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1. Úvod 

Daň z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti je jednou z nejdŧležitějších daní 

v daňové soustavě ČR. Nejen, že tato daň zajišťuje podstatné příjmy do státního rozpočtu,  

ale dalo by se říci, že je to prostředek vybírání peněž, který se týká většiny občanŧ České 

Republiky. Tato daň je spolu s daní z příjmŧ právnických osob upravována Zákonem o daních 

z příjmů č. 586/1992 Sb. Tento zákon je v platnosti od roku 1993, avšak od této doby prošel 

několika novelizacemi, které ovlivnily nejen výpočet daně z příjmŧ fyzických osob ze závislé 

činnosti, ale také čistou mzdu vyplácenou zaměstnancŧm. 

Cílem této bakalářské práce je zachytit vývoj daně z příjmŧ fyzických osob  

ze závislé činnosti od roku 2000 až po současnost a pomocí rŧzných výpočtŧ a analýz zjistit, 

zda byly dané změny v tomto vývoji pro společnost přínosem, či nikoli. Také bude 

zjišťováno, které složky mzdy byly v prŧběhu let měněny a jak radikální změny to byly. 

Následně bude proveden výzkum, jaký dopad měly tyto změny na poplatníka. 

Práce je účelně rozdělena do pěti kapitol, přičemž první kapitola je úvodní a pátou 

kapitolu tvoří závěr. V druhé kapitole jsou přehledně popsány základní pojmy týkající se této 

problematiky, tedy charakteristika daně, funkce daní, soustava daní a další dŧležité pojmy. 

K tomu je stručně popsána také historie daní, která poukazuje jak na samotný vznik daní,  

tak i na zavádění novodobých daní. Dále je podrobněji vysvětlena daň z příjmŧ  

a její rozdělení na daň z příjmŧ fyzických osob a daň z příjmŧ právnických osob,  

z čehož vyplývají také rozdíly mezi těmito daněmi a další pojmy týkající se této daně,  

jako například slevy na dani, nezdanitelné části základu daně, a podobně. Závěr této kapitoly 

je věnován popisu závislé činnosti a přiblížení pojmŧ s tím souvisejících. Je tam tedy uvedena 

charakteristika zaměstnavatele a zaměstnance, dále popis mzdy a platu a také rozdíly  

mezi nimi. Také je zde uvedena, dnes velmi dŧležitá, minimální mzda, a samozřejmě srážky 

ze mzdy. 

V další kapitole je již teoreticky popisován cíl této práce, tedy vývoj daně z příjmŧ  

ze závislé činnosti. Nejprve je popisována sazba daně, která je bez pochyby složkou nejvíce 

ovlivňující výpočet daně. Jak bude dále popisováno, v této oblasti došlo k nejzásadnější 

změně v roce 2007, kdy byla zrušena progresivní sazba daně. Další dŧležitou částí výpočtu 

daně jsou slevy na dani, které prošly v daném období také mnoha změnami, dokonce by  

se dalo říci, že tyto změny byly většinou pro poplatníky pozitivní. Avšak kromě těchto změn 

bylo v posledních letech zavedených i pár úplných novinek. Jednou s nich je například 
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zavedení solidárního zvýšení daně, které negativně ovlivnilo příjmy zaměstnancŧ s vyšší 

hrubou mzdou, nebo také společné zdanění manželŧ, které naopak mělo některé poplatníky 

zvýhodňovat. Další změnou, která je popisována na závěr této kapitoly, je zavedení 

superhrubé mzdy, která nyní slouží jako nový základ pro výpočet daňové zálohy. 

Závěrečná kapitola této práce je převážně tvořena z výpočtŧ a srovnávání týkajících 

se změn, které jsou teoreticky popisovány v předcházející kapitole. Na začátku je  

tedy provedeno srovnávání čisté mzdy poplatníkŧ s rŧznými příjmy, v roce 2006, kdy ještě 

byla v platnosti progresivní sazba daně a také v roce 2008, kdy již byla zavedena jednotná 

daňová sazba. Další část je věnována slevám na dani a daňovému zvýhodnění a tomu jak tyto 

slevy v prŧběhu let ovlivňovaly zálohu na daň poplatníka. V následující části této kapitoly 

bude propočítáváno zdanění poplatníkŧ s nadměrnými příjmy, kterých se od roku 2013 týká 

solidární zvýšení daně a následné srovnávání se zdaněním poplatníkŧ do roku 2008, kdy byli 

tito poplatníci zdaňováni zase progresivní sazbou daně. Tato kapitola je uzavřena vlastním 

návrhem daňové reformy, která má být podporou pro rodiny s dětmi. Je zde zachycena  

jak snaha zvýhodnit některé poplatníky s nízkými příjmy, tak i snaha o to, aby se příjmy  

do státního rozpočtu, tvořeny dani z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti, radikálně 

nesnížily. Pro vypracování této bakalářské práce byly použity metody analýzy společně  

s matematickými a statistickými modely. 
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2. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Cílem této kapitoly je charakterizovat a podrobněji si přiblížit pojem daň, rozdělení  

a funkce daní apod. Také je v ní popisována historie daní, která začíná již ve starověku, přes 

počátek přímých a nepřímých daní, až po vývoj dnešní daňové soustavy. Dále je zde uvedena 

konkrétní daň a to daň z příjmŧ, jejíž vývoj bude popisován v dalších kapitolách této práce. 

Na konci je rozebrána závislá činnost, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu 

zaměstnavatele. 

2.1. Daň 

V této části kapitoly je na začátku popsána historie daní a to od samotného vzniku 

první daně až po vývoj daňového systému, který je používán v současnosti. Dále je 

charakterizováno, co to vlastně daně jsou, bude tedy uvedena obecná definice daně. Také jsou 

zde popisovány funkce daní, rozdělení daní a soustava daní používána v ČR. Na závěr je 

uveden popis a rozdíl mezi pojmy poplatník a plátce daně. 

2.1.1 Historie daní 

Daně, tak jak je známe teď, mají pŧvod zakořeněný v dávné historii. Vždyť již ve 

starověku a středověku naši předkové vymýšleli rŧzné daňové systémy. Právě staří Římané 

díky tomu, že začali tak dŧmyslně vybírat daně ze všech obydlených oblastí, dokázali vytvořit 

tak dŧkladný daňový systém, kterým docílili pravidelného sčítání lidu. Pŧvod přímých daní 

sahá až k Boleslavovi I., který u nás zavedl první přímou daň, a sice daň míru, která byla 

převedena na peněžní podobu krátce poté, co král zahájil ražbu mincí a byla vybírána od 

všech, kromě šlechty a církve, kteří byli od daně osvobozeni. Nepřímé daně jsou také 

vybírány již od dávných časŧ, nejprve se jim říkalo tzv. akcízy, což byly rŧzné poplatky a cla, 

které se mohly platit buď v naturáliích, nebo v penězích. 

Při nástupu liberalismu se pohled na daně podstatně mění. Nejen že se začíná 

uznávat zásada všeobecnosti, čímž končí výsady pro duchovní a šlechtu, ale také se daně 

stávají pravidelnými a povinnými a začínají vznikat nové typy daní. První dŧchodová daň 

byla zavedena v Anglii v roce 1799 a to daň z příjmŧ fyzických osob a první státní systém 

příspěvkŧ na sociální zabezpečení vznikl v roce 1898 v Německu. Koncem 19. století vznikají 

také první daně ze zisku právnických osob. V tomto období proběhly v mnoha vyspělých 

evropských zemích rŧzné daňové reformy, čímž byly vytvořeny základy pro současné daňové 

soustavy. V 90. letech 19. století, kdy české země ještě byly součástí Rakouska, zde proběhla 



 

 

 

8 

 

reforma, která zavedla i několik výnosových daní (všeobecnou výdělkovou ze živností, daň 

z podnikŧ veřejně účtujících, a další). Ve 20. století byl vývoj daní většinou jednoznačně 

rostoucí, k tomu významně přispěly obě světové války. V období války potřeboval stát mnoho 

peněž na zbrojení armády a po válce zase bylo potřeba peníze na obnovu vlasti. Nejnovějšími 

daněmi jsou daň z přidané hodnoty, zavedena poprvé ve Francii, a ekologické daně, zaváděné 

až v posledních desetiletích 20. století.  

V následujícím grafu je zobrazeno zatížení daňových poplatníkŧ rŧzných zemí za 

posledních 120 let. Z grafu je jasné, že dlouhou dobu měli nejnižší daňové zatížení poplatníci 

v USA, pouze několikrát dosáhlo tohoto prvenství Japonsko, ale dlouhé trvání to nemělo. 

Naopak nejvyšší daně platili většinu tohoto období poplatníci žijící ve Francii. Avšak kolem 

roku 1937 se daňová kvóta radikálně zvýšila v Německu, tato změna však nejspíš neměla 

pozitivní účinky pro společnost a proto byla opět snížena. [5] 

Obrázek 2.1. Daňové zatížení poplatníků v letech 1870 - 2000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dleKUBÁTOVÁ 2005 

2.1.2 Definice daně 

Daň je obecně definována jako platba odváděna správci daně, která odpovídá 

následujícím vlastnostem. Je daná zákonem, povinná, nevratná, neúčelová a neekvivalentní. 

Správce daně je představován místně příslušným finančním úřadem a skrz něj se daň 

v podstatě odvádí do veřejného rozpočtu. Daní je nazýván transfer peněžních prostředkŧ 
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veřejnému sektoru soukromým sektorem. Veřejným sektorem myslíme veřejný rozpočet, 

přičemž ten nezahrnuje pouze státní rozpočet, jak by se mohlo zdát, ale patří zde rozpočty na 

všech stupních státní správy, což jsou například rozpočty obcí, krajŧ, nebo také rozpočet EU. 

Obecně tedy mŧžeme říct, že daněmi se nerozumí pouze daně jako takové, ale zahrnují také 

další platby do veřejných rozpočtŧ, mezi tyto částky patří například příspěvky na SP a ZP, cla, 

či místní poplatky, jako poplatky za psa, apod. Avšak musíme umět rozlišit daň od ostatních 

příjmŧ veřejných rozpočtu, kterými jsou například poplatky a pŧjčky. 

