží, a proto tento dílčí základ daně nemůže být záporný. Poplatník, který si neuplatní 

výdaje skutečně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů, může uplatnit 

výdaje ve výši 30 % ale pouze z příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného 

nájmu movitých věcí a příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které 

nejsou provozovány podnikatelem. (Marková, 2015). 
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2.4 Nezdanitelná část základu daně 

 

Základ daně lze snížit o odčitatelné položky od základu daně, mezi tyto položky patří 

poskytnutá hodnota darů, což je limitováno nejméně 2 % základu daně nebo hodnotou daru 

alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze od základu daně odečíst 15 % ze základu daně. Dále lze 

odečíst jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely hodnotu jednoho odběru krve ve výši 

2 000 Kč. Od základu daně se odečte částka úroků, které poplatník zaplatí ve zdaňovacím 

období z úvěru ze stavebního spoření, pokud se tento úvěr použije na financování bytových 

potřeb.  

Poplatník si dále může od základu daně odečíst příspěvek na penzijní připojištění se 

státním příspěvkem, sníženém o 12 000, v celkovém úhrnu 12 000 Kč a zaplacené pojistné na 

soukromé životní pojištění v maximální výši 12 000 Kč. Tato suma je maximální a platí pro 

úhrn všech uzavřených životních pojištění. 

 Mezi další položky, které lze využít ke snížení základu daně patří zaplacené členské 

příspěvky, v úhrnu 3 000 Kč za zdaňovací období, úhrady za zkoušky ověřující výsledky 

dalšího vzdělávání ve výši až 10 000 Kč a u poplatníka, který je zdravotně postižený, lze 

odečíst až 13 000 Kč, u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením až 15 000 

Kč, a to za každé zdaňovací období, (Marková, 2015). 

 

2.5 Odčitatelné položky 

 

Od základu daně si poplatník může odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla 

vyměřena za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po období, kdy se tato daňová ztráta vyměřuje. Základ daně lze 

snížit pouze o daňovou ztrátu do výše součtu dílčích základů daně § 7 - § 10. 

Další odčitatelnou položkou od základu daně je odpočet na podporu výzkumu a vývoje 

nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání. Tuto odčitatelnou položku může poplatník 

odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém náklady vznikly, 

(Marková, 2015). 
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2.6 Základ daně  

 

Základ daně fyzických osob tvoří součet dílčích základů daně, neboli částka, o kterou 

příjmy plynoucí poplatníkovi za zdaňovací období přesahují výdaje, které jsou prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Takto vypočtený základ daně se snižuje 

o  nezdanitelnou část základu daně, odčitatelné položky od základu daně a výdaje vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Základ daně se zvyšuje o výdaje, které nelze uznat 

jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, (Vančurová, Láchová, 2014). 

 

2.7 Sazba daně 

 

 Výše sazby daně fyzických osob je stanovena v ZDP a pro tento rok činí 15 % ze 

základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu 

daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů. Tato sazba daně je v účinnosti od roku 2008. 

 V souvislosti se snižováním schodku státního rozpočtu bylo pro období od roku 2013 

– 2015 zavedeno tzv. solidární zvýšení daně a činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem 

příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze 

samostatné činnosti a 48násobkem průměrné mzdy, kterou stanovuje zákon upravující 

pojistné na sociální zabezpečení. 48násobek průměrné mzdy pro rok 2015 činí 1 277 328 Kč, 

(Marková, 2015). 

 Sazbu daně lze rozlišit na nominální sazbu daně a efektivní sazbu daně. Nominální 

sazba daně je výše popsána a je dána ZDP. V rámci působení různých konstrukčních prvků 

daně – především slev na poplatníka a nezdanitelných položek, se liší nominální sazba daně 

a  skutečná, neboli efektivní sazba daně. Efektivní sazba daně je jedním z nástrojů, který 

určuje daňové zatížení a lze ji chápat jako objektivnější především ve srovnání vývoje 

v čase,   (Široký, 2008). 

 

2.8 Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

 

Poplatníkovi se daň za příslušné zdaňovací období snižuje o částku 18 000 Kč za 

každého zaměstnance, který je zdravotně postižený a o částku 60 000 Kč za každého 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením.  
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Poplatník, který podepsal prohlášení k dani, si může uplatnit základní slevu daně na 

poplatníka, která pro rok 2015 činí 24 840 Kč za zdaňovací období. Poplatník si dále může 

uplatnit slevu na manžela nebo manželku ve výši 24 840 Kč za zdaňovací období, pokud 

manžel nebo manželka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. 

V případě, že poplatník pobírá invalidní důchod prvního nebo druhého stupně, může si od 

daně odečíst 2 520 Kč za zdaňovací období, pokud pobírá invalidní důchod třetího stupně, 

může si od daně za zdaňovací období odečíst 5 040 Kč. Držitel průkazu ZTP/P si smí odečíst 

16 140 Kč za zdaňovací období. Student si může od daně odečíst až 4 020 Kč, ale jen pokud 

se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem ale pouze 

do věku 26 let. Nově je možné si odečíst od daně slevu za umístění dítěte, které žije 

s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Výše slevy odpovídá výši výdajů 

prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění dítěte v daném zdaňovacím období 

v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu lze uplatnit maximálně 

do výše minimální mzdy a na dítě si může tuto slevu uplatnit pouze jeden 

z manželů,   (Marková, 2015). 

Daňové zvýhodnění umožňuje poplatníkovi odečíst si částku ve výši 13 404 Kč ročně 

na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Od roku 

2015 je možné si odečíst částku 15 804 na druhé dítě a 17 004 na třetí dítě a každé další dítě. 

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu, či spojením obou 

možností. Slevu na dani si může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti, 

(Marková,  2015). 

 

2.9 Sociální pojištění 

  

 Sociální pojištění je srážkou ze mzdy či platu již po dlouhou dobu. V každé zemi musí 

být tento systém sociálního pojištění propracovaný na takové úrovni, aby byl schopen pokrýt 

potřeby obyvatel dané země jak v důchodu, kdy už nebudou pobírat mzdu, tak v nemoci. 
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Obr. 2.1 Systém sociálního pojištění v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

 Jak lze vidět na Obr. 2.1, můžeme rozdělit sociální pojištění v ČR na sociální 

zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Do sociálního zabezpečení lze zařadit důchodové 

pojištění, pojištění státní politiky zaměstnanosti a nemocenské pojištění. Tyto základní 

subsystémy sociálního pojištění budou dále podrobněji rozebrány v následujících 

podkapitolách, (Vančurová, Láchová, 2014). 

 

2.9.1 Vyměřovací základ 

 

 Ekvivalentem základu daně je vyměřovací základ. Využívá se zejména pro výpočet 

sociálního pojistného u OSVČ jako 50 % příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení. Rozlišujeme 

minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ vyjadřuje hranici nejmenší 

tolerance. Pro rok 2015 činí minimální roční vyměřovací základ u pojistného na sociální 

zabezpečení 79 836 Kč a u veřejného zdravotního pojištění 159 666 Kč. Maximální 

vyměřovací základ představuje naopak hranici, za kterou se už solidarita od účastníků 

systému pojistného nevyžaduje, předpokládá se, že už přispěli dostatečně. Maximální 

vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení činí 1 277 328 Kč. U veřejného 
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zdravotního pojištění byl maximální vyměřovací základ pro roky 2013 - 2015 

zrušen,   (www.finance.cz). 

 

2.9.2 Sociální zabezpečení 

    

 Pojistné na sociální zabezpečení se v ČR řídí zákonem č. 589/1992 Sb. o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zahrnuje platby na: 

- nemocenské pojištění, 

- důchodové pojištění, 

- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, kterým poskytuje 

peněžité dávky při ztrátě příjmu v případech sociálních událostí, jako je například dočasná 

pracovní neschopnost v důsledku nemoci, těhotenství, ošetřování člena rodiny apod. 

Nemocenské pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

Nemocenského pojištění jsou účastni pouze zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné 

(dále jen „OSVČ“). Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od 

OSVČ, u nichž účast zůstává dobrovolná. 

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za 

rozhodné období. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel 

zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. 

Zaměstnavatel nese veškerou odpovědnost za stanovení správné výše pojistného a za jeho 

včasný odvod, (www.mpsv.cz). 

Vyměřovacím základem OSVČ je jeho polovina. Tedy padesát procent příjmů 

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

dosažení, zajištění a udržení. Minimální roční vyměřovací základ pro výpočet sociálního 

pojištění v roce 2015 činí 79 836 Kč. Maximální roční vyměřovací základ v roce 2015 

dosahuje 1 277 328 Kč. 

Pojistné na nemocenské pojištění zaměstnavatel odvádí spolu s pojistným na důchodové 

pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti jednou částkou na účet příslušné 

okresní správy sociálního zabezpečení, a to ve lhůtě od 1. do 20. dne následujícího 

kalendářního měsíce, (www.mpsv.cz). 
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Sazba pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnavatele je stanovena na 2,3 % 

z vyměřovacího základu, stejně jako u OSVČ dobrovolně účastných pojištění. Zaměstnanci 

nejsou plátci nemocenského pojištění. Do roku 2015 mohli podnikatelé s méně než 26 

zaměstnanci hradit nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 % a následně odečíst od plateb 

pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní 

neschopnosti zaměstnanců. Od roku 2015 se tato možnost ruší., (www.mfcr.cz). 

Důchodové pojištění upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který 

prošel řadou legislativních změn, upravujících zákon tak, aby byla zabezpečena finanční 

udržitelnost důchodového systému při zachování adekvátní úrovně dávek. Ze základního 

důchodového pojištění se poskytují platby na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí 

důchody.  

Důchodového pojištění jsou účastny osoby výdělečně činné, za předpokladu, že výdělečná 

činnost svým rozsahem zakládá účast na pojištění. Sazby pro odvod důchodového pojištění 

jsou pro zaměstnavatele 21,5 %, u zaměstnance se rozlišuje, zda jde o osobu neúčastnou 

důchodové spoření, v tom případě je sazba pojistného 6,5 % nebo osobu, která se účastní II. 

pilíře důchodové reformy, kdy činí sazba daně 8,5 %. Sazba pojistného u OSVČ je 28 % 

a  pokud se OSVČ účastní II. pilíře důchodové reformy, pak je to 26,2 %, (Vančurová, 

Láchová,  2014). 

Může se stát, že i zdravý jedinec v produktivním věku nebude schopen zabezpečovat své 

potřeby. Společensky uznávaná ochrana se z toho důvodu týká nezaměstnanosti. Dalším 

subsystémem je tedy příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a platí jej zaměstnavatel 

i  OSVČ ve výši 1,2 % z vyměřovacího základu. Z takto získaných příjmů poskytuje stát 

peněžitou podporu v nezaměstnanosti (pasivní politika zaměstnanosti) a podporuje tvorbu 

nových pracovních míst (aktivní politika zaměstnanosti), (Vančurová, Láchová, 2014). 

 

2.9.3 Veřejné zdravotní pojištění 

  

 Systém veřejného zdravotního pojištění má široký okruh pojištěnců, kteří představují 

osoby, které mají právo na plnění z placeného pojistného. Základním kritériem účasti na 

veřejném zdravotním pojištění je trvalý pobyt na území ČR. Z placeného zdravotního 

pojištění se občanům hradí potřebná zdravotní péče v rozsahu, který stanovuje zákon. 

Zaměstnavatel odvádí 13,5 % na zdravotní pojištění z vyměřovacího základu, přičemž  1/3 

hradí zaměstnanec a zbylé 2/3 hradí za své zaměstnance zaměstnavatel. Stejně jako 
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zaměstnavatel i OSVČ odvádí 13,5 % z vyměřovacího základu, pro rok 2015 je minimální 

vyměřovací základ stanoven na 159 672 Kč. Maximální vyměřovací základ stanoven není. 

V rámci zdravotního pojištění je nutné rozlišovat dva druhy osob, což jsou osoby bez 

zdanitelných příjmů („OBZP“) a státní pojištěnci. Osoby bez zdanitelných příjmů mají na 

území ČR trvalý pobyt, nejsou ale zaměstnancem, nemají příjmy ze samostatné výdělečné 

činnosti a ani za ně neplatí pojistné stát. Naproti tomu za státní pojištěnce platí pojištění stát 

a  mezi tyto patří například nezaopatřené děti, poživatelé důchodů, ženy na mateřské nebo jiné 

sociálně handicapované skupiny obyvatelstva, (www.mzcr.cz). 

 

Shrnutí placeného pojistného je obsaženo v Tab. 2.1, která má za úkol napomoci 

ucelenému pohledu na pojistné v ČR. 

Tab. 2.1 Pojistné v ČR  

Osoba 

Veřejné zdravotní 

pojištění Sociální pojištění 

  

Nemocenské 

pojištění 

Důchodové 

pojištění 

Státní politika 

zaměstnanosti 

Zaměstnanec 4,5 % - 6,5 % - 

Zaměstnavatel 9,0 % 2,3 % 21,5 % 1,2 % 

OSVČ 13,5 % - 28,0 % 1,2 % 

OBZP 13,5 % - - - 

Státní pojištěnec 13,5 % - - - 
Zdroj: Široký, 2014 

 

 Jak lze vidět v Tab. 2.1, činí sociální pojištění zaměstnance 6,5 %, zaměstnavatele 

25 % a OSVČ 29,2 %, pokud není účastna II. pilíře důchodové reformy. Veřejné zdravotní 

pojištění pak platí zaměstnanec ve výši 4,5 %, zaměstnavatel 9 %, OSVČ, OBZP a státní 

pojištěnci 13,5 % z vyměřovacího základu, (Vančurová, Láchová, 2014). 