Daň mŧže být pravidelně opakující se v určitých časových intervalech, nebo mŧže 

být nepravidelná a v tomto případě se platí za určitých okolností. Neúčelovost daně znamená, 

že konkrétní daňové platby nemají financovat určitý vládní projekt, nýbrž se stanou obecným 

příjmem do státního rozpočtu, ze kterého jsou financovány rŧzné veřejné potřeby. 

Neekvivalentnost znamená, že poplatník daně nemá nárok na žádnou protihodnotu ve výši 

jeho odvedené platby. [4], [5] 

Daně tvoří významnou část příjmŧ veřejného rozpočtu, za rok 2014 to činí 84%. 

2.1.3 Funkce daní 

Za nejdŧležitější funkci daní se obecně považuje funkce fiskální. Tato funkce totiž 

zajišťuje získávání peněžních prostředkŧ do veřejných rozpočtŧ. Z těchto prostředkŧ bývají 

zpravidla financovány veřejné výdaje. Tato funkce je svým zpŧsobem obsažena ve třech 

následujících funkcích. 

Druhou funkcí je funkce alokační, využívá se většinou tehdy, kdy dochází 

k takzvanému tržnímu selhání, tedy kdy na trhu dochází k neefektivní alokaci zdrojŧ
1
. Mŧže 

dojít k několika druhŧm tržního selhání, nejčastějšími příčinami z pravidla bývá existence 

veřejných statkŧ
2
, externalit

3
, nebo také nedokonalá konkurence. Tato funkce tedy vyjadřuje, 

že prostřednictvím daní mohou být peněžní prostředky vloženy tam, kde jich trh přiděluje 

málo, například ve školství. Poskytnutím daňové podpory, je možné zvýhodnění spotřeby 

určitých statkŧ, či služeb.  Peníze mohou být naopak odebrány tam, kde je jich příliš mnoho. 

                                                 
1
 Alokací zdrojŧ je myšleno přidělování zdrojŧ rŧzným subjektŧm, či procesŧm. V tomto případě  

se alokace zdrojŧ provádí prostřednictvím trhu. 
2
 Veřejný statek je zvláštní typ statku, který nemá svou cenu jednoznačně stanovenou trhem,  

tedy nemŧže být zajištěno, aby jich bylo vyráběno optimální množství. Tyto statky statky se vyznačují určitými 

vlastnostmi, jednou z nich je nedělitelnost, to znamená, že jsou poskytovány všem nebo nikomu. 
3
 Externality nazýváme také jako externí efekty, tedy vztahy, které probíhají mimo trh. Příkladem 

negativní externality mŧže být znečistěné ovzduší zpŧsobené výrobou oceli, strádají tím všichni lidé, bez ohledu 

na to zda s tím mají něco společného. 
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Přidělování peněz do určitých oblastí bývá obvykle provedeno pomocí daňových úlev, 

například na ekologické zdroje energie. 

Další daňovou funkcí je funkce stabilizační, jejichž prostřednictvím mohou daně 

pomoci ke zmírňování cyklických výkyvŧ v ekonomice a to v zájmŧ zajištění cenové stability 

a také dostatečné zaměstnanosti.  V období prosperity mohou daně čerpat do státního 

rozpočtu větší část peněžních prostředkŧ než jindy a tímto zpŧsobem se obvykle tvoří také 

určité rezervy. Tyto vytvořené rezervy jsou potom významným zdrojem v období krize, 

neboli recese, kdy tato funkce napomáhá k nastartování ekonomiky. 

Poslední dŧležitou funkci nazýváme jako redistribuční, nebo také přerozdělovací. 

Souvisí se snahou o zmírnění nerovnosti v rozdělování dŧchodŧ. Úkolem daní je  

tedy přesunout část dŧchodu od bohatších subjektŧ tam, kde je to zapotřebí. [4] 

2.1.4 Rozdělení daní 

Daně lze třídit podle mnoha rŧzných hledisek, zde si ukážeme několik 

nejpoužívanějších rozdělení. Nejčastěji se mluví o daních přímých a nepřímých, což je 

členění podle zpŧsobu uložení daní. Daně přímé jsou nepřenositelné na jiný subjekt, 

předpokládá se tedy, že subjekt platí daň osobně ze svého dŧchodu. Naopak u daní nepřímých 

subjekt, který hradí daň, ji neodvádí ze svého dŧchodu, ale prostřednictvím jiného subjektu 

zvýšením ceny výrobku. Dalším mnohdy používaným členěním je třídění daní podle objektu. 

Podle tohoto třídění jsou daně rozděleny do tří skupin a to podle objektu, na nějž jsou 

uloženy. Jedná se o daň z dŧchodu, daň ze spotřeby, nebo daň z majetku. Tříděním daní podle 

vztahu k poplatníkovi rozumíme takové třídění, kdy podle vztahu k platební povinnosti 

poplatníka daně členíme na osobní, které mají vztah ke konkrétnímu poplatníkovi tak,  

že zohledňují jeho platební schopnost, a daň na věc (latinsky „in rem“), které naopak neberou 

ohled na platební schopnost poplatníka a hradit je musí všichni bez rozdílu. 

Následující členění je velice dŧležité obzvlášť v souvislosti se spravedlností.  

Je poměrně užitečné vědět, jestli platí vyšší daň bohatí, či chudí občané. K tomuto účelu jsou 

daně tříděny podle dopadu neboli podle progrese. Rozlišujeme zde daně proporcionální, 

progresivní a regresivní. U proporcionální daně se s rŧstem poplatníkova dŧchodu jeho 

daňové zatížení nemění, tedy platí stále stejnou daň, bez ohledu na výši jeho dŧchodu.  

U progresivních daní míra zdanění s rŧstem dŧchodu také roste, tedy čím větší má poplatník 
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příjem, tím vyšší daň bude odvádět. Naopak regresivní daně jsou takové, že s rŧstem dŧchodu 

poplatníka míra jeho zdanění klesá. 

Třídění daní podle vztahu sazby k základu je jedno z dělení, které se tak běžně 

nepoužívá. Daně se dělí podle toho, jaký mají vztah mezi velikostí daňového základu  

a velikostí daně, do tří skupin. Specifické, neboli jednotkové daně jsou určeny podle množství 

jednotek základu daně, například počet litrŧ čistého alkoholu. Daně ad valorem se zase 

stanovují podle ceny zdaňovaného základu, jsou to DPH nebo daň obratová. Třetí skupinu 

tvoří daně, které nemají žádný vztah ke zdaňovanému základu, jsou to tudíž daně paušální. 

Posledním členěním daní je třídění podle daňového určení, tzn. podle rozpočtu, do 

kterého jsou daně odváděny. Daně nadstátní jsou odváděny do rozpočtu EU, takto placeny 

jsou například dovozní cla, jejichž výtěžek jde do společného rozpočtu. Státní daně jsou  

tedy placeny do státního rozpočtu. Ve federálních státech jsou tyto daně nazývány daněmi 

federálními. Dále jsou daně vyšších územněsprávních celkŧ. V ČR jsou to daně placeny do 

krajských rozpočtŧ, ale ve federálních státech se jedná o daně jednotlivých státŧ. [5] 

2.1.5 Soustava daní 

Daňová soustava se skládá ze dvou částí, a to z procesní a hmotné části, která se dále 

člení na daně přímé a nepřímé. Přímé daně zahrnují daně dŧchodové a majetkové. U přímých 

daní nelze přenést daňovou povinnost na jiný subjekt. Naopak u nepřímých daní subjekt 

odvádějící daň ji neplatí z vlastního dŧchodu, ale prostřednictvím zvýšení ceny ji přenáší na 

jiný subjekt. Tedy přímé daně platí poplatník daně ze svého dŧchodu, na rozdíl od nepřímých 

daní, kde figuruje nejen poplatník, ale také plátce daně. Poplatník daň fyzicky platí formou 

zvýšení ceny a plátce tuto částku odvádí finančnímu úřadu.  

Mezi daně přímé dŧchodové patří daně z příjmŧ (zákon o daních z příjmŧ  

č. 586/1992 Sb.), dále mezi daně majetkové řadíme daně z nemovitých věcí (zákon o dani 

z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.), daň z nabytí nemovitých věcí (zákon č. 340/2013 Sb.), 

daň silniční (zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb.). Nepřímé daně zahrnují daň z obratu,  

tedy daň z přidané hodnoty (zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.), daně spotřební 

(zákon o daních spotřebních č. 353/2003 Sb.) a ekologické daně (zákon o daních 

ekologických č. 261/2007 Sb.), které obsahují daň ze zemního plynu a některých dalších 

plynŧ, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Některé z daní používaných v ČR jsou 

vyobrazeny v následujícím schématu znázorňující soustavu daní ČR. [4] 
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Obrázek 2.2. Soustava daní ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.2. Daň z příjmů 

Daň z příjmŧ je daní dŧchodovou, která je u nás i ve většině ostatních zemí 

považována za nejdŧležitější, a v zákoně je rozdělena na daň z příjmŧ PO a FO. Výhodou u 

těchto dŧchodových daní je, že se vznikem předmětu daně, tedy dŧchodu, vzniká také zdroj 

pro její zaplacení. Tato daň zahrnuje mnoho rŧzných zpŧsobŧ poskytování sociálních úlev, 

což u jiných daní není možné, například u spotřebních daní, které platí všichni stejně.   

Je odváděna poplatníkem do státního rozpočtu a odchází z poplatníkova dŧchodu. Odevzdává 

se finančnímu úřadu pravidelně a to měsíčně z příjmu za tento měsíc získaných. Výnosy 

získávané z této daně jsou poměrně pružné, což se projevuje tím, že hospodářský rŧst je 

přímo ovlivněn rŧstem osobních dŧchodŧ. Daň z osobních dŧchodŧ se v současné době 

neplatí jen některých tzv. „daňových rájích“. To jsou například Kajmanské ostrovy, Bahamy 

nebo Bermudské ostrovy. 

Předmětem daně z příjmŧ je příjem poplatníka dosažený za zdaňovací období, což 

mŧže být hrubá mzda zaměstnance, tržba podnikatele, nebo také nepeněžní plnění. 

Nepeněžním plněním se obecně rozumí poskytnutí práv, věcí, či služeb a jiných výhod. 

Oceňování nepeněžního plnění je upraveno v zákoně o oceňování. [4], [5] 

2.2.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Poplatníkem daně z příjmůje každá fyzická osoba, nikoli právnická osoba, která 

podniká na základě živnostenského, nebo jiného oprávnění, nebo fyzická osoba, která má 

příjmy ze zaměstnání, a která dosáhla v daném měsíci nějakého příjmu. Tyto fyzické osoby se 

rozdělují podle toho, zda mají na území ČR trvalé bydliště, nebo se zde obvykle zdržují. 