 

2.10 Způsoby výběru daně 

  

 S povinností vypočítat daň z příjmů souvisí i povinnost tuto daň odvést. Prvním 

způsobem výběru daně z příjmů je forma zálohy na daň, kdy se daň platí prostřednictvím 

měsíčních záloh na daň a jejich výše odpovídá jedné dvanáctině předchozí tvrzené daně 

a  platí se v průběhu zálohového období. Tyto zálohy neplatí osoba, jejíž poslední známá 
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daňová povinnost je nižší než 30 000 Kč. Pokud je poplatníkova poslední známá daňová 

povinnost vyšší než 30 000 Kč, avšak nižší než 150 000 Kč, platí se zálohy na daň ve výši 

40  % poslední známé daňové povinnosti. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová 

povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši ¼ z poslední známé 

daně,   (Marková, 2015). 

 Další formou výběru daně je možnost srážky podle zvláštní sazby daně, kdy se daň 

vybírá srážkou z příjmů, včetně záloh, na které se vztahuje zvláštní sazba daně. Srážku 

provádí plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka. 

Sraženou daň odvádí místně příslušnému správci daně plátce daně a to do konce kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně. 

Pokud je plátce povinen podat daňové přiznání, je povinen sraženou daň odvést nejpozději do 

termínu pro podání daňového přiznání, (Marková, 2015). 

 Možnost stanovení daně z příjmů paušální částkou existuje již 14 let, přesto 

poplatníci tuto možnost natolik nevyužívají, na rozdíl od procentního uplatňování výdajů. 

Paušální daň si může uplatnit poplatník, kterému plynou tyto příjmy dle § 7 ZDP: 

- příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

- příjem ze živnostenského podnikání, 

- příjem z jiného podnikání, ke kterému je zapotřebí podnikatelské oprávnění, 

- úroky z vkladů na účtu, který je určen k podnikání. 

Tyto příjmy nesmí ve třech bezprostředně přecházejících obdobích překročit částku 

5 000 000 Kč. Výše daně se určí na základě předpokládaných příjmů, které jsou předmětem 

daně, s výjimkou osvobozených a příjmů, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně, a na 

základě předpokládaných výdajů. Správce daně stanoví daň do 15. května zdaňovacího 

období a tato daň je splatná do 15. prosince, (Marková, 2015). 

Daň se může odvádět také prostřednictvím podání daňového přiznání, které je 

povinna podat osoba, pokud její roční příjmy přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy, 

které nejsou předmětem daně, příjmy, které jsou od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž 

je daň vybíraná zvláštní sazbou daně. Daňové přiznání podává i poplatník, který na konci 

zdaňovacího období vykazuje ztrátu. 

 Povinnost podat daňové přiznání odpadá poplatníkovi, který má příjmy ze závislé 

činnosti pouze u jednoho nebo postupně u více plátců daně. Podmínkou je podepsání 

prohlášení k dani u všech plátců. Daňové přiznání nemusí podat rovněž poplatník, kterému 

plynou příjmy ze závislé činnosti v zahraničí, které jsou ze zdanění vyjmuty.  
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 Poplatník v daňovém přiznání uvede své příjmy, kromě těch, které nejsou předmětem 

daně, jsou od daně osvobozené, nebo příjmů, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. 

V daňovém přiznání se uvádí také slevy na dani nebo daňová zvýhodnění. Daňové přiznání 

podává i poplatník, u kterého se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně. Daňové přiznání je 

možné podat formou tiskopisů vydaných Ministerstvem financí, nebo v elektronické podobě, 

která obsahuje stejné informace jako tiskopis Ministerstva financí. 

 Podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu existují 3 typy daňových přiznání. 

Řádné, opravné a dodatečné. Řádné daňové přiznání podává poplatník v termínu, který je 

určený ZDP pro podání daňového přiznání. U daně z příjmů je nutné daňové přiznání podat 

do 31. března. Mohou zde být ale výjimky, například pokud podává přiznání daňový poradce, 

nebo pokud správce daně povolil prodloužení podání přiznání o 3 měsíce. Opravné daňové 

přiznání podává poplatník, pokud byla zjištěna chyba v řádném daňovém přiznání a stihne 

podat opravné daňové přiznání ještě před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání. 

Dodatečné daňové přiznání se podává až po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, 

pokud poplatník zjistí, že má jinou daňovou povinnost, než je jeho poslední známá daňová 

povinnost, (Marková, 2015).  
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2.11 Výpočet daně 

 

 Značná část obyvatel v ČR je zaměstnána. Zaměstnancům plynou příjmy ze závislé 

činnosti podle § 6 ZDP. Jedná se o mzdy a platy.  Obr. 2.2 ukazuje jednoduché schéma 

výpočtu daně ze mzdy.  

Obr. 2.2 Výpočet daně z příjmů FO ze mzdy  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 V případě výpočtu čisté mzdy je nutné od hrubé mzdy odečíst daň nebo případně 

přičíst daňový bonus a dále odečíst pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 34 % z hrubé 

mzdy a pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance ve výši 11 % z hrubé mzdy.  

Součet hrubé mzdy a pojistného placeného zaměstnavatelem je základ pro výpočet zálohy na 

daň, od kterého dále odečítáme slevy na dani a daňové zvýhodnění. V závěru nám může vyjít 

záporná daň, čili daňový bonus, kladná daň nebo nulová daň.  

  

Hrubá mzda 

+ Pojistné placené zaměstnavatelem (34 %) 

= Základ pro výpočet zálohy na daň (zaokr.na 100 Kč nahoru) 

* Sazba daně z příjmů FO (15 %) 

= Záloha na daň z příjmů FO před slevami  

- Slevy na dani  

= Daň 

- Daňové zvýhodnění na děti 

= Výsledná daň/ Daňový bonus 
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 Poplatník daně z příjmů FO ale nemusí mít pouze příjmy dle § 6 ZDP, může mít více 

příjmů podléhajících dani. V tomto případě může výpočet daně objasnit následující Obr. 2.3, 

který ukazuje způsoby výpočtu základu daně z dílčích základů daně a vypořádání se 

s daňovou ztrátou. 

Obr. 2.3 Výpočet daně z příjmů FO   

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Nejprve se sečtou dílčí základy daně dle § 7 - § 10 a to z toho důvodu, že pokud 

vznikne daňová ztráta, je ji možné odečíst od úhrnu těchto dílčích základů daně 

v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Nyní lze přičíst základ daně dle § 6, který do 

základu daně vstupuje v celé výši. V případě daňové ztráty je základ daně tvořen pouze dílčím 

základem daně dle § 6.  

   DZD (§7) 

+ DZD (§8) 

+ DZD (§9) 

+ DZD (§10) 

= Souhrn DZD (§7-10) nebo daňová ztráta 

- Položky odčitatelné od základu daně 

+ DZD (§6) 

= Základ daně z příjmů FO 

- Nezdanitelná část základu daně 

= Snížený základ daně (zaokrouhlený na 100 dolů) 

* Sazba daně (15 %) 

= Daň z příjmů FO před slevami 

- Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

= Výsledná daň 
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3 Vývoj daně z příjmů fyzických osob v České republice 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že je zákon o daních z příjmů každoročně upravován 

a  novelizován, je třetí kapitola zaměřena na významné změny týkající se daně z příjmů 

fyzických osob. Změny v oblasti daní z příjmů budou popsány od roku 2007, což byl poslední 

rok před významnou daňovou reformou, která vešla v platnost v roce 2008. 

 

3.1 Daň z příjmů fyzických osob v roce 2007 

 

 Do konce roku 2007 byl příjem poplatníka zdaňován progresivní sazbou daně. Tato 

daň se počítala ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně dle § 15 ZDP 

a  odčitatelné položky dle § 34 zaokrouhleného na celá sta Kč dolů. Pro názornost lze výpočet 

daně znázornit v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Sazba daně z příjmů FO pro rok 2007 

Základ daně 

Daň ze základu přesahujícího od Kč do Kč 

0 121 200 12 %   

121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč 

218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč 

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 
Zdroj: Marková, 2007 

  

 Jak lze vidět, sazba daně je pro rok 2007 klouzavě progresivní v rozmezí od 12 % do 

32 %. S růstem základu daně tedy rostlo daňové zatížení poplatníka. Základem daně byla 

hrubá mzda zaměstnance. Pro rok 2007 bylo také možné snižovat daňovou povinnost 

prostřednictvím slev na dani, a to ve výši 7 200 Kč na poplatníka, 4 200 Kč na vyživovanou 

manželku/manžela, na částečného invalidního důchodce 1 500 Kč a na plnou invaliditu 

dvojnásobek, tedy 3 000 Kč, slevu na držitele průkazu ZTP/P 9 600 a slevu na studenta ve 

výši 2 400 Kč. Bylo možné si také odečíst slevu na dítě v maximální částce 6 000 Kč na jedno 

dítě. Maximální limit daňového bonusu na dítě činil 30 000 Kč. 

 V roce 2007 bylo možné využít společného zdanění manželů, kdy je principem sečtení 

příjmů obou manželů a poté tento příjem podělit dvěma. Daňový základ se v podstatě rozdělí 
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na dvě poloviny a daň se vypočítává z nižší sazby daně. Tento postup je výhodný především 

pro manželské páry, které mají výrazně rozdílné příjmy, nebo jeden z nich příjmy nemá. 

Společné zdanění manželů se však pro rok 2007 uplatňuje naposled. 

 

3.2 Změny v roce 2008 

 

 V roce 2008 dochází k uplatnění novely zákona o daních z příjmů v souvislosti 

s reformou veřejných financí. Tato daňová reforma s sebou přinesla řadu změn, z níž 

nejvýznamnější změnou je zrušení klouzavě progresivní daňové sazby s dosavadními sazbami 

od 12 % do 32 % a zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % 

a  zavedení tzv. superhrubé mzdy jakožto základu daně. V návaznosti s touto změnou postihla 

změna i nezdanitelné části daně a slevy na dani v zájmu toho, aby nedošlo ke zvýšení daňové 

zátěže u žádné z příjmových skupin. Tyto zásadní změny byly provedeny zákonem 

č.  261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.  

Na změnu sazby daně z příjmů navazuje další řada změn. Mezi první skupinu patří 

změny, které jsou přímo vyvolány touto změnou sazby. Mezi tyto změny se řadí: 

- zvýšení sazby srážkových daní, které se sjednocují na 15 %, 

- vyloučení možnosti uplatnit ve výdajích povinné pojistné u OSVČ, 

- zavedení tzv. superhrubé mzdy jako součtu hrubé mzdy a pojistného, které je povinen 

hradit zaměstnavatel za zaměstnance, 

- zvýšení slev na dani, které jsou uvedeny v Tab. 3.2, (Marková, 2008). 

Tab. 3.2 Slevy na dani v roce 2007 a 2008 

Sleva 2007 2008 

- na poplatníka 7 200 Kč 24 840 Kč 

  (důchodce)        0 Kč 24 840 Kč 

- na druhého z manželů bez příjmů 4 200 Kč 24 840 Kč 

- na částečného invalidního důchodce 1 500 Kč 2 520 Kč 

- na plného invalidního důchodce 3 000 Kč 5 040 Kč 

- na držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč 

- na studenta 2 400 Kč 4 020 Kč 

Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování (Marková, 2008) 
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 Radikální zvýšení slev na dani, které lze pozorovat v Tab. 3.2 je vyvoláno tím, aby 

skupiny poplatníků s nižšími příjmy, které doposud zdaňovaly příjmy sazbou 12 %, 

nepodléhaly vysokému daňovému zatížení. Nově může v roce 2008 uplatnit poplatník daňový 

bonus na děti až do výše 52 200 Kč ročně, (Marková, 2008). 

 

Zavedení jednotné sazby daně mělo za následek: 

- zrušení institutu společného zdanění manželů, 

- zrušení možnosti výpočtu daně z příjmů, které plynou za více zdaňovacích období dle 

§ 14 ZDP, 

- zrušení samostatného základu daně podle § 6 odst. 2 ZDP 

- zrušení minimálního základu daně dle § 7c, 

- vyloučení některých předmětů daně dle § 3, 

- zrušení některých daňových osvobození, (Marková, 2008). 

Daňová reforma měla původně zjednodušit daňový systém, což se ale nepodařilo, a proto se 

i  v dalších letech počítalo s dalšími změnami a úpravami. 

 

3.3 Změny v roce 2009 

 

 Novela ZDP platná k 1. 1. 2009 zpravidla opravuje změny, které byly přijaty v rámci 

zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tato novela ruší dříve diskutované téma snížení 

sazby daně fyzických osob z 15 % na 12,5 %. Sazba daně tedy i v roce 2009 zůstává 

neměnná.  

 Podle nově upřesněného znění ustanovení § 3 ZDP nejsou předmětem daně příjmy 

fyzických osob získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským 

podnikatelem a předčasně toto podnikání ukončila, (www.danarionline.cz). 

Bezpochyby velkou změnou pro poplatníky, kteří si uplatňují výdaje procentem 

z příjmů, je zvýšení výdajových paušálů, kdy si v roce 2009 mohou osoby, které mají příjmy 

podle § 7 ZDP uplatnit v daňových výdajích 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního 

a  vodního hospodářství a z řemeslných živností. Zvýšení se dotklo také výdajů z ostatních 

živností, z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a příjmů z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, které činí 60 % z těchto příjmů. Namísto skutečných výdajů může 

paušální výdaje uplatnit poplatník, který využívá na dopravu silniční motorové vozidlo. 
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Paušální výdaj v tomto případě činí 5 000 Kč. Pokud poplatník užíval vozidlo i pro soukromé 

účely, může si uplatnit krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč za každý kalendářní měsíc, 

ve kterém toto vozidlo používal k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Nově 

nelze za daňově uznatelné výdaje považovat výdaje na spotřebované pohonné hmoty 

vynaloženy v souvislosti s užíváním vozidla, na které poplatník uplatňuje paušální 

výdaj,   (www.danarionline.cz). 

Z hlediska slev na dani se změnil pouze limit maximálního vlastního příjmu manželky 

(manžela) za zdaňovací období pro uplatnění slevy na dani na manželku (manžela), pokud 

společně s poplatníkem žije v domácnosti. Tento limit byl značně zvýšen z původních 38 040 

Kč v roce 2008 na 68 000 Kč v roce 2009. Největší změnou z hlediska slev na dani je změna 

daňového zvýhodnění na dítě, které se zvyšuje z 10 680 Kč na 11 604 Kč, 

(www.danarionline.cz). 

Součástí novely ZDP je především snížení sazeb pojistného, následující Tab. 3.3 

zobrazuje přehled snížení sazeb oproti roku 2008 a umožňuje tak srovnání sazeb za oba roky. 

Tab. 3.3 Změny sazeb pojištění  

  2008 2009 

Osoba 

Veřejné zdravotní 

pojištění 

Sociální 

pojištění  

Veřejné zdravotní 

pojištění  

Sociální 

pojištění  

Zaměstnanec 4,50 % 8,00 % 4,50 % 6,50 % 

Zaměstnavatel 9,00 % 26,00 % 9,00 % 25,00 % 

OSVČ 13,50 % 29,60 % 13,50 % 29,20 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, (www.mpsv.cz) 

 

Jak lze vyčíst z Tab. 3.3, zůstalo veřejné zdravotní pojištění neměnné, změnilo se 

pouze sociální pojištění. U zaměstnance došlo oproti roku 2008 ke snížení důchodového 

pojištění o 1,5 %. Přínosem pro zaměstnavatele je drobné snížení nemocenského pojištění o 

1 %. OSVČ odvedou o 0,4 % méně na pojistném na státní politiku zaměstnanosti. Celkem 

tedy bude od roku 2009 odvádět sociální pojištění zaměstnavatel ve výši 25 %, zaměstnavatel 

za zaměstnance 6,5 % a OSVČ 29,2 %. Tyto sazby pojistného zůstávají v platnosti až do 

současnosti, (www.mpsv.cz). 
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3.4 Změny v roce 2010 

  

 V rámci úsporného balíčku navrhovalo Ministerstvo financí zavést progresivní sazbu 

daně. Tento návrh se nakonec nepodařilo prosadit a tak sazba daně z příjmů fyzických osob 

zůstává neměnná.  

 U příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a příjmů z jiné samostatné 

výdělečné činnosti se od 1. 1. 2010 výše paušálních výdajů se přijetím nového zákona vrací 

z původních 60 % z příjmů zpět na úroveň zdaňovacího období 2008, tedy na 40 % z příjmů.  

 K 1. 1. 2010 nabyla účinnosti zásadní novelizace zákona o důchodovém pojištění, 

která např. prodlužuje věk odchodu do důchodu na 65 let. Jednou z oblastí změn v 

důchodovém pojištění, která se promítla i do ZDP, je nová kategorizace invalidních důchodů. 

Tyto se již nečlení na plné a částečné, jako tomu bylo do teď, ale nově se rozdělují do tří 

stupňů invalidity. Sleva na dani na poživatele plného invalidního důchodu činila 5 040 Kč. 

Tuto slevu nově pobírají invalidní důchodci třetího stupně invalidity. Sleva na dani ve výši 

2 520 Kč je nově přiznávána poživatelům důchodu prvního a druhého stupně 

invalidity,   (Marková, 2010). 

 

3.5 Změny v roce 2011 

 

 Do roku 2011 zastávalo Ministerstvo financí názor, že mezi příjmy z podnikání patří i 

příjmy z pronájmu obchodního majetku. Novela ZDP tyto příjmy zařazuje do příjmů ze 

samostatné výdělečné činnosti a stanovuje tak možnost uplatnit si na tyto příjmy paušální 

výdaje ve výši 30 % z příjmů, (www.sagit.cz). 

 Výraznou změnou je přechodné snížení slevy na poplatníka z původních 24 840 Kč na 

23 640 Kč. Toto snížení se však uplatňuje pouze pro rok 2011. Došlo také k upřesnění pojmu 

superhrubé mzdy, především z toho důvodu, aby u dohod o provedení práce, u kterého 

zaměstnavatel není povinen hradit pojistné, byl základem daně jen příjem, který už se dále 

nezvyšuje o pojistné, (www.sagit.cz). 
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3.6 Změny v roce 2012 

 

 Jak už tomu tak bývá v každém roce i v roce 2012 došlo ke změnám v ZDP, a to 

především u slev na dani a daňového zvýhodnění. Základní sleva na poplatníka se vrátila zpět 

na svoji původní úroveň a pro tento rok je opět ve výši 24 840. Daňové zvýhodnění na dítě 

vzrostlo na částku 13 404 Kč a nově je pro tento rok možné si uplatnit daňový bonus až do 

výše 60 300 Kč ročně, (Rylová, 2012). 

Důležitou změnou je mimo jiné odvod veřejnoprávního pojistného z dohod o provedení práce 

z částek nad 10 000 Kč nebo odvod nemocenského pojištění u společníků a jednatelů 

společností s ručením omezeným. Tyto změny se netýkají přímo zákona o daních z příjmů, 

ovlivní však negativně výši základu daně, (Rylová, 2012). 

 

3.7 Změny v roce 2013 

 

 V roce 2013 dochází v zákoně o daních z příjmů k poměrně značným změnám. Pro 

zdaňovací období od 1. 1. 2013 dochází k omezení výdajových paušálů u OSVČ. Poplatníci 

s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 ZDP, tedy s příjmy 

z podnikání, příjmy plynoucími z duševního vlastnictví, s příjmy z výkonu nezávislého 

povolání nebo s příjmem z činnosti znalce, tlumočníka, insolvenčního správce apod. mohou 

i  nadále uplatňovat paušální výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů, nejvýše však nově mohou 

uplatnit 800 000 Kč. Horní hranice je nově stanovena i u uplatňování výdajů u příjmů 

z pronájmu obchodního majetku, který je zdaňován dle § 7 ZDP. Paušální výdaje lze uplatnit 

ve výši 30 % z příjmů ale jen do výše 600 000 Kč. Stejné je to i u příjmů zdaňovaných dle § 9 

ZDP, kdy je možné opět uplatnit výdaje do výše 30 % z příjmů, ale také nejvýše 600 000 Kč 

ročně, (Marková, 2013). 

 Poplatník musí dobře zvážit, zda je pro něj uplatňování paušálních výdajů výhodnější, 

než uplatňování výdajů ve skutečné výši. Pokud si totiž poplatník uplatňuje paušální výdaje 

dle § 7 ZDP a § 9 ZDP a zároveň pokud součet dílčích základů s využitím paušálu přesahuje 

50 % celkového základu daně, nemůže si už poplatník daň snížit o slevu na 

manželku/manžela a ani si nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. V opačném případě, 

při součtu dílčích základů daně nižšího než 50 % celkového základu daně, bude nárok na 

daňovou úlevu zachován. (Marková, 2013). 
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 I po novele zůstává sazba daně z příjmů fyzických osob na stejné výši 15 % ze základu 

daně, který je snížený o nezdanitelnou část základu daně a položky odečitatelné od základu 

daně. Jako součást protischodkového balíčku bylo zavedeno solidární zvýšení daně dle § 16a 

ZDP u příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a příjmů z podnikání podle § 7 ZDP. Jedná se 

v podstatě o mimořádnou daň z příjmů, která byla zavedena pro roky 2013 – 2015 a činí 7 % 

z částky, o kterou úhrn příjmů zahrnovaných do základu daně podle § 6 a § 7 ZDP překročí 

48 násobek průměrné mzdy (pro rok 2013 částka 1 242 432 Kč). Solidární zvýšení daně se 

uplatní i při výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a poplatníci, kteří uplatní 

solidární zvýšení daně, mají také povinnost podat daňové přiznání, (Marková, 2013). 

 Pro roky 2013 – 2015 si nemohou poplatníci, kteří pobírají starobní důchod 

z důchodového pojištění snížit daň o částku 24 840 Kč na poplatníka. V roce 2015 byla tato 

právní úprava a poplatníci si tak mohou uplatnit slevu na dani za zdaňovací období 2013 na 

základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného ročního zúčtování záloh na daň 

z příjmů provedeného zaměstnavatelem. 

 Změny se dotkly i nezdanitelné části základu daně. Poplatník si od roku 2013 může 

odečíst od základu daně zaplacený příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

snížený o 12 000 Kč, v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč. Další nezdanitelnou částí daně se 

stal zaplacený příspěvek na doplňkové penzijní spoření, sníženému o 12 000 Kč 

v maximálním úhrnu 12 000 Kč. Mezi ostatní změny patří zrušení maximálních stropů 

u  pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tato úprava je platná pouze v letech 2013 - 2015, 

(Marková, 2013). 

 

3.8 Změny v roce 2014 

 

 Novela zákona o daních z příjmů obsahuje rozsáhlé změny zejména v návaznosti na 

rekodifikaci práva. S novým občanským zákoníkem znova vcházejí do podvědomí již 

opomíjené pojmy, jako jsou pacht, výprosa, apod. V důsledku začlenění daně dědické 

a  darovací do ZDP byl zaveden pojem „bezúplatný příjem“, který zahrnuje příjem získaný 

darováním, děděním, odkazem a příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění, (Rylová, 2014). 

 Zákonným opatřením se zkracuje označení pro „příjmy ze závislé činnosti a funkční 

požitky“ dle § 6 ZDP na „příjmy ze závislé činnosti“, „příjmy z podnikání a jiné samostatné 

činnosti“ dle § 7 ZDP se nově označuje jako „příjmy ze samostatné činnosti“ a „příjmy z 

pronájmu“ podle § 9 ZDP pouze jako „příjmy z nájmu“, (www.sagit.cz). 
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  Srážková daň se nově váže na všechny autorské honoráře, které nepřekračují hranici 

10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce. Srážková daň se v případě příjmů ze závislé činnosti 

uplatňuje pouze z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož 

plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 000 Kč. Nadále je pro uplatnění srážkové daně 

podmínkou, že zaměstnanec nemá podepsáno prohlášení k dani, (Rylová, 2014). 

 Dle § 10 ZDP jsou nově osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud 

v souhrnu nedosáhnou 100 000 Kč ročně. Dále jsou osvobozeny příjmy z příležitostných 

činností do ročního úhrnu 30 000 Kč (do 1. 1. 2014 20 000 Kč), částka 500 Kč na jedno 

včelstvo je osvobozena u včelaře s až 60 včelstvy (do 1. 1. 2014 pouze u včelaře se 40 

včelstvy). Bezúplatné příjmy z darů mezi nejbližšími příbuznými jsou osvobozeny zcela. 

Příležitostné dary jsou osvobozeny do výše 15 000 Kč. (Rylová, 2014). 

 V návaznosti na transplantační zákon byl zaveden nový odpočet bezúplatného plnění 

ve výši 20 000 Kč za darování orgánu. Také se zvýšil limit pro uplatnění bezúplatných plnění 

z 10 % na 15 % základu daně. 

V září 2014 nabyl účinnosti zákon, který nabízí zaměstnavateli možnost snížit daňový 

základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního 

věku. Tento zákon dále zavádí slevu na dani za umístění dítěte ve školce nebo předškolním 

zařízení. Slevu na dani si může uplatnit pouze poplatník, se kterým žije dítě ve společné 

domácnosti, přičemž si tuto slevu uplatní pouze jeden s rodičů. Výše slevy se odvozuje od 

minimální mzdy. Pro rok 2014 činí tedy sleva 8 500 Kč za každé takto umístěné dítě, 

(Marková, 2015). 

 

3.9 Změny v roce 2015 

 

 Novela zákona o daních z příjmů byla v roce 2015 velice rozsáhlá, kromě ZDP 

novelizovala ještě dalších 17 zákonů. V následujících odstavcích budou popsány 

nejvýznamnější změny.  

 Ústavní soud zrušil právní úpravu, na základě které si poplatníci nemohli uplatňovat 

slevu na dani ve výši 24 840 Kč na starobního důchodce. Poplatníci si tuto slevu mohou 

uplatňovat již pro zdaňovací období roku 2013 na základě dodatečného daňového přiznání 

nebo dodatečného ročního zúčtování záloh na daň z příjmů.  
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Výše slevy na dani za umístění dítěte ve školce nebo v předškolním zařízení je 

v závislosti na výši minimální mzdy. Pro rok 2015 se sleva na každé takto umístěné, 

vyživované dítě zvyšuje oproti roku 2014 z 8 500 Kč na 9 200 Kč.  

Nově se od roku 2015 zavádí slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti, 

a to 15 804 Kč na druhé a 17 004 Kč na třetí a další dítě. Zůstává však zachována výše 

daňového bonusu v maximální výši 60 300 Kč, (Marková, 2015). 