Pokud fyzická osoba splňuje tuto podmínku, pak platí, že má daňovou povinnost v ČR 

neomezenou. To znamená, že musí odvádět daň z příjmŧ plynoucích ze zdrojŧ na území ČR, 

ale i z příjmŧ plynoucích ze zahraničních příjmŧ. Tito poplatníci se také nazývají daňoví 

rezidenti, naopak daňoví nerezidenti jsou takoví poplatníci, kteří nemají na území ČR trvalé 

bydliště, ani se zde obvykle nezdržují. Daňoví nerezidenti tedy platí pouze příjmy plynoucí ze 

zdrojŧ v ČR. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.[9] 

Příjmy, které podléhají dani z příjmů fyzických osob, jsou příjmy z činnosti 

fyzických osob a z nakládání s majetkem, který je v jejich vlastnictví. Podle zákona o daních 

z příjmŧ jsou to tyto následující příjmy, jinak také nazývány jako tzv. dílčí základy daně: 
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 příjmy ze závislé činnosti podle §6,  

 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti upřesněny v §7,  

 příjmy z kapitálového majetku popsány v §8,  

 příjmy z pronájmu podle §9  

 a ostatní příjmy popsané v §10. 

Mimo tyto druhy příjmŧ mŧže mít FO také nepeněžní příjmy, u kterých je potřeba 

vždy určit jejich finanční hodnotu, tedy je ocenit. K tomuto oceňování je určen zvláštní právní 

předpis, a to Zákon o oceňování majetku. V některých případech mŧže ocenění stanovit  

i ZDP, mŧže se tak stát v několika případech, např. při ocenění majetku podle účetních 

předpisŧ, nebo při ocenění u nepeněžitého příjmu zaměstnance, při bezúplatném poskytnutí 

motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely, atd. ZDP v některých 

případech vyžaduje ocenění znaleckým posudkem. Ten bývá požadován často v případech 

technického zhodnocení prováděného nájemcem na pronajaté nemovitosti. [9] 

Základ daně je vypočten na základě znalosti příjmŧ plynoucích poplatníkovi za 

zdaňovací období a výdajŧ, které byly prokazatelně vynaloženy na dosažení, zajištění  

a udržení těchto příjmŧ. Základem daně je tedy rozdíl mezi těmito příjmy a výdaji poplatníka. 

Základ daně slouží pro stanovení daňové povinnosti, kterou musí poplatník splnit.  

U fyzických osob, které mají příjmy ze závislé činnosti, se za základ daně považuje 

superhrubá mzda
4
 zaměstnance vypočtena ze mzdy základní. 

Sazba daně z příjmŧ fyzických osob, podle zákona o daních z příjmŧ, aktuálně činí 

15%. Daň vypočteme násobením základu daně a sazby daně. Od výsledku následně odečteme 

slevy na dani a daňová zvýhodnění popsaná v §4, zákona o daních z příjmŧ. 

U daně z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti, je daň placena měsíčně 

prostřednictvím zálohy na daň. Zaměstnavatel je povinen srážet zaměstnanci z příjmŧ ze 

závislé činnosti a z funkčních požitkŧ zálohu na daň. Záloha na daň se vypočítá stejně  

jako daň, ale pouze z měsíční superhrubé mzdy. [12] 

2.2.2 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmŧ právnických osob, také nazývána jako daň ze zisku korporací dnes, 

existuje ve všech vyspělých zemích. Právnická osoba je podle občanského 

                                                 
4
Superhrubá mzda je základní (hrubá) mzda zaměstnance zvýšena o sociální a zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnavatelem, tedy o 34%. 
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zákoníkuorganizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost. Poplatníkem 

daně z příjmŧ PO, jsou mimo jiné organizační složky státu, podílové fondy, podfondy  

akciových společností, fondy penzijních společnosti a svěřenecké fondy. [12] 

2.2.2.1 Veřejně prospěšný poplatník 

Za veřejně prospěšného poplatníka je obecně považována právnická osoba, která 

vykonává takovou hlavní činnost, která není podnikáním. Poplatník ale musí jednat v souladu 

se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami a zákonem  

nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.[12] 

Příjmy podléhající dani z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré činnosti 

PO a z nakládání s veškerým jejich majetkem, pokud to není v zákoně uvedeno jinak. 

Právnické osoby jsou v podstatě rozděleny do několika skupin, přičemž každá skupina má 

uvedeny jiné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmŧ PO. Například u poplatníkŧ, kteří 

nejsou zřízeni, či založeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, 

z členských příspěvkŧ a příjmy z nájemného, až na výjimky.  Veřejné vysoké školy a veřejné 

výzkumné instituce zase platí daň ze všech příjmŧ, s výjimkou investičních transferŧ a úrokŧ 

z vkladŧ na běžném účtu. Takto stanovené příjmy, které podléhají dani, má také pozemkový 

fond ČR, jsou to pouze příjmy uvedené v § 15 odst. 4 zákona o Pozemkovém fondu ČR. Dále 

veřejná obchodní společnost zdaňuje jen příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou 

uvedenou v §36 ZDP. U poplatníkŧ zřízených za účelem poskytování veřejných služeb 

v televizním nebo rozhlasovém vysílání, jsou předmětem daně všechny příjmy společnosti 

s výjimkou investičních dotací a úrokŧ z vkladŧ na běžném účtu. 

Základ daně vypočteme, stejně jako u fyzických osob, jako rozdíl mezi příjmy  

a výdaji, přičemž musíme respektovat věcnou a časovou souvislost v daném zdaňovacím 

období. Do výpočtu přitom nezahrnujeme příjmy, které nejsou předmětem daně, a ani příjmy 

od daně osvobozené.  Základ daně dále mŧžeme upravovat (snižovat, či zvyšovat) podle 

zákona o daních z příjmŧ a zaokrouhlujeme jej na celé tisíce Kč dolŧ. 

Sazba daně z příjmŧ PO aktuálně činí 19%, pokud v zákoně o daních z příjmŧ není 

stanoveno jinak. Před výpočtem samotné daně musí být upraven základ daně, tedy mŧžeme 

odečíst ztrátu z podnikání z předcházejících zdaňovacích období, dále odečítáme dary na 

veřejně prospěšné účely, výdaje vynaložené na realizaci projektŧ výzkumu a vývoje, a další. 

Daň vypočteme násobením upraveného a zaokrouhleného základu daně a sazby daně. Od této 

daně se dále odečítají slevy na dani a daňová zvýhodnění, pokud na ně má poplatník nárok 
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podle zákona. Dále se odečte již zaplacená záloha na daň a vyjde buď daňová povinnost,  

tedy doplatek daně, nebo přeplatek, tedy daňový bonus.  

U právnických osob se za zdaňovací období považuje účetní období zvané kalendářní 

rok, či hospodářský rok. Účetním obdobím je myšleno nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct 

měsícŧ, není-li v zákoně o účetnictví stanoveno jinak. Rozdíl mezi kalendářním  

a hospodářským rokem je v podstatě pouze v tom, kdy toto zdaňovací období pro podnikatele 

začíná. Účetním obdobím je kalendářní rok, pokud trvá od 1. ledna do 31. prosince daného 

roku. Pokud je účetním obdobím hospodářský rok, znamená to, že toto období začalo prvním 

dnem jiného měsíce, než ledna, avšak trvá také 12 měsícŧ. 

V případě vzniku společnosti v období tří měsícŧ před koncem kalendářního roku, 

nebo při jejím zániku v období tří měsícŧ po skončení kalendářního, či hospodářského roku je 

povoleno prodloužit účetní období o dobu přesahující stanovených 12 měsícŧ. Hospodářský 

rok mohou, místo kalendářního roku, uplatnit ty účetní jednotky, které nejsou organizační 

složkou státu, územním samosprávným celkem, nebo účetní jednotkou zřízenou zvláštním 

zákonem. [12] 

2.2.3 Slevy na dani z příjmů fyzických osob 

Každý poplatník daně z příjmŧ má, za předpokladu splnění určitých podmínek, nárok  

na slevy na dani, které jsou odečítány od základu daně. Aktuálně je možné využívat sedm 

rŧzných slev. Základní sleva, která náleží téměř všem poplatníkŧm, se nazývá sleva na 

poplatníka. U ostatních slev na dani platí, že musí být splněny rozhodné okolnosti, které jsou 

popsány v zákoně o daních z příjmŧ. Většinou vzniká poplatníkovi nárok na slevu v případě, 

že rozhodná událost je splněna na počátku měsíce. To znamená, že například  

u slevynainvaliditu, lze tuto částku ze mzdy odečíst až v následujícím měsíci, po měsíci, ve 

kterém byl poplatníkovi invalidní dŧchod přiznán. Zaměstnanci s prŧkazem ZTP/P je možno 

také slevu na držitele průkazu ZTP/P uplatnit až v měsíci, na jehož počátku již byl 

poplatník držitelem tohoto prŧkazu. Existují zde však i určité výjimky, a to v případě 

daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Tady vzniká nárok na slevu již v měsíci, kdy se 

dítě narodilo, popřípadě ve kterém bylo osvojeno. 
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Možnost využití některé ze slev je vždy podmíněno nejméně jedním požadavkem, 

který musí poplatník splňovat. Pokud poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti
5
 

s manželem či manželkou, jehož (jejíž) příjmy nepřesahují ročně částku 68 000 Kč,  

nebo pokud nemá žádné vlastní příjmy, mŧže si poplatník od daně odečíst slevu na manžela, 

manželku, přičemž tuto slevu jako jedinou si poplatník mŧže odečíst až v ročním zúčtování 

daně. Za tímto účelem se za příjmy nepovažují příjmy plynoucí z rodičovského příspěvku  

ani jiné dávky státní sociální podpory. V případě, že by manžel, manželka byl(a) držitelem 

prŧkazu ZTP/P, pak se sleva zdvojnásobí. Nově od roku 2014 se tato sleva vztahuje také na 

partnery žijící ve společně hospodařící domácnosti, kteří spolu uzavřeli registrované 

partnerství. U slevy na invaliditu, je podmínkou prokázání invalidity u poplatníka, a to přímo 

u zaměstnavatele. Rozlišují se zde dvě slevy, které se liší ve výši uznané částky, jsou to sleva 

na invaliditu základní a rozšířená. Pokud si chce poplatník odečítat slevu základní, musí 

pobírat invalidní dŧchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, pokud se jedná o slevu 

rozšířenou, musí být pobíratelem invalidního dŧchodu pro invaliditu třetího stupně. 