 Pro rok 2015 je stále v platnosti superhrubá mzda, i když vláda plánovala její zrušení, 

to se tedy údajně odsune na počátek roku 2016. Od roku 2015 je zaveden maximální limit pro 

uplatnění i u zbývajících výdajových paušálů. U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného 

podnikání, lesního a vodního hospodářství tak bude možné při použití paušálů uplatnit jako 

výdaj 60 %, avšak maximálně 1 600 000 Kč a u příjmů z ostatního živnostenského podnikání 

80 % ale nejvýše 1 200 000 Kč, (Marková, 2015). 

 Základem pro výpočet 7 % solidárního zvýšení daně je i nadále rozdíl mezi 

48 násobkem průměrné mzdy, což je pro rok 2015 částka 1 277 328 Kč, a součtem příjmů ze 

závislé činnosti dle § 6 ZDP a příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. Nově je možno 

zohlednit při kalkulaci základu pro solidární zvýšení daně ztrátu, pokud byla dosažena ze 

samostatné činnosti, (Marková, 2015). 

  

3.10 Praktická aplikace změn v jednotlivých letech 

 

 Změny popsané v předchozích podkapitolách budou následně prakticky aplikovány 

pomocí názorných příkladů, ve kterých se promítnou některé z výše popsaných změn 

v jednotlivých letech. 

 Výpočty budou zaměřeny na příjmy dle § 6 ZDP, tedy na výpočty mezd. V příkladech 

bude počítáno se mzdami podle Tab. 3.4, tedy s minimální, průměrnou mzdou 

a  pětinásobkem průměrné mzdy v jednotlivých letech.  

Minimální mzda existuje v České republice od roku 1991, kdy činila 2 000 Kč. Jde o 

nejnižší možnou mzdu, kterou je povinen zaměstnanci platit zaměstnavatel. Minimální mzda 

plní dvě základní funkce, a to funkci sociálně-ochrannou a ekonomicko-kriteriální funkci. 

Sociálně-ochranná funkce má zaměstnanci zajistit, aby jeho příjmy neklesly pod všeobecně 

akceptovatelnou úroveň a zaměstnavateli zajistit rovné podmínky mzdové konkurence. 

Ekonomicko-kriteriální funkce minimální mzdy vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci 

občanů k vykonávání pracovní činností namísto příjmu sociálních dávek a pro zaměstnavatele 
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představuje minimální mzda nejnižší úroveň nákladů na mzdy zaměstnanců. V roce 2015 

dosáhla minimální mzda výše 9 200 Kč, (www.finance.cz). 

Průměrná hrubá měsíční mzda v jednotlivých letech v Tab. 3.4 představuje částku, 

která je vypočtená součinem všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového 

pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který má být 

zjištěna průměrná mzda a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného 

vyměřovacího základu. Výsledek součinu je pak zaokrouhlený na celé koruny nahoru. 

Všeobecné vyměřovací základy a přepočítací koeficienty jsou uvedeny v Příloze č. 1, 

(www.vzp.cz). 

Tab. 3.4 Minimální a průměrná mzda  

Rok Minimální mzda (Kč) Průměrná mzda (Kč) 5 * Průměrná mzda (Kč) 

2007 8 000 20 139 100 695 

2008 8 000 21 560 107 800 

2009 8 000 23 555 117 775 

2010 8 000 23 709 118 545 

2011 8 000 24 740 123 700 

2012 8 000 25 137 125 685 

2013 8 500 25 884 129 420 

2014 8 500 25 942 129 710 

2015 9 200 26 611 133 055 
Zdroj: Vlastní zpracování, (Příloha 1) 

 

 V rámci výpočtů v jednotlivých letech se bude vycházet z Tab. 3.4 a v každém roce 

bude použito tří výpočtů pro zjištění výše zálohy na daň z hrubé mzdy, kterou bude 

představovat v prvním případě měsíční minimální mzda, v druhém případě měsíční průměrná 

mzda a ve třetím případě pětinásobek průměrné měsíční mzdy. Výpočty vychází 

z následujícího zadání: Poplatník, který vykazuje příjmy dle § 6 ZDP a má manželku se 

kterou žije ve společné domácnosti. Manželka pracuje a její měsíční příjem činí 14 000 Kč 

měsíčně. Společně vyživují jedno dítě, na které si poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění. 

Dále podepsal prohlášení k dani z příjmu fyzických osob, takže je daň vybírána formou 

měsíčních záloh.  

Úkolem je pomocí výpočtů analyzovat změny a srovnat tyto výpočty v jednotlivých 

letech. V každém roce bude vypočítána záloha na daň za první měsíc a výsledky budou 

porovnány v závislosti na změnách napříč jednotlivými roky.  
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Pro rok 2007 jsou zavedena daňová pásma pro výpočet měsíčních záloh daně z příjmů 

ze závislé činnosti. Daňová sazba je v rozmezí od 12 % do 32 %. Daňová pásma a sazby daně 

potřebné k výpočtu měsíčních záloh na daň jsou uvedeny v následující Tab. 3.5. 

Tab. 3.5 Daňová pásma a sazby daně z příjmů 

Základ pro výpočet zálohy 

Záloha Ze základu přesahujícího od Kč do Kč 

0 10 100 12% - 

10 100 18 200 1 212 Kč + 19 % 10 100 Kč 

18 200 27 600 2 751 Kč + 25 % 18 200 Kč 

27 600 a více 5 101 Kč + 32 % 27 600 Kč 
Zdroj: Valouch, 2007  

 

 Výpočet zálohy podle Tab. 3.5 provede zaměstnavatel pouze, pokud má poplatník 

podepsané prohlášení k dani z příjmů fyzických osob. Takto vypočtenou zálohu 

zaměstnavatel sníží o slevy na dani, s výjimkou slevy na manželku, u níž si slevu může 

uplatnit až při ročním zúčtování záloh.  

 Základem daně z příjmů ze závislé činnosti je pro rok 2007 příjem dle § 6 ZDP 

snížený o sražené nebo zaměstnancem uhrazené částky pojistného na sociální zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které 

je povinen platit zaměstnanec. Tento základ daně, z něhož bude vypočtena záloha na daň, se 

zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru, (Valouch, 2007).  

 

Výpočet s minimální mzdou v roce 2007 

Jelikož poplatník podepsal prohlášení k dani, je mu daň ve všech letech srážena 

formou měsíčních záloh na daň. Pro výpočet těchto záloh je nutné zjistit základ daně, kterým 

je hrubá mzda snížená o zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnancem. Zdravotní 

pojištění činí 4,5 % a sociální pojištění 8 % z hrubé mzdy. Poplatník si může odečíst slevu na 

poplatníka ve výši 600 Kč a daňové zvýhodnění na vyživované dítě 500 Kč, díky čemuž bude 

záloha na daň po slevě činit - 260 Kč, což znamená, že poplatník má v tomto měsíci daňový 

bonus.  
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Tab. 3.6 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2007 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 8000 = 360 Kč 

SP zaměstnance 0,08 ∙ 8000 = 640 Kč 

Základ daně 8 000 – 360 – 640 = 7 000 Kč 

Záloha před slevou 7000 ∙  0,12 = 840 Kč 

Výsledná záloha -260 Kč 

Čistá mzda 7 260 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2007 

Při výpočtu s průměrnou mzdou se poplatník dostává do třetího pásma v Tab. 3.5 pro 

výpočet zálohy. Opět se postupuje jako u předchozího příkladu s minimální mzdou tím 

způsobem, že se od hrubé mzdy odečte pojistné sražené zaměstnanci, zaokrouhlené na celé 

koruny nahoru. Sleva na poplatníka činí opět 600 Kč a daňové zvýhodnění 500 Kč, 

poplatníkovi však nebude vyplacen daňový bonus, ale bude mu sražena záloha 1 556 Kč. 

Tab. 3.7 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2007 

Hrubá mzda 20 139 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 20139 = 907 Kč 

SP zaměstnance 0,08 ∙ 20139 = 1612 Kč 

Základ daně 20 139 - 907 - 1612 = 17 620 Kč 

Záloha před slevou 1 212 + 0,19 ∙ 7 600 = 2 656 Kč 

Výsledná záloha 1 556 Kč 

Čistá mzda 16 064 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2007 

Výpočet bude probíhat obdobně jako u předchozích výpočtů s minimální a průměrnou 

mzdou s tím rozdílem, že pro výpočet zálohy na daň se poplatník nachází ve čtvrtém daňovém 

pásmu, tedy ve čtvrtém řádku Tab. 3.5. Maximální limity pro odvod pojistného na zdravotní 

a  sociální pojištění pro zaměstnance a zaměstnavatele v roce 2007 nebyly stanoveny.  
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Tab. 3.8 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2007 

Hrubá mzda 100 695 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 100 695 = 4532 Kč 

SP zaměstnance 0,08 ∙ 100 695 = 8056Kč 

Základ daně 100 695 – 4 532 – 8 056 = 88 107 Kč 

Záloha před slevou 5 101 + 0,32 ∙ 60 600 = 24 493 Kč 

Výsledná záloha 23 393 Kč 

Čistá mzda 64 714 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak si lze všimnout, poplatník s vyšším příjmem zaplatí na dani výrazně více, což je 

způsobeno progresivní sazbou daně, která se bude v následujícím roce měnit na jednotnou 

sazbu daně ve výši 15 % a výrazně tak odlehčí daňovému břemenu poplatníkům, kteří 

pobírají vysoké příjmy. 

 

V roce 2008 proběhla řada změn, k nimž patří především zavedení tzv. superhrubé 

mzdy, změna sazby daně z příjmů fyzických osob z progresivní sazby na jednotnou sazbu 

daně, a v neposlední řadě změny postihly i daňové slevy a zvýhodnění. Od roku 2008 je 

zaveden maximální vyměřovací základ pro zaměstnance. Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn 

vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ, neplatí zaměstnanec v 

tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální vyměřovací 

základ. Z částky přesahující maximální vyměřovací základ pak zaměstnavatel neodvádí ani 

pojistné za zaměstnance ani za sebe, (Vybíhal, 2008). 

 

 Výpočet s minimální mzdou v roce 2008 

Základem pro výpočet daně je nově superhrubá mzda (SHM), která vyjadřuje součet 

hrubé mzdy zaměstnance a pojistného zaměstnavatele ve výši 35 % z hrubé mzdy. 

Superhrubá mzda se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Záloha na daň je součin 

superhrubé mzdy a sazby daně. Od této zálohy se odečtou slevy na poplatníka ve výši 

2 070 Kč na poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě 890 Kč a po odečtení slev vznikne 

poplatníkovi daňový bonus ve výši 890 Kč.  
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Tab. 3.9 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2008 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 8000 = 360 Kč 

SP zaměstnance 0,08 ∙ 8000 = 640 Kč 

Superhrubá mzda 8000 ∙ 1,35 = 10 800 Kč 

Záloha před slevou 10 800 ∙ 0,15 = 1 620 Kč 

Výsledná záloha -890 Kč 

Čistá mzda 7 890 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2008 

Postup výpočtu s průměrnou mzdou se nijak neliší od výpočtu s minimální mzdou, 

opět je vypočtena superhrubá mzda, která je zaokrouhlena na celé stokoruny směrem nahoru. 

Po odečtení slev na poplatníka a daňového zvýhodnění činí záloha na daň 1 405 Kč.  

Tab. 3.10 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2008 

Hrubá mzda 21 560 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 21560 = 971 Kč 

SP zaměstnance 0,08 ∙ 21560 = 1725 Kč 

Superhrubá mzda 21 560 ∙ 1, 35 = 29 200 Kč 

Záloha před slevou 29 200 ∙ 0,15 = 4 380 Kč 

Výsledná záloha 1405 Kč 

Čistá mzda 17 459 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2008 

Při vypočtení této zálohy v prvním měsíci je nutné poznamenat, že všechny vypočtené 

zálohy nebudou v tomto roce stejně vysoké. Maximální vyměřovací základ pro výpočet 

zdravotního a sociálního pojištění činí 48 násobek průměrné mzdy, tedy 1 034 880 Kč. 

V desátém měsíci nastává překročení tohoto vyměřovacího základu a v tomto měsíci bude 

odvedeno pojistné pouze z vyměřovacího základu ve výši 64 650 Kč. V dalších dvou 

měsících pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance ani za sebe. Vyměřovací 

základy pro jednotlivé roky jsou uvedeny v Příloze č. 3. 
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Tab. 3.11 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2008 

Hrubá mzda 107 800 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 107 800 = 4851 Kč 

SP zaměstnance 0,08 ∙ 107 800 = 8624 Kč 

Superhrubá mzda 107 800 ∙ 1, 35 = 145 530 Kč 

Záloha před slevou 145 600 ∙ 0,15 = 21 840 Kč 

Výsledná záloha 18 880 Kč 

Čistá mzda 75 445 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Od roku 2009 se mění sazba pojistného na sociální zabezpečení placené 

zaměstnavatelem z 26 % na 25 %. Také pojistné na sociální zabezpečení sražené zaměstnanci 

ze mzdy se snižuje a to z 8 % na 6,5 %.  Superhrubá mzda se tak nebude počítat jako součin 

hrubé mzdy a koeficientu 1,35 ale bude se počítat jako součin hrubé mzdy a koeficientu 1,34. 

Poplatník si nově bude na dítě uplatňovat slevu ve výši 967 Kč měsíčně. 

 

Výpočet s minimální mzdou v roce 2009 

Částka superhrubé mzdy je vypočítána jako součin hrubé mzdy a koeficientu 1,34 

a opět zaokrouhlená na stokoruny nahoru. Výsledný daňový bonus bude vyšší než 

v předchozím roce a bude činit 967 Kč.  

Tab. 3.12 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2009 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 8000 = 360 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 8000 = 520 Kč 

Superhrubá mzda 8000 ∙ 1,34 = 10 720 Kč 

Záloha před slevou 10 800 ∙ 0,15 = 1 620 Kč 

Výsledná záloha -967 Kč 

Čistá mzda 8 087 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2009 

Postup výpočtu s průměrnou mzdou se nijak neliší od výpočtu s minimální mzdou, 

opět je vypočtena superhrubá mzda, která je zaokrouhlena na celé stokoruny směrem nahoru. 

Po odečtení slev na poplatníka a daňového zvýhodnění činí záloha na daň 1 703 Kč. Výsledná 

čistá mzda je vyšší než v předchozím roce. 
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Tab. 3.13 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2009 

Hrubá mzda 23 555 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 23 555 = 1 060 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 23 555 = 1 532 Kč 

Superhrubá mzda 23 555 ∙ 1,34 = 31 564 Kč 

Záloha před slevou 31 600 ∙  0,15 = 4 740 Kč 

Výsledná záloha 1 703 Kč 

Čistá mzda 19 260 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2009 

 Maximální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění činí 

48 násobek průměrné mzdy, tedy 1 130 640 Kč. Vyměřovací základ byl překročen v desátém 

měsíci, proto je pojistné na sociální a zdravotní pojištění placeno pouze do devátého měsíce 

a  v desátém měsíci pouze z vyměřovacího základu 70 665 Kč. 

Tab. 3.14 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2009 

Hrubá mzda 117 775 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 117 775 = 5 300 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 117 775 = 7 656 Kč 

Superhrubá mzda 117 775 ∙ 1,34 = 157 819 Kč 

Záloha před slevou 157 900 ∙  0,15 = 23 685 Kč 

Výsledná záloha 20 648 Kč 

Čistá mzda 84 171 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

V roce 2010 nedošlo k žádným významným změnám, které by se projevily ve 

výpočtech daně přímo až na změnu maximálního vyměřovacího základu, který se zvyšuje 

ze 48 násobku průměrné mzdy na 72 násobek průměrné mzdy. 

 

Výpočet s minimální mzdou v roce 2010 

 Pro výpočet zálohy na daň zůstává minimální mzda v nezměněné výši 8 000 Kč. 

Výsledky výpočtů jsou identické s Tab. 3.11. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě je opět 

ve výši 967 Kč měsíčně a vyplacená čistá mzda činí 8 087 Kč. 
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Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2010 

 Výpočet s průměrnou mzdou je proveden obdobně jako předchozí výpočet, ve výpočtu 

je vycházeno z průměrné mzdy 23 709 Kč a výsledná záloha na daň činí po odečtení slevy 

a daňového zvýhodnění 1 733 Kč. Čistá mzda vyplacená poplatníkovi bude vyšší než 

v předchozím roce. 

Tab. 3.15 výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2010 

Hrubá mzda 23 709 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 23 709 = 1 067 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 23 709 = 1 542 Kč 

Superhrubá mzda 23 709 ∙ 1,34 = 31 771 Kč 

Záloha před slevou 31 800 ∙  0,15 = 4 770 Kč 

Výsledná záloha 1 733 Kč 

Čistá mzda 19 367 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2010 

 V roce 2010 nebude překročen maximální vyměřovací základ, který byl zvýšen na 

1 707 048 Kč pro sociální i zdravotní pojištění. Vyměřovacím základem tak bude po celý rok 

poplatníkova hrubá mzda. 

Tab. 3.16 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2010 

Hrubá mzda 118 545 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 118 545 = 5 335 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 118 545 = 7 706 Kč 

Superhrubá mzda 118 545 ∙ 1,34 = 158 851 Kč 

Záloha před slevou 158 900 ∙  0,15 = 23 835 Kč 

Výsledná záloha 20 798 Kč 

Čistá mzda 84 706 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V roce 2011 dochází k dočasnému snížení slevy na poplatníka na částku 1 970 Kč 

měsíčně. Daňové zvýhodnění zůstává ve stejné výši a vychází se z hrubých mezd dle 

Tab.  3.4.  
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Výpočet s minimální mzdou v roce 2011 

 Výpočet čisté mzdy v roce 2011 je totožný s výpočtem čisté mzdy v minulých dvou 

letech, tedy s Tab. 3.11. Sleva na poplatníka v tomto případě na výši čisté mzdy nemá žádný 

vliv. Minimální mzda je opět 8 000 Kč, daňový bonus 967 Kč a zaměstnanci plyne čistá mzda 

8 087 Kč. 

 

Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2011 

 Při výpočtu se vychází z průměrné mzdy 24 740 Kč. Výsledná záloha po odečtení 

slevy na dani a daňového zvýhodnění činí 2 313 Kč, zaměstnanci bude vyplacena čistá mzda 

19 704 Kč. 

Tab. 3.17 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2011 

Hrubá mzda 24 740 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 24 740 = 1 114 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 24 740 = 1 609 Kč 

Superhrubá mzda 24 740 ∙ 1,34 = 33 152 Kč 

Záloha před slevou 33 200 ∙  0,15 = 4 980 Kč 

Výsledná záloha 2 313 Kč 

Čistá mzda  19 704 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2011 

 Při výpočtu s vysokou hrubou mzdou v roce 2011 není překročen maximální 

vyměřovací základ pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, jehož výše je v tomto roce 

1 781 280 Kč. Záloha na daň činí 21 933 Kč a čistá mzda vyplacená zaměstnanci 88 159 Kč. 

Tab. 3.18 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2011 

Hrubá mzda 123 700 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 123 700 = 5 567 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 123 700 = 8 041 Kč 

Superhrubá mzda 123 700 ∙ 1,34 = 165 758 Kč 

Záloha před slevou 165 800 ∙  0,15 = 24 840 Kč 

Výsledná záloha 21 933 Kč 

Čistá mzda 88 159 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Od roku 2012 se vrací sleva na poplatníka na svoji původní výši, tedy 2 070 Kč 

měsíčně. Zvyšuje se i daňové zvýhodnění na dítě, které od roku 2012 bude činit 1 117 Kč za 

měsíc. 

 

Výpočet s minimální mzdou v roce 2012 

 Pro výpočet minimální mzdy je poslední rok vycházeno z částky 8 000 Kč. V dalším 

roce se minimální mzda bude zvyšovat. Daňový bonus je na rozdíl od předchozích let vyšší 

a činí 1 117 Kč měsíčně, čistá mzda zaměstnance je 8 237 Kč. 

Tab. 3.19 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2012 

Hrubá mzda 8 000 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 8000 = 360 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 8000 = 520 Kč 

Superhrubá mzda 8000 ∙  1,34 = 10 720 Kč 

Záloha před slevou 10 800 ∙  0,15 = 1 620 Kč 

Výsledná záloha -1 117 Kč 

Čistá mzda 8 237 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2012 

 Při výpočtu průměrné mzdy je vycházeno z částky 25 137 Kč měsíčně. Výsledná 

záloha po odečtení slev činí 1 868 Kč a vyplacená čistá mzda je 20 503 Kč. 

Tab. 3.20 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2012 

Hrubá mzda 25 137 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 25 137 = 1 132 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 25 137 = 1 634 Kč 

Superhrubá mzda 25 137 ∙ 1,34 = 33 684 Kč 

Záloha před slevou 33 700 ∙  0,15 = 5 055 Kč 

Výsledná záloha 1 868 Kč 

Čistá mzda  20 503 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2012 

 V roce 2012 se maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění vrací 

na svoji původní úroveň, tedy 48 násobku průměrné mzdy a činí 1 206 576 Kč. K překročení 

maximálního vyměřovacího základu došlo v desátém měsíci, kdy bude vyměřovacím 
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základem pouze částka 75 411 Kč. V dalších dvou měsících nebude sociální pojištění 

odváděno. 

Tab. 3.21 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2012 

Hrubá mzda 125 685 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 125 685 = 5 656 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 125 685 = 8 170 Kč 

Superhrubá mzda 125 685 ∙ 1,34 = 168 418 Kč 

Záloha před slevou 165 500 ∙  0,15 = 25 275 Kč 

Výsledná záloha 22 088 Kč 

Čistá mzda 89 771 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Pro roky 2013, 2014 a 2015 je zrušen maximální vyměřovací základ pro výpočet 

zdravotního pojištění, maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na sociální 

zabezpečení je však v platnosti a činí 103 536 Kč měsíčně, tedy 1 242 432 Kč ročně. Od roku 

2013 do roku 2015 je zavedeno solidární zvýšení daně jako nástroj snižování schodků 

veřejných rozpočtů, které postihuje poplatníky s vysokými příjmy. Solidární daň platí 

zpravidla poplatníci, jejichž příjmy překročí 48 násobek průměrné mzdy. 

 

Výpočet s minimální mzdou v roce 2013 

 Minimální mzda dosahuje poprvé od roku 2007 svého zvýšení, a sice z 8 000 Kč 

na 8500 Kč měsíčně. Právě z této výše hrubé minimální mzdy bude vycházeno ve výpočtech 

v roce 2013 a 2014. 

Tab. 3.22 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2013 

Hrubá mzda 8 500 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 8 500 = 383 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 8 500 = 553 Kč 

Superhrubá mzda 8 500  ∙  1,34 = 11 390 Kč 

Záloha před slevou 11 400 ∙  0,15 = 1 710 Kč 

Výsledná záloha -1 117 Kč 

Čistá mzda 8 681 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2013 

 V roce 2013 je vycházeno z částky 25 884 Kč jako z hrubé mzdy. Záloha na daň bude 

činit 2 018 Kč a čistá mzda 21 018 Kč. 

Tab. 3.23 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2013 

Hrubá mzda 25 884 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 25 884 = 1 165 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 25 884 = 1 683 Kč 

Superhrubá mzda 25 884 ∙ 1,34 = 34 685 Kč 

Záloha před slevou 34 700 ∙  0,15 = 5 205 Kč 

Výsledná záloha 2 018 Kč 

Čistá mzda  21 018 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2013 

 Od roku 2013 je zavedeno solidární zvýšení daně. Částka pro výpočet solidárního 

zvýšení daně se vypočte jako rozdíl hrubé mzdy a 48 násobku průměrné mzdy platné pro 

daný rok, tedy jako rozdíl mezi 129 420 Kč a 103 536 Kč. Solidární daň, která se připočte 

k záloze na daň ve výši 7 % z tohoto rozdílu, se zaokrouhluje s přesností na dvě desetinná 

místa. 

Tab. 3.24 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2013 

Hrubá mzda 129 420 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 129 420 = 5 824 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 129 420 = 8 413 Kč 

Superhrubá mzda 129 420 ∙ 1,34 = 173 423 Kč 

Záloha před slevou 173 500 ∙  0,15 = 26 025 Kč 

Solidární zvýšení 1 811,88 Kč 

Výsledná záloha 24 650 Kč 

Čistá mzda 90 533 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s minimální mzdou v roce 2014 

 Při výpočtu s minimální mzdou je opět vycházeno z částky 8 500 Kč. Výpočet je 

identický s Tab. 3.22. Tedy daňový bonus ve výši 1 117 Kč a čistá mzda 8 681 Kč. 
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Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2014 

 Při výpočtu je vycházeno z průměrné mzdy 25 942 Kč. Záloha na daň činí 2 033 Kč 

a zaměstnanci bude vyplacena mzda 21 515 Kč. 

Tab. 3.25 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2014 

Hrubá mzda 25 942 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 25 942 = 1 168 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 25 942 = 1 687 Kč 

Superhrubá mzda 25 942 ∙ 1,34 = 34 763 Kč 

Záloha před slevou 34 800 ∙  0,15 = 5 220 Kč 

Výsledná záloha 2 033 Kč 

Čistá mzda  21 515 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2014 

 V roce 2014 činí maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na sociální 

zabezpečení 103 768 Kč měsíčně, tedy 1 245 216 Kč ročně. Částku pro solidární zvýšení 

zálohy na daň vypočteme jako rozdíl mezi 129 710 Kč a 103 768 Kč. Výsledná částka činí 

25 942 Kč. 

Tab. 3.26 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2014 

Hrubá mzda 129 710 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 129 710 = 5 837 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 129 710 = 8 432 Kč 

Superhrubá mzda 129 710 ∙ 1,34 = 173 812 Kč 

Záloha před slevou 173 900 ∙  0,15 = 26 085 Kč 

Solidární zvýšení 1 815,94 Kč 

Výsledná záloha 24 714 Kč 

Čistá mzda 90 712 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s minimální mzdou v roce 2015 

 V roce 2015 došlo k výraznému zvýšení hrubé mzdy a to z částky 8 500 Kč na částku 

9 200 Kč. Vyplacený daňový bonus však zůstává ve srovnání s minulým rokem neměnný, 

mění se pouze vyplacená čistá mzda. 
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Tab. 3.27 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2015  

Hrubá mzda 9 200 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 9 200 = 414 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 9 200 = 598 Kč 

Superhrubá mzda 9 200 ∙ 1,34 = 12 328 Kč 

Záloha před slevou 12 400 ∙  0,15 = 1 860 Kč 

Výsledná záloha -1 117 Kč 

Čistá mzda 9 305 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s průměrnou mzdou v roce 2015 

 V roce 2015 je vycházeno z průměrné mzdy 26 611 Kč. Záloha na daň činí 2 168 Kč 

a zaměstnanci bude vyplacena čistá mzda 21 515 Kč. 