Je-li poplatník studentem připravujícím se soustavně na budoucí povolání, mŧže si 

vedle základní slevy na poplatníka odečíst také slevu na studenta, musí však dodržet 

stanovenou věkovou hranici, což je 26 let. Pokud je student starší, lze tuto slevu uplatnit 

pouze v případě, že se připravuje na budoucí povolání prezenční formou doktorského studia. 

Jakmile je tato podmínka dodržena, je věková hranice posunuta až na 28 let. U všech slev 

platí, že poplatník musí prokázat přímo u svého zaměstnavatele, že splňuje podmínky 

stanovené pro uznání této slevy. Musí tak učinit u zaměstnavatele, u kterého chce danou slevu 

uplatnit, pokud vykonává závislou činnost pro více zaměstnavatelŧ najednou, což platí také 

pro všechny ostatní slevy. 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě je slevou poněkud odlišnou od ostatních 

slev. Rozdíl je v tom, že nejprve se od vypočtené zálohy odečtou slevy na dani a zŧstane 

záloha na daň po slevách. Následně se od této upravené zálohy, která vznikne odečtením 

ostatních slev, odečte daňové zvýhodnění na děti. Čerpání slevy na dítě je také podmíněno,  

a to tím, že vyživované dítě musí žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Toto 

daňové zvýhodnění lze uplatnit dvěma zpŧsoby. Poplatník si mŧže částku slevy odečíst od 

zálohy na daň, nebo využít takzvaný daňový bonus, neboli zápornou daň, popřípadě mŧže 

kombinovat obě formy čerpání. Pokud je vyživované dítě držitelem prŧkazu ZTP/P, pak se 

                                                 
5
 Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmŧ rozumí společenství fyzických osob, 

které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 
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částka daňového zvýhodnění zdvojnásobuje. Od 1.1.2015 si poplatníci odečítají za první dítě 

stále 1 117 Kč, avšak na druhé dítě již lze uplatnit 1 317 Kč a na třetí a každé další dítě si 

poplatník mŧže uplatnit 1 417 Kč. Všechny částky slev na dani, včetně tohoto daňového 

zvýhodnění na dítě, jsou uvedeny v následující tabulce. [10], [11] 

Tabulka 2.1. Slevy na dani z příjmů 

Sleva Měsíčně v Kč Ročně v Kč 

Na poplatníka 2 070 24 840 

Na manžela/manželku Pouze v RZ 24 840 

Na invaliditu (základní) 210 2 520 

Na invaliditu (rozšířená) 420 5 040 

Na držitele prŧkazu ZTP/P 1 345 16 140 

Na studenta 335 4 020 

Na 1. dítě 1 117 13 404 

Na 2. dítě 1 317 15 804 

Na 3. a každé další dítě 1 417 17 004 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pelech 2015 

2.2.4 Nezdanitelné částky ze základu daně 

V zákoně o daních z příjmŧ jsou v §15 vymezeny nezdanitelné části základu daně  

pro zúčtovací období 2015. Tyto částky snižují celoroční základ daně v daňovém přiznání.  

To platí i pro daňové nerezidenty, kteří mohou uplatnit kteroukoliv z těchto částí, avšak musí 

platit, že jim plyne většina příjmŧ (minimálně 90%) ze zdrojŧ na území ČR. Nezdanitelné 

částky jsou rozděleny do několika skupin, blíže popsaných v dalším odstavci. 

První skupinou jsou nezdanitelné částky bezúplatných plnění na vymezené účely. 

Tyto částky vyjadřují peněžní hodnotu bezúplatných plnění, neboli darŧ, které poplatník 

poskytl organizačním složkám státu, krajŧm, obcím, pořadatelŧm veřejných sbírek a dalším 

právnickým osobám, které sídlí na území ČR. Za nezdanitelnou částku ze základu daně mŧže 

být tato hodnota považovaná, pokud je určena na vymezené účely. Tímto účelem mŧže být 

financování vědy, vzdělání, kultury a školství, dále mohou být poskytovány na rozvoj policie, 

požární ochrany, na ochranu zvířat, nebo na účely zdravotnické, ekologické, humanitární, 

charitativní, a další. Pokud úhrn těchto částí za rok dosáhne alespoň 1000 Kč, mŧže být 

nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely uplatněna. Za bezúplatné plnění 

na zdravotnické účely se považuje také bezpříspěvkové dárcovství krve, které se ohodnocuje 

částkou 2000 Kč za jeden odběr. Pokud poplatník daruje svŧj orgán, pak mu za něj náleží 
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nezdanitelná částka 20 000 Kč. V případě ostatních bezúplatných plnění  

se bere částka, kterou poplatník skutečně daroval. Další skupiny zahrnují také odpočet 

nezdanitelné částky z titulu placení úrokŧ z úvěrŧ ze stavebního spoření nebo z hypotečního 

úvěru. Podmínkou zde je, že tyto peníze musí být použity výhradně na financování bytových 

potřeb
6
. Třetí skupinu tvoří odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své 

penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 12 000 Kč ročně. V tomto 

případě se odečítá vše, co přesáhne částku 12 000 Kč, přičemž maximálně lze odepsat 12 000 

Kč, toto platí také pro následující nezdanitelnou částku, kterou je myšlen odpočet 

nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění. Čtvrtou 

skupinu tvoří odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvkŧ členem odborové 

organizace. Podmínkou je, že se musí jednat o odborovou organizaci, která mimo jiné 

obsahuje sociální zájmy zaměstnancŧ a hospodářské zájmy podle zákoníku práce. I zde je 

stanovený určitý limit, a to 3 000Kč. Poslední nezdanitelnou částkou je úhrada poplatníka za 

zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud bylo za zkoušky zaplaceno 

poplatníkem, nikoli zaměstnavatelem. Nejvýše lze však za tímto účelem odečíst 10 000 Kč. 

[10] 

2.2.5 Daňové osvobození týkající se příjmů ze závislé činnosti 

Daňové osvobození podle §4 ZDP zahrnuje především základní sociální dávky  

a stipendia, jako jsou dávky v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, dávky státní sociální 

podpory, dále stipendia poskytována studujícím ze státního rozpočtu a další zahraniční 

stipendia obdobného charakteru, jako i ostatní sociální dávky z prostředkŧ občanských 

sdružení, či nadací. Pravidelně vyplácené invalidní a starobní dŧchody vyplácené 

z dŧchodového pojištění a ze zahraničního pojištění stejného druhu jsou osvobozeny od daně 

od roku 2009, avšak pouze do částky nepřesahující 36násobek platné minimální mzdy.  

Pro rok 2014 tedy dŧchod nesmí přesáhnout 306 000 Kč, aby byl osvobozen. Podle §4 jsou 

také osvobozeny příjmy poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle 

zvláštního zákona. V tomto případě je především o stravování, či ubytování dobrovolníkŧ. 

Další osvobození od daně jsou uvedeny též v §6 ZDP, uplatňující se u zaměstnancŧ 

vykonávajících závislou činnost v pracovněprávním vztahu. Osvobozena je např. hodnota 

stravování poskytovaného zaměstnavatelem v rámci závodního stravování, nebo jiného 

                                                 
6
 Bytovou potřebou se po tyto účely neoznačují úvěry na nájemné, nebo na úhradu budoucího 

nájemníka vlastníkovi bytového domu. 
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stravování určeného ke spotřebě na pracovišti zaměstnancŧm. Hodnota nealkoholických 

nápojŧ poskytovaných ze sociálního fondu jako nepeněžní plnění určených taktéž ke spotřebě 

na pracovišti je také osvobozena. Další položkou uvedenou v §6 je nepeněžní plnění 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnancŧm na odborný rozvoj, související s předmětem 

činnosti zaměstnavatele nebo na rekvalifikaci zaměstnancŧ. Podle zákoníku práce je 

zaměstnavatel povinen pečovat o odborný rozvoj zaměstnancŧ a tato péče zahrnuje především 

zaškolení a zaučení každého zaměstnance, prohlubování a zvyšování kvalifikace, ale také 

umožnění absolventŧm škol vykonání odborné praxe. Dalším hodně využívaným 

osvobozením je nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem ze sociálního fondu nebo ze 

zisku ve formě možnosti využívat rekreační zařízení, které je zajištěno zaměstnavatelem pro 

zaměstnance, nebo poskytnutí rekreačního zařízené prostřednictvím cestovních kanceláří 

především pokud se jedná o zdravotnické, či vzdělávací zařízení, nebo také předškolní 

zařízení pro děti zaměstnancŧ. Dále se jedná také o sportovní a tělovýchovné zařízení, nebo  

o vstupenky na kulturní, či sportovní akce. [10] 

2.3. Závislá činnost 

Tzv. závislá práce je vykonávána vždy v pracovněprávním vztahu, kdy na jedné 

straně vystupuje zaměstnavatel, který poskytuje práci, a na druhé straně zaměstnanec, který 

práci vykonává. Zaměstnavatel vždy musí zaměstnanci za závislou práci poskytovat mzdu, 

plat, či jinou odměnu za práci. Zaměstnanec musí tuto práci vykonávat osobně podle pokynŧ 

zaměstnavatele, ve stanovené pracovní době, na pracovišti zaměstnavatele, nebo na jiném 

dohodnutém místě. Práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele a taky na jeho 

zodpovědnost. [1] 

2.3.1 Pracovněprávní vztahy 

Pracovněprávní vztah, jinak nazýván jako zaměstnání, je uskutečňován uzavíráním 

pracovního poměru, nebo uzavíráním jiných dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Tyto dohody jsou dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. 

Pracovněprávní vztah vzniká vždy mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou, která se chce 

stát zaměstnancem, přičemž je podmínkou souhlas obou stran. 

Existují zde určité zásady, které jsou obecně v zaměstnání dodržovány.  

Jde především o zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, zásadu 

uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, zásadu spravedlivého 
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odměňování zaměstnance, zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

diskriminace a zásadu rovného výkonu práce zaměstnancem v souladu se  zájmy 

zaměstnavatele. [3] 

2.3.2 Zaměstnavatel a zaměstnanec 

Zaměstnavatel je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění zaměstnávat 

zaměstnance. Mŧže jim být osoba samostatně výdělečně činná nebo jiná osoba podnikající na 

základě nějakého oprávnění, právnická osoba (jako například obchodní společnost, 

organizační složka státu, družstvo, či jiná PO), obec jako veřejně právní korporace. 

Zaměstnavatelem mŧže být taky stát, nebo občan, který chce přijmout jiného občana do 

pracovněprávního poměru. 

Pokud je zaměstnavatel fyzická osoba, pak mŧže jednat jménem svým nebo přes 

odpovědného zástupce, který musí mít zákonné oprávnění od zaměstnavatele k tomuto 

jednání. Jedná-li se o osobu právnickou, pak zaměstnavatel jedná prostřednictvím statutárního 

orgánu, nebo taky jménem svého odpovědného zástupce.  

Zaměstnanec je osoba, která dobrovolně vstoupí do pracovněprávního vztahu  

se zaměstnavatelem. Fyzická osoba nabývá zpŧsobilosti brát na sebe práva a povinnosti 

vyplývající z pracovněprávních vztahŧ dnem, kdy dosáhne 15 let věku. Nesmí však uzavřít 

pracovní poměr před ukončením povinné školní docházky. Dohodu o hmotné odpovědnosti 

ale mŧže zaměstnanec uzavřít až dnem dovršení 18 let věku. [3] 

2.3.3 Vznik pracovního poměru 

Před uzavřením pracovního poměru musí být fyzická osoba svým zaměstnavatelem 

informována o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z pracovní smlouvy,  

dále s pracovními podmínkami a s podmínkami odměňování za práci a s dalšími právy  

a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisŧ. Také je zaměstnavatel 

povinen zajistit fyzické osobě vstupní lékařskou prohlídku, je-li to pro tuto práci nutné. 

Pracovní poměr lze založit dvěma zpŧsoby, a to uzavřením pracovní smlouvy  

nebo jmenováním. 

Nejčastější formou uzavírání pracovního poměru je pracovní smlouva. Musí být 

uzavřena písemně mezi dvěma subjekty, přičemž každý z nich obdrží jedno vyhotovení 
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pracovní smlouvy, jak je uvedeno v §34 Zákoníku práce. Dnem uvedeným v pracovní 

smlouvě, jako den zahájení pracovního poměru, začíná pracovní poměr. [3] 

2.3.4 Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti se obecně dělí do 3 skupin.  V první řadě jsou to plnění 

v podobě příjmŧ ze současného pracovního poměru, z minulého zaměstnání, nebo z funkčních 

požitkŧ. Dále jsou to příjmy za práci člena družstva, společníka s. r. o., nebo komanditisty 

v komanditní společnosti. Do třetí skupiny příjmŧ patří odměny člena orgánu právnické 

osoby, či likvidátora. 

Příjmem ze závislé činnosti je myšlen hrubý příjem zaměstnance, tedy hrubá mzda. 

Příjem mŧže být obdržen buď v peněžní formě, nebo v podobě nepeněžního plnění.  

To znamená například bezplatné plnění práv, věcí, či služeb, ale mŧže se jednat také o jiné 

výhody ocenitelné penězi. Výše uvedené příjmy jsou předmětem daně z příjmŧ nehledě na to, 

zda jsou vypláceny pravidelně, či jednorázově, zda na ně má zaměstnanec právní nárok nebo 

ne, nebo zda jsou zaměstnanci vyplaceny, nebo jsou mu připsány k dobru. [10] 

2.3.5 Mzda 

Mzda je forma ohodnocení zaměstnance, který je v pracovněprávním vztahu  

se zaměstnavatelem a náleží zaměstnanci za odvedenou práci. Většinou je mzda realizována 

formou peněžitého plnění, avšak v některých případech se za určitých podmínek mŧže mzda 

vyplácet i v naturáliích. 

 Aby mohl podnikatelský subjekt vyplácet svým zaměstnancŧm mzdu, pak musí 

platit, že tento subjekt není napojen na státní rozpočet, obecní rozpočty, nebo jiné veřejné 

zdroje, jako jsou státní podniky, či jiné obchodní společnosti. Existují zde však i výjimky. 

Mzda náleží, kromě výše uvedených, taky zaměstnancŧm politických stran, církevních  

a soukromých škol, které bývají z části financovány z veřejných rozpočtŧ, nebo také 

zaměstnancŧm vysokých škol, které jsou financovány ze státního rozpočtu. [2] 

2.3.5.1 Mzdové formy 

Základní formou mzdy je zpravidla mzda časová, která zajišťuje zaměstnanci 

určitou finanční jistotu příjmu, i v případě méně příznivých ekonomických výsledkŧ podniku. 

Je zde určena jedna pevná mzdová sazba, která je uvedena v pracovní smlouvě, nebo v jiné 

smlouvě. Mzda se tedy vypočítá součinem této mzdové sazby a zvolenou jednotkou pracovní 
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doby. Touto jednotkou bývá většinou hodina, mŧže to ale být také týden, nebo měsíc. Časová 

mzda se často kombinuje s dalšími formami mzdy, kterými jsou například prémie, či odměna 

a je nejméně administrativně náročná. 

Dále se používá mzda úkolová, kdy je odměna zaměstnance závislá na množství 

jeho vykonané práce. Tato forma mzdy se používá na pracovištích, kde zaměstnanci mohou 

přímo ovlivnit množství vyrobené produkce, pomocí svých výkonŧ. Zde je dŧležité vést 

spolehlivou evidenci, podle které je možná správná kontrola množství a kvality práce 

jednotlivých pracovníkŧ. 

Podílová mzda je takovou formou mzdy, která se utváří podílem z celkového 

výkonu, neboli tržeb, podniku v peněžním vyjádření.  

Smíšená mzda bývá obvykle kombinací časové a úkolové, nebo podílové mzdy.  

Dalšími složkami mzdy jsou také prémie, výkonnostní nebo mimořádné odměny  

a osobní příplatky. Tyto formy bývají vypláceny společně se mzdou časovou, úkolovou  

nebo podílovou, nejčastěji však se mzdou časovou. Zaměstnanci náleží tyto odměny za jeho 

konkrétní pracovní výkony a úspěchy. [1] 

2.3.6 Plat 

Plat, podobně jako mzda, je odměna náležící zaměstnanci za vykonanou práci, taktéž  

je poskytován ve formě peněžitého plnění. Rozdíl je v tom, že zaměstnavatelé, kteří odměňují  

své zaměstnance touto formou odměny, jsou stát, příspěvkové organizace, státní samosprávné 

celky, a jiné subjekty využívající veřejné zdroje. Pokud zaměstnanec pracuje ve veřejných 

službách a správě, pak mu náleží přesně stanovený plat, podle platového výměru určeného 

jeho zaměstnavatelem. Rozsah, struktura a výše platu je upravena v zákoníku práce. 

Plat se zpravidla skládá z jednotlivých složek platu, které jsou taky uvedeny 

v zákoníku práce. Základními složkami jsou platový tarif, osobní příplatek, zvláštní příplatek, 

příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a další složky, které jsou vymezeny 

pevnou měsíční částkou. Dále mŧže zaměstnanec obdržet také příplatek za noční práci, 

příplatek za práci v sobotu, v neděli a ve svátek, nebo příplatek za práci přesčas. [1] 
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2.3.7 Minimální mzda 

Minimální mzda je stanovena zákoníkem práce, aby měli zaměstnanci všech 

zaměstnavatelŧ určitou jistotu, že z každého pracovního poměru jim bude plynout minimálně 

tato částka. Minimální mzda je zaručena všem zaměstnancŧm, bez ohledu na to, u kterého 

zaměstnavatele pracují a jaká je jejich pracovní náplň. Nezáleží zde ani na výkonu 

pracovníka, ani na hodnocení výsledkŧ jeho práce. Do této částky se nezahrnují příplatky za 

práci ve ztíženém prostředí, za práci přesčas, a další příplatky. [1] 

Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí minimální mzdová sazba 55 Kč za hodinu, 

což je 9 200 Kč měsíčně pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně. Při omezeném 

pracovním uplatnění zaměstnance je sazba minimální mzdy stanovena na 48,10 Kč za hodinu 

práce, nebo 8 000 Kč měsíčně. Tato sazba je také stanovena pro týdenní pracovní dobu 40 

hodin pro zaměstnance, který je poživatelem invalidního dŧchodu.
7
 [1] 

2.3.8 Srážky ze mzdy a platu 

Mzda i plat jsou osobním nárokem zaměstnance, který mu náleží za vykonanou 

práci, avšak zákoník práce umožňuje zaměstnavateli do určité míry s tímto nárokem 

disponovat. Srážky prováděné podle zákoníku práce jsou sráženy nejen z mezd a platŧ,  

ale také z jiných příjmŧ zaměstnancŧ, které jim náleží v souvislosti s výkonem závislé 

činnosti. Srážky mohou být prováděny podle §146 Zákoníku práce ve třech případech. Prvním 

jsou srážky stanovené zákoníkem práce nebo jiným zvláštním zákonem, dále na základě 

smlouvy o srážkách ze mzdy, nebo na úhradu členských příspěvkŧ, pokud je zaměstnanec 

členem odborové organizace. Zaměstnavatel je oprávněn, ale také povinen srážet ze mzdy 

zaměstnance pouze částky, které jsou stanoveny v §147, a to i bez jeho souhlasu. Jedná se  

o částky srážené ve prospěch státu, a to jsou daň z příjmŧ FO ze závislé činnosti, pojistné na 

dŧchodové spoření a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a částky povinného pojištění, 

tedy pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. Zaměstnavatel je také 

povinen srazit ze mzdy částky postižené výkonem soudního rozhodnutí, tedy exekuce. 

Oprávnění zaměstnavatele srážet ostatní částky ze mzdy je stanoveno na základě dohody o 

srážkách uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.[1], [2] 

                                                 
7
 Informace o aktuální minimální mzdě byly čerpány z tohoto internetového zdroje: 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv567_2006 
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2.3.8.1 Veřejné zdravotní pojištění 

V ČR jsou povinně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České 

republiky, a to bez ohledu na jejich občanství, nebo osoby, které zde trvalý pobyt nemají,  

ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem, či trvalým pobytem v ČR. Z pohledu závislé 

činnosti je veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, přičemž 1/3 je odváděna ze 

mzdy zaměstnance, a to i bez jeho souhlasu, a zbylé 2/3 za něj hradí zaměstnavatel.  