Tab. 3.28 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2015  

Hrubá mzda 26 611 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 26 611 = 1 198 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 26 611 = 1 730 Kč 

Superhrubá mzda 26 611 ∙ 1,34 = 35 659 Kč 

Záloha před slevou 35 700 ∙  0,15 = 5 355 Kč 

Výsledná záloha 2 168 Kč 

Čistá mzda  21 515 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet s pětinásobkem průměrné mzdy v roce 2015 

 V roce 2015 činí maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na sociální 

zabezpečení 106 444 Kč měsíčně, tedy 1 277 328 Kč ročně. Částku pro solidární zvýšení 

zálohy na daň vypočteme jako rozdíl mezi 133 055 Kč a 106 444 Kč. Výsledná částka činí 

26 611 Kč. 
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Tab. 3.29 Výpočet zálohy na daň a čisté mzdy v roce 2015  

Hrubá mzda 133 055 Kč 

ZP zaměstnance 0,045 ∙ 133 055 = 5 988 Kč 

SP zaměstnance 0,065 ∙ 133 055 = 8 649 Kč 

Superhrubá mzda 133 055 ∙ 1,34 = 178 294 Kč 

Záloha před slevou 178 300 ∙  0,15 = 26 745 Kč 

Solidární zvýšení 1 862,77 Kč 

Výsledná záloha 25 421 Kč 

Čistá mzda 92 997 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Shrnutí praktické aplikace zdanění mzdy poplatníka 

 Z důvodu ucelené představy o výsledcích výše provedených výpočtů je v následujícím 

Obr. 3.1 zobrazeno procentuální efektivní zdanění zaměstnance v jednotlivých letech. 

Efektivní zdanění je vypočteno jako poměr mezi výslednými odvody zaměstnance a jeho výši 

měsíční hrubé mzdy v jednotlivých letech. V Obr. 3.1 není uvažován výpočet poplatníka 

s minimální mzdou, z toho důvodu, že neplatil zálohu na daň, ale pobíral daňový bonus. 

Obr. 3.1 Efektivní zdanění zaměstnance v jednotlivých letech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Příloha 2) 
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Jak si lze všimnout na Obr. 3.1, poplatník s průměrnou mzdou čelil nejvyššímu 

daňovému zatížení v letech 2007 a 2011. V roce 2007 poplatník zaplatil na dani sice menší 

částku z důvodu progresivní sazby daně, avšak odečíst si mohl pouze minimální slevy platné 

pro rok 2007. V roce 2007 poplatník zaplatil na dani sice menší částku z důvodu progresivní 

sazby daně, avšak odečíst si mohl pouze minimální slevy platné pro rok 2007. Naopak 

nejmenší daňové zatížení představoval pro poplatníka rok 2009, kdy byly změněny sazby pro 

odvod pojistného na sociální pojištění. 

Nadlimitní příjmy poplatníka byly zatíženy daní nejvíce v roce 2007, kdy byla 

v platnosti progresivní sazba daně a poplatník tak spadal do posledního daňového pásma, 

zatěžující poplatníkovu mzdu daní ve výši 32 %.  Po daňové reformě v roce 2008, tedy 

zavedením 15 % daně pro všechny bez ohledu na výši příjmů byla poplatníkům 

s nadlimitními příjmy markantně snížena daňová povinnost. Pro roky 2013 – 2015 je 

zavedeno sedmiprocentní solidární zvýšení daně což se negativně projevilo na efektivním 

zdanění poplatníka, které přesáhlo 30 %. 
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4 Komparace s vybranými zeměmi 

  

 Čtvrtá kapitola diplomové práce bude zaměřena na srovnání zdanění příjmů 

obyvatel České republiky s obyvateli sousedních států, tedy Slovenska, Polska, Německa 

a Rakouska. Předmětem srovnání bude především zdanění mezd, tedy příjmů ze závislé 

činnosti. Cílem bude zjistit, v jaké zemi poplatník s průměrnou hrubou mzdou odvede na dani 

nejvíce. Pro tento účel budou použity průměrné hrubé mzdy platné pro rok 2014 

v jednotlivých státech za měsíc, které činí 27 200 Kč v ČR (www.csas.cz), 918 EUR na 

Slovensku (www.slovak.statistics.sk), 3 981 PLN v Polsku (www.wyborcza.biz), 3 453 EUR 

v Rakousku (www.statistik.at) a 3 527 EUR v Německu (www.destatis.de). Tyto částky 

průměrných mezd budou dále přepočítávány měnovým kurzem dle Pokynu GFŘ D-20 pro rok 

2014, pro který platí: 1 EUR = 27,55 Kč, 1 PLN = 6,57 Kč, (www.financnisprava.cz). 

 

4.1 Daň z příjmů fyzických osob  na Slovensku  

 

 Příjmy ze závislé činnosti se na Slovensku řídí zákonem o daních z příjmů (Predpis 

č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Zákon o daních z příjmů zahrnuje na Slovensku do 

příjmů ze závislé činnosti příjmy z pracovněprávního poměru, příjmy za práci členů družstev, 

společníků a jednatelů, platy a funkční požitky ústavních činitelů a odměny za výkon funkce 

ve státních orgánech.  

Základem daně zaměstnance je jeho hrubá mzda, od které jsou odečtené odvody na 

sociální a zdravotní pojištění a nezdanitelná částka na poplatníka ve výši 3 803,33 EUR ročně, 

pokud jeho příjem nepřesahuje 19 809 EUR. Pokud je poplatníkův příjem vyšší jak 19 809 

EUR, potom činí nezdanitelná částka 8 755,58 EUR snížených o jednu čtvrtinu agregovaného 

příjmu poplatníka. V případě, že by po dosazení vyšla nezdanitelná část základu daně nižší 

než 0, je nezdanitelná část rovna nule. Na Slovensku je zavedena jednotná sazba daně ve výši 

19 %. Poplatník si může odečíst stejně jako v ČR daňový bonus na každé vyživované dítě ve 

výši 256,92 EUR ročně, avšak maximálně do výše daňové povinnosti, (www.szk.sk). 

 Zaměstnanci povinně odvádí příspěvky na sociální zabezpečení z hrubých mezd. 

Celková výše jednotlivých příspěvků je 13, 4 % z hrubé mzdy. Příspěvky zaměstnavatelů jsou 

v celkové výši 35,2 % a kromě toho co je sráženo zaměstnancům platí ještě příspěvky na 

úrazové pojištění a rezervní a garanční fond, (www.szk.sk).  
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Tab. 4.1 Odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů na sociální zabezpečení  

Druh pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Penzijní pojištění 4,00% 14,00% 

Nemocenské pojištění 1,40%   1,40% 

Invalidní pojištění 3,00%   3,00% 

Pojištění v nezaměstnanosti 1,00%   1,00% 

Zdravotní pojištění 4,00% 10,00% 

Garanční fond -   0,30% 

Rezervní fond -   4,80% 

Úrazové pojištění -   0,80% 
Zdroj: Vlastní zpracování (www.szk.sk) 

 

Výpočet daně z příjmů 

Měsíční průměrná mzda činila v roce 2014 na Slovensku 918 EUR. Prvním krokem 

k výpočtu je zjištění základu daně. Od hrubé mzdy je nutné odečíst všechny odvody na 

sociální zabezpečení zaměstnance. Zaměstnanec odvádí na sociální zabezpečení 13,4 % 

z hrubé mzdy. Celkově zaměstnanec na sociálním a zdravotním pojištěním odvede 

122,82 EUR. Od hrubé mzdy jsou nyní tyto odvody odečteny, stejně jako nezdanitelná část na 

poplatníka ve výši 316,94 EUR. Výsledná daň činí 19 % ze základu daně, tedy 151 EUR 

a  čistá mzda 644 EUR.  

 

Porovnání daně a čisté mzdy s Českou republikou 

 Při porovnání bude pro výpočet v ČR použita stejná mzda jako na Slovensku. 

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v Tab. 4.2. Pro možnost srovnání je česká koruna převedena 

na Euro podle výše uvedeného kurzu 1 EUR = 27,55 Kč. 

Tab. 4.2 Porovnání daně a čisté mzdy 

  Česká republika Slovensko 

Hrubá mzda 918 EUR 918 EUR 

Odvody zaměstnance 101 EUR  123 EUR 

Daň  109 EUR 151 EUR 

Čistá mzda 708 EUR 644 EUR 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Jak demonstruje Tab. 4.2, při stejné výši hrubé mzdy v České republice i na 

Slovensku budou odvody zaměstnance vyšší na Slovensku, kde bude současně i vyšší daňové 

zatížení. Státu tedy celkově odvede více poplatník, který žije na Slovensku a čistá mzda bude 

vyšší v České republice. 

 

Porovnání pomocí efektivní sazby daně a efektivního zdanění 

 Míra zdanění lze vyjádřit dvěma způsoby. Prvním z nich je efektivní sazba daně 

(SE %), která se vypočítá jako poměr mezi daňovou povinností a hrubou mzdou. Druhým 

způsobem je efektivní zdanění, které lze vyjádřit jako poměr celkového daňového zatížení 

poplatníka (úhrn daně a celkových odvodů na sociální zabezpečení) a jeho hrubé mzdy. Tyto 

výše uvedené skutečnosti demonstruje Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Efektivní sazba daně a efektivní zdanění 

  Česká republika Slovensko 

Hrubá mzda 918 EUR 918 EUR 

Odvody zaměstnance 101 EUR  123 EUR 

Daň  109 EUR 151 EUR 

SE  11,87 % 16,45 % 

ED 22,88 % 29,86 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ve výše uvedené Tab. 4.3 lze porovnat zákonem stanovenou sazbu daně v České 

republice 15 % a na Slovensku 19 % s efektivní sazbou daně, která je v obou případech nižší. 

Efektivní zdanění je rovněž vyšší na Slovensku. 

 

4.2 Daň z příjmů fyzických osob v Polsku 

 

 Zákonem o daních z příjmů v Polsku (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych) jsou příjmy ze závislé činnosti vymezeny jako příjmy ze 

zaměstnání a penze. Základem pro výpočet daně je příjem, od kterého jsou odečteny 

příspěvky na sociální zabezpečení.  

V tomto zákoně jsou stanoveny dvě základní sazby daně, které mají progresivní 

charakter a jejich výše je uvedena v Tab. 4.4. Pokud poplatníkův zdanitelný příjem 
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nepřesahuje 85 529 PLN ročně, je sazba daně 18 % z této částky. Výsledná částka se snižuje 

o slevu na dani ve výši 556,02 PLN, měsíčně o 46,33 PLN. Nad roční příjem 85 528 PLN činí 

sazba daně 32 %. Výsledná částka se snižuje o slevu na dani ve výši 556,02 PLN, měsíčně 

o 46,33 PLN. Základní nezdanitelná částka činí 1 335 PLN ročně., (www.sejm.gov.pl). 

Tab. 4.4 Sazba daně z příjmů a výpočet daně 

Zdanitelný příjem nad Zdanitelný příjem do Výpočet daně 

0 PLN 85 529 PLN 18 % - 556,02 PLN 

85 528 PLN - 

14 839,02 PLN + 32 % z částky nad  

85 528 PLN 
Zdroj: Vlastní zpracování, (www.kpmg.com) 

 

Z hlediska příspěvků na sociální zabezpečení mají zaměstnanci povinnost odvádět 

příspěvky v celkové výši 22,71 %. Z toho 7,75 % ze zdravotního pojištění je odčitatelných od 

výsledné daně. Zaměstnavatelé jsou povinni odvádět z hrubých mezd odvody v úhrnu 

19,48 % - 22,61 % podle výše úrazového pojištění, které se mění v závislosti na činnosti 

zaměstnance (dále budeme počítat s částkou úrazového pojištění 1,80 %, nejčastěji užívanou 

v Polsku). Vyměřovacím základem je stejně jako v ČR hrubá mzda zaměstnance. 

(www.sejm.gov.pl) 

Tab. 4.5 Odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů na sociální zabezpečení 

Druh pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Penzijní pojištění 9,76 % 9,76 % 

Nemocenské pojištění 2,45 % - 

Invalidní pojištění 1,50 % 6,50 % 

Úrazové pojištění - 0,67 % - 3,80 % 

Zdravotní pojištění 9,00 % - 

Fond práce - 2,45 % 

Zajišťovací fond - 0,10 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, (www.sejm.gov.pl) 

 

Výpočet daně z příjmů 

Hrubá mzda poplatníka činí 3 981 PLN. Z této hrubé mzdy je dále nutné vypočítat 

odvody zaměstnance na sociální zabezpečení. Zaměstnanec odvádí z hrubé mzdy 388,55 PLN 

na důchodové pojištění, 59,71 PLN na invalidní pojištění a 97,53 PLN na nemocenské 

pojištění. Základ pro výpočet zdravotního pojištění se vypočítá jako hrubá mzda, od které 
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jsou odečteny výše zmíněné odvody. Na zdravotním pojištění tak bude odvedeno 

309,17 PLN. Z tohoto základu daně pro výpočet zdravotního pojištění se vypočte ještě 

7,75 %, kterých bude odčitatelných od výsledné daně. Nyní je nutné vypočítat základ pro 

stanovení daně z příjmu. Tento základ daně se vypočítá jako rozdíl hrubé mzdy, nezdanitelné 

části na poplatníka a odvodů na pojistné na sociální zabezpečení. Základ daně bude ve výši 

3 296 PLN. Daň z tohoto základu daně bude činit po slevě na dani ve výši 46,33 PLN po 

snížení o odčitatelnou částku zdravotního pojištění činit 281 PLN. Poplatníkova čistá mzda 

bude 2845 PLN. 

 

Porovnání daně a čisté mzdy s Českou republikou 

 Při porovnání bude pro výpočet v ČR použita stejná mzda jako v Polsku. Výsledky 

jsou převedeny na Euro, kvůli možnosti objektivního srovnání se všemi zeměmi a přepočteny 

výše uvedeným kurzem dle pokynu GFŘ D-20. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v Tab. 4.6. 

Tab. 4.6 Porovnání daně a čisté mzdy 

  Česká republika Polsko 

Hrubá mzda 949 EUR 949 EUR 

Odvody zaměstnance 104 EUR  204 EUR 

Daň  116 EUR 67 EUR 

Čistá mzda 729 EUR 678 EUR 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Tab. 4.6 demonstruje porovnání daně a odvodů na sociální zabezpečení v České 

republice a v Polsku. Jak lze z tabulky vyčíst, budou odvody vyšší v Polsku, avšak celková 

sražená daň bude vyšší v České republice, především díky velkým daňovým slevám v Polsku. 

V konečném součtu obdrží vyšší čistou mzdu občan České republiky. 

 

Porovnání pomocí efektivní sazby daně a efektivního zdanění 

 Vyjádření srovnání podle efektivní sazby daně a efektivního zdanění je uveden 

v Tab.  4.7. Efektivní sazba daně je nižší v Polsku, protože tam poplatník na dani odvede státu 

méně než v České republice. Efektivní zdanění je naopak nižší v České republice, z důvodu 

dvojnásobně nižších odvodů na sociální zabezpečení. 
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Tab. 4.7 Efektivní sazba daně a efektivní zdanění 

  Česká republika Polsko 

Hrubá mzda 949 EUR 949 EUR 

Odvody zaměstnance 104 EUR  204 EUR 

Daň  116 EUR 67 EUR 

SE  12,22% 7,06% 

ED 23,18% 28,56% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Daň z příjmů fyzických osob v Rakousku 

 

Zákon o dani z příjmů v Rakousku (Einkommensteuergesetz) také vymezuje příjmy ze 

závislé činnosti. Do těchto příjmů spadá stejně jako v ČR zaměstnanecký příjem. Sazba daně 

z příjmů je progresivní, tedy se liší podle příjmu a je obsažena společně s ročními příjmy 

v Tab. 4. 8. Jak si lze v tabulce všimnout, je systém zdaňování poměrně složitý. Prvních 

11 000 EUR, které plynou poplatníkovi, nebudou podléhat dani v žádné míře. Dalších 

vydělaných 14 000 EUR bude zdaněno sazbou 36,5 %. Dalších 35 000 EUR se bude zdaňovat 

sazbou 43,214 % a všechny příjmy nad 60 000 EUR budou podléhat sazbě daně 50 %. 

Poplatníci mající nízké příjmy na dani tedy nezaplatí nic, kdežto poplatníci s nadlimitními 

příjmy odvedou na dani téměř polovinu svého příjmu. Od daně vypočtené podle Tab. 4.8 si 

lze odečíst slevu na dítě, které poplatník vychovává ve společné domácnosti, ve výši 

700,80 EUR ročně od celkové daňové povinnosti, (www.jusline.at). 

Tab. 4.8 Sazba daně z příjmu 

Výše příjmu ročního příjmu Sazba daně 

Do 10 999 EUR  0,000 % 

11 000 EUR – 25 000 EUR 36,500 % 

25 001 EUR – 60 000 EUR 43,214 % 

nad 60 000 EUR 50,000 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, (worldwide-tax.com) 

 

 Všichni zaměstnanci povinně přispívají do systému sociálního zabezpečení. 

Vyměřovací základ se neliší od České republiky, tedy je jím hrubá mzda zaměstnance. 

Velkým rozdílem však je, že se výše odvodů liší v případě úředníků a v případě dělníků. 

V dalších výpočtech je uvažováno, že poplatník je úředníkem. Úhrn odvodů zaměstnance 
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úředníka je 18,07 % a dělníka 18,20 %. Jednotlivé druhy a výše odvodů jsou uvedeny 

v Tab.  4.9. 

Tab. 4.9 Odvody zaměstnanců na sociální zabezpečení 

Příspěvek na: Sazba pro úředníky Sazba pro dělníky 

Penzijní pojištění 10,25 % 10,25 % 

Zdravotní pojištění  3,82 %  3,95 % 

Pojištění v nezaměstnanosti  3,00 %  3,00 % 

Fond bydlení  1,00 %  1,00 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, (www.worldwide-tax.com) 

 

Zaměstnavatelé mají povinnost tyto příspěvky odvádět také. Vyměřovacím základem 

je též hrubá mzda zaměstnance. V úhrnu zaměstnavatelé odvedou 21, 83 % za úředníky 

a 21,70 % za dělníky. Jednotlivé příspěvky a výše odvodů znázorňuje Tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Odvody zaměstnavatelů na sociální zabezpečení  

Příspěvek na: Sazba pro úředníky Sazba pro dělníky 

Penzijní pojištění 12,55 % 12,55 % 

Zdravotní pojištění  3,83 %  3,70 % 

Pojištění v nezaměstnanosti  3,00 %  3,00 % 

Pojištění úrazu  1,40 %  1,40 % 

Pojištění insolventnosti  0,55 %  0,55 % 

Fond bydlení  0,50 %  0,50 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, (www.worldwide-tax.com) 

 

Výpočet daně z příjmů 

Měsíční průměrná hrubá mzda v Rakousku činila pro rok 2014 3 453 EUR. Základ pro 

výpočet zálohy na daň vypočteme jako rozdíl hrubé mzdy a odvodů na sociální zabezpečení. 

Zaměstnanec odvádí z hrubé mzdy 353,93 EUR na penzijní pojištění, 131,90 EUR na 

zdravotní pojištění, 103,59 EUR na pojištění v nezaměstnanosti a 34,53 EUR na fond bydlení, 

celkově tedy zaměstnanec odvede na sociálním zabezpečení 624 EUR dle Tab. 4.9. Po snížení 

základu daně o nezdanitelnou část na poplatníka a odvody na sociální zabezpečení můžeme 

vypočítat daň podle daňových pásem v Tab. 4.8, která bude ve výsledku činit 712 EUR. 

Poplatníkovi bude vyplacena čistá mzda ve výši 2 117 EUR. 
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Porovnání daně a čisté mzdy s Českou republikou 

 V případě srovnání s Rakouskem je na tom rakouský zaměstnanec podstatně hůř, a to 

díky dvojnásobným odvodům na sociální zabezpečení a poměrně vysoké odvedené dani, jak 

demonstruje Tab. 4.11. Vyšší čistou mzdu tedy dostane zaměstnanec na území České 

republiky, jehož zaplacená daň a sociální odvody nebudou tak vysoké. Nyní je však na místě 

poznamenat, že průměrná mzda v Rakousku je více jak třikrát vyšší než v České republice, 

proto málokdo s občanů ČR je schopen dosáhnout na tak vysokou čistou mzdu a toto srovnání 

je tak pouze informativní. 

Tab. 4.11 Porovnání daně a čisté mzdy 

  Česká republika Rakousko 

Hrubá mzda 3453 EUR 3453 EUR 

Odvody zaměstnance 380 EUR  624 EUR 

Daň  619 EUR 712 EUR 

Čistá mzda 2454 EUR 2117 EUR 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Porovnání pomocí efektivní sazby daně a efektivního zdanění 

 Z výše uvedené tabulky vyplynulo to, co potvrzuje následující Tab. 4.12, a sice že 

i efektivní sazba daně a efektivní zdanění je tedy vyšší v Rakousku. I přes relativně vysokou 

míru zdanění to je však kvalita života v Rakousku jedna z nejvyšších ze zemí Evropské unie. 

Tab. 4.12 Efektivní sazba daně a efektivní zdanění 

  Česká republika Rakousko 

Hrubá mzda 3453 EUR 3453 EUR 

Odvody zaměstnance 380 EUR  624 EUR 

Daň  619 EUR 712 EUR 

SE  17,93% 20,62% 

ED 28,93% 38,70% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4 Daň z příjmů fyzických osob v Německu 

 

Stejně jako u všech předchozích zmíněných států, i v Německu jsou do příjmů ze 

závislé činnosti zahrnuty příjmy plynoucí poplatníkům v souvislosti se zaměstnáním. 

Problematiku daní z příjmů upravuje zákon o dani z příjmů (Einkommensteuergesetz).  

V Německu je zavedena progresivní sazba daně, tedy opět je daňový systém 

postavený tak, aby poplatník s nižšími příjmy odvedl na dani méně, ale poplatník 

s nadlimitními příjmy odvedl na dani vysokou částku. Základní slevou je sleva na poplatníka 

8 354 EUR. Na rozdíl od České republiky v Německu nebylo zrušeno společné zdanění 

manželů, a pokud se manželé rozhodnou své příjmy zdanit společně, může si ten, kdo příjmy 

zdaňuje odečíst dvojnásobnou částku. Výslednou daň lze stejně jako v ostatních státech snížit 

o slevu na dítě ve výši 2 184 EUR ročně. Postup výpočtu daně je uveden v Tab. 4.13. 

Pro výpočet se využívají koeficienty y, z, x, kde:  

y = (hrubá mzda – 8 354) / 10 000, 

z = (hrubá mzda – 13 469) / 10 000, 

x = příjem. 

Tab. 4.13 Výpočet daně z příjmů 

Zdanitelný příjem Výpočet daně 

0 EUR – 8 354 EUR  - 

8 355 EUR – 13 469 EUR (974,58 ∙ 1 400) ∙ y 

13 470 EUR – 52 881 EUR (228,74 ∙ z + 2 397) ∙ z + 971 

52 882 EUR – 250 730 EUR 42 % ∙ x – 8 239 

Nad 250 731 EUR 45 % ∙ x – 15 761 
Zdroj: vlastní zpracování, (www.bmf-steuerrechner.de) 

 

 Progresivní zdanění v Německu finančně zohledňuje rodiny s více dětmi nebo rodiny, 

ve kterých je rodinný rozpočet odkázán pouze na příjem jednoho z manželů. Při výpočtu daně 

je bráno v potaz, zda je poplatník sezdán, či je svobodný. V případě sezdaného páru je možné 

využít společného zdanění manželů, přičemž sazba daně dle Tab. 4.13 zůstává neměnná, ale 

zvyšuje se zdanitelný příjem, podle kterého se určuje sazba daně, a to dvojnásobně.  K takto 

vypočtené dani se připočítává ještě tzv. solidární přirážka k daním. Tato solidární přirážka 

byla zavedena v roce 1991 jako nutnost pro financování zvýšených výdajů v souvislosti 

s náklady na sjednocení Německa. Tato daň se vypočítá jako součin 5,5 % a výsledné daně, 

(www.jusline.de). 



 58 

Obecně je Německý daňový systém jedním z nejsložitějších v Evropě. Při výpočtu 

odvodů pojištění je nutné brát v potaz i bydliště poplatníka a to, zda má poplatník dítě či je 

bezdětný. Pro rok 2015 činí odvody za zaměstnance 20,475 % a za zaměstnavatele 19,575 %. 

Jednotlivé odvody jsou uvedeny v Tab. 4.14.  

Tab. 4.14 Odvody pojistného na sociální zabezpečení 

Druh pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Penzijní pojištění 9,35 % 9,35 % 

Zdravotní pojištění 8,20 % 7,30 % 

Pojištění v nezaměstnanosti 1,50 % 1,50 % 

Invalidní pojištění 1,425 % 1,425 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, (www.gtai.de) 

 

Výpočet daně z příjmů 

Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly, průměrný hrubý příjem v Německu v roce 2014 

činil 3 527 EUR. Z tohoto hrubého příjmu činí podle Tab. 4.5 329,77 EUR penzijní pojištění, 

289,21 EUR zdravotní pojištění, 52,91 EUR pojištění v nezaměstnanosti a 50,26 EUR na 

pojištění pro případ invalidity. Celkově činí tedy odvody na sociální zabezpečení 722 EUR. 

Základ daně vypočteme odečtením těchto odvodů od hrubé mzdy. Od základu daně lze 

odečíst také odčitatelnou položku na poplatníka. Daň z příjmů bude činit 598 EUR. Z takto 

vypočtené daně je však ještě nutné vypočítat solidární srážku 5,5 %, což je 33 EUR. Celková 

daň bude ve výši 631 EUR a čistá mzda 2 174 EUR. 

 

Porovnání daně a čisté mzdy s Českou republikou 

 V porovnání s Německem je daň v obou zemích v podstatě stejná, v České republice 

by zaměstnanec odvedl pouze o 3 Eura víc, výrazně se však liší odvody na sociální 

zabezpečení, které jsou v Německu dvojnásobné, díky čemuž by si opět zaměstnanec České 

republiky přišel na vyšší čistou mzdu. 