Celé pojistné je tedy odváděno zaměstnavatelem na účet příslušné zdravotní pojišťovny,  

u které je zaměstnanec pojištěn. Výjimkou jsou zde státní zaměstnanci, za ty hradí služební 

úřad pojistné v plné výši. Dohromady to činí 13,5% z vyměřovacího základu zaměstnance za 

rozhodné období
8
. Výši pojistného je zaměstnavatel, neboli plátce, povinen sám vypočítat  

a příslušnou částku uhradit od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Konečná 

částka zdravotního pojištění se vypočítává s vyměřovacího základu, kterým je u zaměstnancŧ 

úhrn příjmŧ ze závislé činnosti a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. [3] 

2.3.8.2 Pojistné na sociální zabezpečení 

Pojistné na sociální zabezpečení je významným přínosem pro státní rozpočet. 

V České republice tvoří toto pojistné cca 30% všech příjmŧ do veřejných rozpočtŧ. Do částky 

pojistného na sociální zabezpečení je zahrnuto pojistné na dŧchodové pojištění a na 

nemocenské pojištění. Zaměstnavatelé také odvádějí v rámci této částky příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti. Výše pojistného se stanovuje z vyměřovacího základu zaměstnance za 

rozhodné období, kterým se podobně jako u zdravotního pojištění rozumí kalendářní měsíc.  

U zaměstnancŧ, kteří nejsou účastni dŧchodového spoření, činí výše pojistného 6,5%, 

přičemž celá tato částka jde na dŧchodové pojištění. U zaměstnancŧ, kteří jsou účastni 

dŧchodového spoření, činí výše pojistného 3,5% z vyměřovacího základu. [3] 

  

                                                 
8
 Rozhodným obdobím se pro účely výpočtu zdravotního pojištění z příjmŧ ze závislé činnosti rozumí 

kalendářní měsíc, za který je pojistné placeno. 
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3. Základní změny daně z příjmů fyzických osob 

Hlavním obsahem této kapitoly jsou změny týkající se daně z příjmŧ fyzických osob 

ze závislé činnosti od roku 2000 až po současnost. Kapitola je převážně zaměřena na 

významné změny, které podstatně ovlivnily výpočet daně u všech, nebo u většiny poplatníkŧ. 

Nejprve je zde popsán vývoj sazby daně, která byla zpočátku progresivní, tedy měnící se 

podle velikosti poplatníkova příjmu a na její následné sjednocení. Dále jsou zmíněny změny 

týkající se daňových slev a zvýhodnění, v této oblasti byl vývoj také velice zajímavý. 

Kapitola obsahuje i nedávno zavedené solidární zvýšení daně, které se sice týká jen několika 

poplatníkŧ, ale i přesto je dŧležité jej zmínit. Informace k vypracování této kapitoly byly 

převážně čerpány z rŧzných vydání knih, jejichž autorem je pan Pelech, Zdanění mezd, platŧ 

a ostatních příjmŧ ze závislé činnosti, ovšem některá data jsou z internetových zdrojŧ.  

Pro výpočty v této a následující kapitole budou používány částky prŧměrné mzdy, které jsou 

čerpány z internetového zdroje č. [16] uvedeného v seznamu internetových zdrojŧ. 

3.1. Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob od roku 2000 

Sazba daně z příjmŧ fyzických osob prošla od roku 2000 jen několika změnami, 

nejpodstatnější z nich nabyla účinnosti od 1.1.2008, kdy byla zrušena progresivní sazba 

daně
9
a místo toho byla zavedena rovná daň z příjmŧ. Od roku 2000 do roku 2005 byly platné 

čtyři sazby daně, které byly závislé na výší zdanitelného příjmu poplatníka, základní sazba 

byla 15%, tedy stejná jako je dnes. Touto sazbou byli zdaňování poplatníci, jejichž roční 

základ daně nepřekročil v roce 2000 částku 102 000 Kč, a v letech 2001 – 2005 částku 

109 200 Kč. Pokud základ daně překročil uvedené částky, pak se sazba daně zvýšila na 20%, 

dále následovaly sazby 25% a 32%, přičemž se k nim přičítala ještě další částka, jak bude 

ukázáno v následujících tabulkách. 

Tabulka 3.1. Sazba daně z příjmů FO v roce 2000 

Základ daně roční/měsíční 
Sazba daně 

Od Kč Do Kč 

0 102 000 / 8 500 15% 

102 000 / 8 500 204 000 / 17 000 20% + 15 300 Kč / 1 275 Kč 

204 000 / 17 000 312 000 / 26 000 25% + 35 700 Kč / 2 975 Kč 

312 000 / 26 000 více 32% + 62 700 Kč / 5 225 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle zdroje č. [20] 

                                                 
9
 Progresivní sazba daně je sazba vyjádřená v procentech, která je závislá na výši základu daně 

poplatníka. Toto zvyšování je uvedeno v zákoně o daních z příjmŧ do roku 2007. 
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Tabulka 3.2. Sazba daně z příjmů FO v letech 2001 - 2005 

Základ daně 
Sazba daně 

Od Kč Do Kč 

0 109 200 / 9 100 15% 

109 200 / 9 100 218 400 / 18 200 20% + 15 300 Kč / 1 275 Kč 

218 400 / 18 200 331 200 / 27 600 25% + 35 700 Kč / 2 975 Kč 

331 200 / 27 600 více 32% + 62 700 Kč / 5 225 Kč 

Zdroj: Zdroj: Vlastní zpracování dle zdroje č. [20] 

Jak už bylo výše uvedeno, tato progresivní sazba daně byla v platnosti až do konce 

roku 2007. Do té doby však byl zákon o daních z příjmŧ novelizován také v roce 2006, kdy 

byla základní sazba snížena na 12%. Změna byla provedena i v případě dalších sazeb, jak 

bude opět ukázáno v následující tabulce. 

Tabulka 3.3. Sazba daně z příjmů FO v letech 2006 a 2007 

Základ daně 
Sazba daně 

Od Kč Do Kč 

0 121 200 / 10 100 12% 

121 200 / 10 100 218 400 / 18 200 19% + 14 544 Kč / 1 212 Kč 

218 200 / 18 200 331 200 / 27 600 25% + 33 012 Kč / 2 751 Kč 

331 200 / 27 600 více 32% + 61 212 Kč / 5 101 Kč 

Zdroj: Zdroj: Vlastní zpracování dle zdroje č. [20] 

Z pohledu sazby daně již od roku 2008 nebyly provedeny žádné změny. Sazba  

tedy byla sjednocena na 15% z jakéhokoliv příjmu. 

3.2. Změny týkající se slev na dani a daňových zvýhodnění 

Také v této části zdaňování příjmŧ ze závislé činnosti a funkčních požitkŧ došlo od 

roku 2000 k několika významným změnám, které ovlivnily čisté příjmy daňových poplatníkŧ. 

Nejdŧležitějšími obdobími, jsou v tomto případě roky 2005 a 2006. Před tím si poplatník 

mohl uplatnit pouze nezdanitelné částky ze základu daně. Avšak od roku 2005 nastala změna, 

nezdanitelná částka na dítě, či děti v domácnosti, byla transformována na podobu daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě podle §35c a §35d zákona o daních z příjmŧ. Obdobně 

dopadlo také dalších šest nezdanitelných částek neboli odpočtŧ. Počínaje rokem 2006 byly  

i tyto nezdanitelné částky nahrazeny jinou formou a, to slevy na dani, uvedené v §35ba 

zákona o daních z příjmŧ. To znamená, že ze základu daně, tedy z hrubého příjmu sníženého 

o SP a ZP se přímo vypočetla záloha na daň, která po té byla snižována o uvedené slevy  

a teprve po tom byla také upravována o daňové zvýhodnění na dítě, či děti. Již zmíněné 
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nezdanitelné částky se v letech 2000 – 2005 změnily pouze dvakrát a vždy se jednalo  

o minimální částky. [6] 

Slevy na dani se v období od roku 2006 až po současnost změnily několikrát,  

avšak většinou se neměnily částky samotných slev, ale podmínky, za jakých bylo možno tyto 

slevy od daně odečíst. Nejprve budou popsány roky 2006 a 2007, kde byly slevy na dani  

i daňové zvýhodnění docela odlišné. Nejen, že částky slev byly podstatně nižší, ale také 

podmínky byly jiné. Základní slevu na poplatníka si mohli uplatnit všichni poplatníci, kromě 

poživatelŧ starobních dŧchodŧ, kteří jsou poživateli tohoto dŧchodu již od počátku roku,  

nebo pokud jim byl dŧchod přiznán zpětně, toto platilo do konce roku 2007. Dále u slevy na 

manžela, či manželku se podmínky pro přiznání této slevy poněkud zpřísnily. V letech 2006  

a 2007 si mohl slevu uplatnit poplatník, který žije ve společné domácnosti s manželkou,  

či manželem, který nemá žádné vlastní příjmy, nebo jeho příjmy nepřesáhly za daný rok 

částku 38 040 Kč. Konkrétní částky slev na dani jsou přehledně uvedeny v následující 

tabulce. [7] 

Tabulka 3.4. Přehled slev na dani v letech 2006 a 2007 

Sleva Měsíčně Kč Ročně v Kč 

Na poplatníka 600 7 200 

Na manžela/manželku Pouze v RZ 4 200 

Na manžela/manželku, která je 

držitelkou ZTP/P 

Pouze v RZ 8 400 

Na částečnou invaliditu 125 1 500 

Na úplnou invaliditu 250 3 000 

Na držitele ZTP/P 800 9 600 

Na studenta 200 2 400 

Daňové zvýhodnění na dítě 500 6 000 

Daňové zvýhodnění na dítě, 

které je držitelem ZTP/P 

1 000 12 000 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle Pelech 2007 

Od 1. 1. 2008 byl zákon o daních z příjmŧ opět novelizován. Se zrušením progresivní 

sazby daně byly také výrazně zvýšeny slevy na dani. Dalším z dŧvodŧ mŧže také být zvýšení 

základní daňové sazby, která činila 12 %. S nástupem jednotné daně vzešla v platnost pouze 

jedna sazba, a to 15 %. Ve většině případŧ byly částky slev zvýšeny téměř o 50 %, některé  

i více. V tomto roce se také mimo částky slev změnily také některé z podmínek pro jejich 
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přiznání. Například základní sleva na poplatníka je od začátku ledna roku 2008 přiznávána 

také poživatelŧm starobního dŧchodu. Dále se opět změnila sleva na manželku, či manžela 

s žádným nebo nízkým příjmem. Poplatník si nyní mŧže slevu odečíst, pokud jeho manželka 

(manžel) žijící s ním ve společné domácnosti má příjmy, které za daný rok nepřekročily 

částku 68 000 Kč. Také se zde přihlíží ke všem příjmŧm, kromě rodičovských příspěvkŧ  

a ostatním dávkám sociální podpory, toto zŧstalo beze změny. V následující tabulce budou 

znázorněny všechny slevy a jejich částky platné pro rok 2008 a 2009. [8] 

Tabulka 3.5. Slevy na dani z příjmů FO v letech 2008 a 2009 

Sleva Měsíčně v Kč Ročně v Kč 

Na poplatníka 2 070 24 840 

Na manžela/manželku Pouze v RZ 24 840 

Na manžela/manželku, která je 

držitelkou ZTP/P 

Pouze v RZ 49 680 

Na částečnou invaliditu 210 2 520 

Na úplnou invaliditu 420 5 040 

Na držitele ZTP/P 1 345 16 140 

Na studenta 335 4 020 

Daňové zvýhodnění na dítě 890 10 680 

Daňové zvýhodnění na dítě, 

které je držitelem ZTP/P 

1 780 21 360 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pelech 2009 

Jak je názorně vidět v obou výše uvedených tabulkách, slevy na dani se opravdu 

zvýšily o velice podstatnou částku. Na většinu poplatníkŧ mělo bez pochyby toto zvýšení 

opravdu pozitivní vliv. 

V následujícím roce k žádným hromadným změnám nedošlo, změnila se pouze 

částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Jedná se opět o zvýšení a to z 10 680 Kč 

ročně na 11 604 Kč ročně, tedy 967 Kč při výpočtu měsíční zálohy. Tak tomu zŧstalo  

i v dalším roce, avšak došlo k jiné změně. Od 1. 1. 2011 byla snížena základní sleva na 

poplatníka na 23 640 Kč ročně, zatímco pŧvodní částka byla 24 840 Kč ročně. Tato změna 

měla velice krátké trvání, v platnosti byla jen jeden rok. Od ledna roku 2012 je tedy znova 

platná částka 24 840 Kč ročně, přičemž v tomto roce došlo ještě k dalšímu zvyšování. Daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě zase o něco stouplo. Nyní si tedy poplatníci mohou ročně 

odečíst s daní až 13 404 Kč za jedno vyživované dítě. Avšak od 1. ledna 2015 toto platí jen na 
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první dítě, na druhé vyživované dítě má nyní poplatník slevu 1 317 Kč a na třetí dítě a každé 

další dítě činí tato sleva 1 417Kč. Aktuální slevy na dani a daňové zvýhodnění jsou opět 

vepsány do přehledné tabulky. [9], [10] 

Tabulka 3.6. Slevy na dani a daňové zvýhodnění v roce 2015 

Sleva Měsíčně v Kč Ročně v Kč 

Na poplatníka 2 070 24 840 

Na manžela/manželku Pouze v RZ 24 840 

Na manžela/manželku, která je 

držitelkou ZTP/P 

Pouze v RZ 49 680 

Na invaliditu (základní) 210 2 520 

Na invaliditu (rozšířená) 420 5 040 

Na držitele prŧkazu ZTP/P 1 345 16 140 

Na studenta 335 4 020 

Na 1. dítě 1 117 13 404 

Na 2. dítě 1 317 18 804 

Na 3. a každé další dítě 1 417 17 004 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pelech 2015 

Z předchozího textu je jasné, že slevy na dani byly za dobu jejich existence postiženy 

pouze jednou zásadní změnou, a to v roce 2007. Další nepatrné změny určitě také ovlivnily 

výpočet daňové zálohy a tedy i čisté mzdy u mnoha zaměstnancŧ, avšak jen minimálně. 

Nejpodstatněji se bezpochyby změnila částka základní slevy na poplatníka a sleva na 

manžela/manželku. Naopak sleva na částečnou či úplnou invaliditu a sleva na studenta se 

změnila nejméně. Pro lepší přehled je v následujícím grafu přehledně uveden vývoj všech 

dŧležitých slev. 
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Obrázek 3.1. Vývoj slev na dani z příjmů FO od roku 2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3. Společné zdanění manželů 

V období, kdy byla v platnosti progresivní sazba daně, byli někteří poplatníci 

doslova ‚obíráni‘ státem o více než 30% svého hrubého příjmu. Proto byla od zdaňovacího 

období 2005 zavedena novelizace zákona o daních z příjmŧ, která měla výrazně ulevit 

některým manželŧm. Pokud dva poplatníci zdaňováni jinak vysokou sazbou daně spolu žijí 

v manželství a vyživují společně alespoň jedno dítě
10

 žijící s nimi v jedné domácnosti
11

, mŧže 

tato změna, nazývána společné zdanění manželŧ, výrazně snížit jejich daňovou povinnost. 

Přičemž obě tyto podmínky mohou poplatníci splnit kdykoliv v prŧběhu zdaňovacího období. 

Pokud například uzavřou sňatek, nebo se manželŧm narodí dítě v poslední den zdaňovacího 

období, mohou společné zdanění manželŧ také využít. Základem pro výpočet společné daně 

manželŧ je součet jejich dílčích základŧ daně snížený o nezdanitelné části za oba manžele. 

Tyto nezdanitelné části mŧže ze společného základu daně uplatnit i ten z manželŧ, který 

neměl zdanitelné příjmy, pokud splňuje podmínky pro jejich uplatnění. Společné zdanění 

                                                 
10

 Za vyživované dítě se pro tyto účely rozumí vlastní dítě, osvojené dítě, dítě v péči, která nahrazuje 

péči rodičŧ, vnuk či vnučka, nebo dítě druhého z manželŧ. 
11

 Domácností se rozumí podle §115 občanského zákoníku domácnost, kterou tvoří fyzické osoby, 

které jsou trvale společně žijící, a které společně uhrazují náklady na své potřeby. 
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manželŧ bylo v platnosti jen od konce roku 2007, od počátku roku 2008, kdy byla zavedena 

jednotná daň z příjmŧ, by totiž toto výhodné zdanění již nemělo smysl. Všichni poplatníci 

jsou od té doby, a také v současnosti, zdaňováni stejnou procentní sazbou. Jak byla skutečně 

vysoká daňová úspora poplatníkŧ, kteří toto zdanění uplatňovali, bude následně ukázáno 

v příkladu č.1. [13], [14] 

Příklad 1 

Pan a Paní Kubelkovi jsou manželé od roku 2004, v tomto roce se jim také narodily 

dvě děti. Paní Kubelková byla tedy v letech 2004 až 2007 na mateřské dovolené a jiné příjmy 

tedy v tomto období neměla. Pan Kubelka je zaměstnán a jeho měsíční hrubá mzda odpovídá 

prŧměrné mzdě. Manželé mají nárok na uplatnění nezdanitelné části ze základu daně z titulu 

placení úrokŧ z hypotečního úvěru, které činí 1 500 Kč měsíčně. Výpočet bude proveden za 

rok 2006, kdy byla prŧměrná měsíční mzda 20 997 Kč. V tabulce 3. 7. je proveden výpočet 

daňové povinnosti Pana Kubelky, aby bylo zjištěno, jak vysokou daň by musel zaplatit,  

kdyby si nemohl uplatnit společné zdanění manželŧ. 

Tabulka 3.7. Výpočet daňové povinnosti poplatníka v roce 2006 

 Rok 2006 

Hrubý zdanitelný příjem 251 964 

Základ daně 220 467 

Nezdanitelná část základu daně 18 000 

Základ daně (zaokrouhleno) 202 500 

SP hrazené zaměstnavatelem  20 158 

ZP hrazené zaměstnavatelem 11 339 

Sazba daně 19% + 14 544 Kč 

Daň 53 019 

Sleva na poplatníka 7 200 

Daň po slevách 45 819 

Daňové zvýhodnění na děti 12 000 

Výsledná daň 33 819 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud by Pan Kubelka neuplatňoval společné zdanění manželŧ, jeho výsledná roční 

daňová povinnost by byla ve výši 33 819 Kč. V následující tabulce 3.7. je proveden výpočet 

daně ze společného základu daně obou manželŧ a následně bude vypočtená jejich celková 

daňová úspora. 
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Tabulka 3.8. Společné zdanění manželů 

 Pan Kubelka Paní Kubelková 

Hrubý zdanitelný příjem 251 964 0 

Společný základ daně 220 467 

Nezdanitelná část základu daně 18 000 0 

Základ daně (zaokrouhleno) 202 500 

Polovina základu daně 101 250 101 250 

SP hrazené zaměstnavatelem 20 158 0 

ZP hrazené zaměstnavatelem 11 339 0 

Sazba daně 12% 12% 

Daň 12 150 12 150 

Sleva na poplatníka 7 200 7 200 

Daň po slevách 4 950 4 950 

Daňové zvýhodnění na děti 12 000 0 

Výsledná daň manželŧ - 7 500 4 950 

Souhrnná rodinná daň ( - 7 050 + 4 950 ) = - 2 550 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je vidět v tabulce 3. 8. společné zdanění manželŧ je pro Pana a Paní Kubelkovy 

skutečně výhodné. Kdyby si Pan Kubelka neuplatnil společné zdanění manželŧ, musel by za 

rok 2007 zaplatit státu na daních necelých 34 000 Kč, kdežto při uplatnění tohoto výhodného 

zdanění, nejen že Pan Kubelka nemusel odvádět žádnou daň, ale dokonce byla manželŧm 

Kubelkovým daň vrácena ve výši 2 550 Kč. Daňová úspora manželŧ v tomto příkladu  

tedy činí celkem cca 101 %. 