Tab. 4.15 Porovnání daně a čisté mzdy 

  Česká republika Německo 

Hrubá mzda 3 527 EUR 3 527 EUR 

Odvody zaměstnance 388 EUR  722 EUR 

Daň  634 EUR 631 EUR 

Čistá mzda 2661 EUR 2174 EUR 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Porovnání pomocí efektivní sazby daně a efektivního zdanění 

 Efektivní sazba daně je u obou států téměř srovnatelná, ale efektivní zdanění se 

výrazně liší. Opět je ale na místě připomenout, že průměrná mzda v Německu se s průměrnou 

mzdou v České republice nedá srovnávat.  

Tab. 4.16 Efektivní sazba daně a efektivní zdanění 

  Česká republika Rakousko 

Hrubá mzda 3 527 EUR 3 527 EUR 

Odvody zaměstnance 388 EUR  722 EUR 

Daň  634 EUR 631 EUR 

SE  17,98% 17,89% 

ED 28,98% 38,36% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5 Shrnutí  

 

Znázornění rozdílů mezi vybranými státy, vyjádřených efektivní sazbou daně 

a  efektivním zdaněním demonstruje Obr. 4.1. Při výpočtu efektivní sazby daně a efektivního 

zdanění v České republice byla použita průměrná mzda v roce 2014 (www.czsa.cz), která 

činila 25 686 Kč. Z takto stanovené mzdy bylo vypočteno zdravotní pojištění 1 156 Kč, 

sociální pojištění 1 156 Kč a záloha na daň 3 105 Kč. Výsledná efektivní sazba daně je tedy 

12,09 % a výsledné efektivní zdanění 23,09 %. 

Jak lze z Obr. 4.1 vyčíst, nejvyšší efektivní sazba daně převládá v Německu 

a Rakousku, a další v pořadí je Slovensko, kde poplatník zaplatí relativně vysokou daň. 

Nejnižší efektivní sazba daně je v Polsku, především kvůli vysoké nezdanitelné částce na 

poplatníka, která výrazně snižuje daňovou povinnost. Tato skutečnost se však neprojeví 

v měřítku efektivního zdanění, do kterého jsou započítávány i odvody na sociální zabezpečení 

zaměstnance, které jsou v Polsku zhruba dvakrát tak vysoké ve srovnání s Českou republikou. 

Naopak nejnižší daňové zatížení lze vidět v České republice, kde zaměstnanec odvádí na 

sociální zabezpečení opravdu nízké částky z hrubé mzdy. Z vybraných zemí je v České 

republice odváděna na sociální zabezpečení nejnižší částka. Nejvyššímu efektivnímu zdanění 

opět podléhají zaměstnanci Rakouska a Německa. Toto tvrzení je však nutné brát s rezervou 

z toho důvodu, že průměrná hrubá mzda je v těchto státech minimálně třikrát vyšší, než na 

Slovensku, v Polsku, nebo v České republice. 
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Obr. 4.1 Efektivní sazba daně a efektivní zdanění  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

4.6 Návrh na změnu ve zdanění fyzických osob 

 

 Po vzoru výše analyzovaných daňových soustav sousedních států České republiky 

bude tato podkapitola obsahovat navrhované změny ve zdanění fyzických osob v České 

republice pro rok 2016. V předchozích podkapitolách byly rozebrány systémy zdanění ve 

vybraných státech Evropské unie. Jelikož bylo u všech uplatněno progresivní zdanění, bude 

návrh na změnu postaven právě na této skutečnosti a také na skutečnosti již schválené daňové 

reformy, která byla prozatím odložena. V reformě se předpokládá zrušení výpočtu daně z tzv. 

superhrubé mzdy a nově je vycházeno z hrubé mzdy, jakožto ze základu daně. Daňové sazby 

a postup výpočtu je zatím nejasný, a proto bude cílem navrhnout přijatelnou změnu ve 

zdanění fyzických osob, jimž plynou příjmy ze závislé činnosti.  

Výpočet dolní sazby daně bude vycházet ze skutečné sazby daně, která činí 20,1 %. 

Tato skutečná sazba daně je vypočtena jako podíl daně před slevami a hrubé mzdy, vypočtené 

jako podíl daně před slevami a hrubé mzdy. Dolní sazba daně bude zvýšena na 19 % a bude 

rovna dani z příjmů právnických osob. Takto je daň nastavena z toho důvodu, aby nebyl 

poškozen poplatník, čili by neměla dolní sazba daně být vyšší než 20, 1 %. Daň se tedy bude 

vypočítávat jako součin 19 % a hrubé mzdy a bude mít progresivní charakter, což má pokrýt 

zrušení solidárního zvýšení daně platného od roku 2013 do roku 2015. Navrhovaný model tak 
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z důvodu progresivního zdanění bude mít nejvyšší dopad na poplatníky s nadlimitními 

příjmy.  

 V navrženém modelu systému zdanění pro rok 2016 je vycházeno z hrubé mzdy, jak je 

to u všech sousedních států České republiky. Dále je předpokládáno, že dolní sazba daně 

fyzických osob je rovna sazbě právnických osob, tedy 19 % z hrubé mzdy. Tato sazba daně 

bude platná pro hrubé mzdy do výše trojnásobku průměrné mzdy v roce 2015, tedy 79 833 Kč 

měsíčně. Od příjmu 79 834 Kč do výše čtyřnásobku průměrné mzdy, bude sazba daně ve výši 

23 % ze základu daně přesahujícího 79 834 Kč a od čtyřnásobku průměrné mzdy by byla 

sazba daně 27 %.  

Tab. 4.17 Výpočet daně z příjmů navržen pro rok 2016 

Základ daně Výpočet daně 

0 Kč - 79 833 Kč 19 % ze ZD 

79 834 Kč - 106 444 Kč   15 168 Kč + 23 % ze ZD přesahujícího 79 834 Kč 

106 445 Kč a více 24 482 Kč + 27 % ze ZD přesahujícího 106 445 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 V souvislosti s plánovanými změnami bude počítáno se třemi daňovými pásmy, se 

sazbami daně 19 %, 23 % a 27 %. Částka 15 168 Kč je stanovena jako součin 19 % 

a  79 833 Kč a částka 24 482 Kč jako součin 23 % a 106 444 Kč. Výpočet je navržen s cílem 

snížit daně poplatníkovi, který pobírá nižší příjmy a zvýšit daně poplatníkům s nadlimitními 

příjmy nad 106 444 Kč. 

 Návrh změny je aplikován na vypočtených příkladech v roce 2016 v Tab. 4.19 

a porovnán s výpočtem daně v roce 2015, který je uveden v Tab. 4.18. Ve výpočtech 

v Tab.  4.18 je použita průměrná mzda, trojnásobek průměrné mzdy, čtyřnásobek průměrné 

mzdy a pětinásobek průměrné mzdy pro rok. Při překročení čtyřnásobku průměrné mzdy je 

vypočteno solidární zvýšení daně.  

Tab. 4. 18 Výpočet daně z příjmů v roce 2015 

  2015 

Hrubá mzda 26 611 Kč 79 833 Kč 106 444 Kč 133 055 Kč 

Základ daně 35 700 Kč 107 000 Kč 142 700 Kč 178 300 Kč 

Daň   5 355 Kč  16 050 Kč  21 405 Kč  26 745 Kč 

Solidární daň -   -   1 863 Kč 

Daň po slevě  3 285 Kč  13 980 Kč 19 335 Kč 26 538 Kč 

Efektivní sazba daně 12,34% 17,51% 18,16% 19,95% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Při výpočtu zálohy na daň v roce 2016 je využito návrhu výpočtu dle Tab. 4.17. Jak si 

lze všimnout, poplatník, jehož hrubá mzda je nižší než 106 444 Kč, platí v roce 2016 nižší 

daň, než v roce 2015. Od této částky se však daň zvyšuje a to i z toho důvodu, aby se pokrylo 

solidární zvýšení daně platné pro rok 2015. Nutnost solidárního zvýšení tudíž odpadá. 

Poplatníci pobírající nižší příjmy budou na dani odvádět méně, zatímco poplatníci s vysokými 

příjmy odvedou na dani více peněz, než v roce 2015. 

Tab. 4.19 Navrhovaný výpočet daně z příjmů v roce 2016 

  2016 

Hrubá mzda 26 611 Kč 79 833 Kč 106 444 Kč 133 055 Kč 

Základ daně 26 611 Kč 79 833 Kč 106 444 Kč 133 055 Kč 

Daň  5 057 Kč 15 168 Kč 21 288 Kč 31 667 Kč 

Solidární daň - - - - 

Daň po slevě 2 987 Kč 13 098 Kč 19 218 Kč 29 597 Kč 

Efektivní sazba daně 11,22% 16,41% 18,05% 22,24% 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 U příjmů plynoucích dle § 6 ZDP se daňová povinnost zvýší pouze u poplatníků 

s vysokými příjmy. V případě příjmů plynoucích poplatníkovi dle § 7 až § 10 ZDP se daňová 

povinnost však zvyšuje bez výjimky. Základ daně pro výčet daňové povinnosti zůstává 

neměnný, pouze se zvyšuje daňová sazba. U nízkopříjmových osob lze dopad vyšší daňové 

povinnosti snížit daňově uznatelným pojistným a slevami na dani, takže OSVČ se základem 

daně do 130 737 Kč ročně nezaplatí na dani z příjmu nic díky základní slevě na poplatníka. 

Důvodem pro zvýšení daňové povinnosti OSVČ je především zmírnění rozdílů mezi 

odvedenými daněmi OSVČ a daněmi, které do rozpočtu plynou od zaměstnanců. Ideálním 

řešením by samozřejmě bylo pouze snížení daňové povinnosti zaměstnanců, ovšem z důvodu 

současného stavu veřejných financí je toto řešení nemyslitelné.  
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5 Závěr 

   

Cílem diplomové práce bylo charakterizovat důležité pojmy v souvislosti s daní 

z příjmů fyzických osob v České republice (viz kapitola 2), analyzovat vývoj daně z příjmů 

v České republice v jednotlivých letech (viz kapitola 3), provést komparaci s vybranými 

zeměmi a vytvořit návrh na možnou změnu ve zdanění fyzických osob v České republice pro 

rok 2016 (viz kapitola 4). Vytyčený cíl práce byl splněn. 

Při analýze daně z příjmů v jednotlivých letech bylo vycházeno z minimální, průměrné 

a pětinásobku průměrné mzdy v jednotlivých letech a pro srovnání bylo využito efektivní 

sazby daně a efektivního zdanění. Na základě výpočtů bylo u poplatníka s průměrnou mzdou 

zjištěno, že platil nejvyšší daň v letech 2007 a 2011, přičemž v roce 2007 byly důvodem nízké 

slevy na dani a v roce 2011 mělo na vyšší daň vliv snížení slevy na poplatníka. Nejmenší 

daňové zatížení představoval pro poplatníka rok 2009, kdy byly sníženy sazby pro odvod 

pojistného na sociální pojištění. 

Poplatník s pětinásobkem průměrné mzdy byl daní zatížen nejvíce v roce 2007, kdy 

byla v platnosti progresivní sazba daně a poplatník tak spadal do posledního daňového pásma, 

zatěžujícího poplatníkovu mzdu daní ve výši 32 %. Další zátěž ve formě solidárního zvýšení 

představovaly roky 2013 – 2015 což se také negativně projevilo na efektivním zdanění 

poplatníka. Poplatník s minimální mzdou pobíral v každém analyzovaném roce daňový 

bonus. 

V další části byla provedena komparace zdanění závislé činnosti v České republice se 

Slovenskem, Polskem, Rakouskem a Německem, kde jsou poplatníci zdanění progresivní 

daní. Tato komparace vycházela z průměrných mezd platných pro rok 2014 v jednotlivých 

státech, na základě čehož bylo zjištěno, že nejvíce na dani odvede poplatník s průměrnou 

mzdou v Německu, dále v Rakousku a na Slovensku. Nejnižší daň naopak poplatník odvede 

v Polsku a v České republice. Zajímavé ovšem je, že při celkovém efektivním zdanění 

poplatníka, kdy jsou k dani připočítány ještě odvody na sociální zabezpečení, má nejnižší 

daňové zatížení poplatník České republiky, naopak poplatník v Polsku odvede na sociální 

zabezpečení zhruba dvakrát tolik. Nejvyšší efektivní zdanění je opět u poplatníků v Německu 

a Rakousku, kde je však průměrná mzda minimálně třikrát vyšší, než na Slovensku, v Polsku, 

nebo v České republice.  

V závěru kapitoly je navrženo progresivní zdanění poplatníka v České republice pro 

rok 2016, kdy základem daně poplatníka s příjmy ze závislé činnosti je hrubá mzda a rozlišují 
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se tři daňová pásma se sazbami daně 19 %, 23 % a 27 %. Výpočtem bylo zjištěno, že 

poplatník s příjmy do čtyřnásobku průměrné mzdy zaplatí na dani méně než v roce 2015 a od 

této částky zaplatí poplatník na dani více z důvodu zrušení solidárního zvýšení daně. 

Zrušením solidárního zvýšení daně mimo jiné odpadne poplatníkům povinnost podávat 

daňová přiznání. Tento návrh progresivního zdanění je postaven především na snaze ulevit od 

vysokých daní zaměstnancům s nízkými příjmy, avšak určitě není ideálním řešením z důvodu 

zvýšení daňové povinnosti osob samostatně výdělečně činných. 

Daňová reforma ministerstva financí, která má za následek zrušení superhrubé mzdy 

jakožto základu daně a nahrazení mzdou hrubou měla vejít v platnost již začátkem roku 2015, 

avšak byla odložena až na rok 2016. Nyní lze tedy jen čekat, jak velké změny s sebou další 

rok přinese. 
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