Tato úspora by samozřejmě mohla být ještě vyšší v případě, že by pracujícímu 

manželovi náležely příjmy zdaňovány nejvyšší sazbou daně, nebo v případě, že by manželka 

na mateřské dovolené měla nárok na nějaké další nezdanitelné části ze základu daně, které by 

základ daně snížily oběma manželŧm. 
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3.4. Solidární zvýšení daně 

Od ledna 2013 byl do zákona o daních z příjmŧ dodán k § 16 (Sazba daně) ještě § 

16a s názvem Solidární zvýšení daně. Bylo zavedeno kvŧli tomu, že poplatníci 

s nadstandartními příjmy byli značně zvýhodňováni při výpočtu daně z příjmŧ. K tomu 

docházelo proto, že od určité hranice se základ daně zvyšoval o stejnou částku sociálního  

a zdravotního pojištění. Pro tyto účely je totiž stanovený maximální vyměřovací základ, který 

nemŧže překročit zaměstnanec ani zaměstnavatel. Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného 

rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu daně a 48násobkem prŧměrné mzdy.  

Mezi příjmy zahrnované do základu daně se za tímto účelem rozumí příjmy ze závislé 

činnosti podle § 6 a příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 Zákona o daních z příjmů. 

Vyměřovacím základem pro výpočet solidárního zvýšení daně zaměstnancŧ je jejich hrubá 

mzda a vypočítává jej zaměstnavatel.  U OSVČ se vyměřovacím základem rozumí jejich 

hrubý zisk, tedy příjmy podnikatele dosažené za zdaňovací období ponížené o jeho výdaje. 

Do základu daně se naopak nezahrnují příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu  

a ostatní příjmy. [12] 

Prŧměrná mzda v roce 2013 byla 25 840 Kč, 48násobek této částky je tedy 1 242 432 

Kč. Pokud v tomto roce poplatníkŧv základ daně překročil tuto částku, pak mu bylo 

k vypočtené dani připočteno solidární zvýšení daně vypočtené podle následujícího vzorce: 

  𝑆𝑍𝐷 = [ZD − (48 PM)] ∙ 7%   (3.1.) 

 

SZD = Solidární zvýšení daně 

ZD = Základ daně 

PM = Prŧměrná mzda 

Pokud by se solidární zvýšení daně připočítávalo k měsíčné záloze na daň, pak by se 

prŧměrná mzda vynásobila pouze čtyřikrát. V tomto případě by měsíční příjem poplatníka 

musel překročit částku 103 536 Kč.  

V následujícím roce se nepatrně zvýšila prŧměrná mzda z 25 840 Kč na 25 942 Kč. 

Z toho vyplývá, že i maximální hranice pro příjem poplatníka se zvýší, bude to  

tedy 1 245 216 Kč.Toto je také maximální částka, ze které lze vypočítat částku sociálního 

pojištění. Sociální pojištění placené zaměstnancem činí 6,5 % z vyměřovacího základu,  

tedy maximální roní částka SP je 80 940 Kč. Sociální pojištění placené zaměstnavatelem je 25 
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%, tedy 311 304 Kč. Pro zdravotní pojištění žádný strop stanoven nebyl. Pro první čtvrtletí 

roku 2015 zatím nebyla prŧměrná mzda vyčíslena, avšak hranice pro solidární zvýšení daně 

byla stanovena na 1 277 328 Kč. [12], [21], [22] 

3.5. Zavedení superhrubé mzdy 

Krátce po té, co došlo ke zrušení progresivní sazby daně a k transformaci některých 

nezdanitelných částí základu daně na slevy na dani, se rozhodlo o další významné změně, 

která ovlivnila čisté příjmy všech poplatníkŧ s příjmy ze závislé činnosti. Od začátku roku 

2008 byla v ČR zavedena takzvaná superhrubá mzda, která nyní slouží jako základ pro 

výpočet daně zaměstnancŧ. Superhrubá mzda je v podstatě hrubá mzda, tedy úhrn příjmŧ, 

které zaměstnavatel vyplácí, či připisuje k dobru svému zaměstnanci, navýšená o další výdaje 

zaměstnavatele. Konkrétně se jedná o část sociálního pojištění a zdravotního pojištění, které 

hradí zaměstnavatel za zaměstnance. Zavedením superhrubé mzdy bylo především sledováno 

zvýšení přehlednosti mzdových nákladŧ a menší administrativní zátěž podnikatelŧ. 

Zaměstnanec teď mŧže ve svém mzdovém vyúčtování vidět i tu část zdravotního a sociálního 

pojištění, které za něj platí jeho zaměstnavatel. Spousta lidí dodnes superhrubou mzdu 

neschvaluje, přesto to vypadá, že tento základ daně budou zaměstnavatelé využívat i dále. 

V tomto prvním roce se k hrubé mzdě přičítalo pojistné na sociální zabezpečení ve 

výši 26% z hrubé mzdy a zdravotní pojištění ve výši 9%. Dohromady tedy 35%, avšak to již 

dnes neplatí, v dalších odstavcích bude zmiňován vývoj této složky mzdy a také aktuální 

částky. Superhrubá mzda se tedy vypočte na základě těchto informací, musí být známá hrubá 

mzda zaměstnance a částka SP a ZP, které lze dopočítat podle následujícího vzorce: 

   𝑺𝑷,𝒁𝑷 = 𝑯𝑴 ∙ 𝟎,𝟑𝟓     (3.2.) 

SP, ZP = Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené za 

zaměstnance zaměstnavatelem 

HM = Hrubá mzda 

Tento vzorec byl však platný pouze v roce 2008, jelikož v následujících letech již 

odvody pojistného placené zaměstnavatelem činily pouze 34%. V součinu hrubé mzdy 

s odvody pojistného tak bude číslo 0,35 nahrazeno číslem 0,34. 
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Samotná superhrubá mzda se následně zjistí sečtením výsledku z předchozího vzorce 

a hrubé mzdy zaměstnance a zaokrouhluje se vždy na celé stokoruny nahoru. Vzorec pro tento 

výpočet by pak vypadal takto: 

   𝑺𝑯𝑴 = 𝑯𝑴 + 𝑺𝑷,𝒁𝑷 (𝟑𝟓%)    (3.3.) 

Do jaké míry superhrubá mzda skutečně ovlivní výpočet čisté mzdy zaměstnance, 

bude zjišťováno v následujících výpočtech. V příkladu bude použita prŧměrná hrubá mzda 

platná v letech 2007 a 2008, a z ní bude vypočtena čistá mzda. V prvním případě bude 

výpočet proveden podle předpisŧ platných v roce 2007, tedy před zavedením superhrubé 

mzdy a ve druhém případě bude vypočten naopak pomocí superhrubé mzdy, tedy mzdy 

poplatníka, na kterou měl nárok v roce 2008. Následně bude provedeno porovnání obou 

výpočtŧ a popsáno jak superhrubá mzda čistý příjem zaměstnance ovlivnila. Pro lepší 

přehlednost budou výsledy příkladu vyjádřeny také v procentech. [18], [19] 

Příklad 1 

Paní Šebestová má v letech 2007 a 2008 příjmy pouze ze závislé činnosti a to jen u 

jednoho zaměstnavatele. Její měsíční hrubá mzda je současně prŧměrnou mzdou platnou 

v příslušném roce. Do konce roku 2007 byla tedy hrubá mzda paní Šebestové 22 387 Kč, 

avšak v následujícím roce tato mzda činila již 23 334 Kč. Paní Šebestová má podepsané 

prohlášení poplatníka daně z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitkŧ
12

 

u svého zaměstnavatele. Nemá nárok na žádné slevy, nezdanitelné části daně ani daňové 

zvýhodnění, kromě základní slevy na poplatníka. V následující tabulce (Tab. 3.9.) bude 

vypočtena čistá mzda paní Šebestové za měsíc Prosinec 2007 a měsíc Leden 2008.   

  

                                                 
12

 Prohlášení poplatníka daně z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti  a funkčních požitkŧ, viz 

Příloha č.1 
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Tabulka 3.9. Výpočet čisté mzdy 

 Prosinec 2007 Leden 2008 

Hrubá mzda 22 387 23 334 

SP placené zaměstnavatelem (26%) 5 821 6 067 

ZP placené zaměstnavatelem (9%) 2 015 2 101 

Superhrubá mzda - 31 502 

SHM zaokrouhlená - 31 600 

Základ daně pro rok 2007 19 637 - 

Základ daně zaokrouhlen 19 700 - 

SP placené zaměstnancem (8%) 1 760 1 760 

ZP placené zaměstnancem (4.5%) 990 990 

Záloha na daň 7 676 4 740 

Sleva na poplatníka 600 2 070 

Záloha na daň po slevách 7 076 2 670 

Čistá mzda 12 561 17 914 

Čistá mzda v % z HM 56,1 76,77 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výpočtŧ uvedených v tabulce 3.6. je vidět že v roce, kdy byla zavedena superhrubá 

mzda se čistá mzda paní Šebestové zvýšila o 20,67 %. Avšak zavedení jiného základu daně 

nebyla jediná změna v tomto roce, proto je nutné zohlednit také ostatní změny, které vzešly 

v platnost společně se superhrubou mzdou. Sjednocení daňové sazby na 15% je pro 

poplatníka, který byl zdaňován na stejné úrovni daňové sazby, jako paní Šebestová velice 

přínosné, stejně jakoradikální zvýšení slevy na poplatníka. Z toho vyplývá, že rozdílné 

výsledky mohly být zapříčiněny také některou z těchto dalších změn. 

Protože ne všech poplatníkŧ se týkala zvýšená sazba daně, bude proveden další 

výpočet, avšak zde bude místo prŧměrné hrubé mzdy použita ½ prŧměrné mzdy. Tento 

výpočet bude proveden, aby bylo zjištěno jak superhrubá mzda ovlivnila poplatníky, kterých 

se netýkaly zvýšené sazby daně. Výsledky výpočtu budou opět uvedeny také v procentech. 

Příklad 2 

Paní Šebestová má v letech 2007 a 2008 příjmy pouze ze závislé činnosti, a to jen u 

jednoho zaměstnavatele. Za práci pobírá ½ prŧměrné mzdy. V prosinci 2007 tedy její hrubá 

mzda činila 11 194 Kč a v lednu 2008 její mzda činila 11 667 Kč. Paní Šebestová podepsala u 

svého zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti 
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a funkčních požitkŧ a kromě základní slevy na poplatníka nemá nárok na žádné daňové 

zvýhodnění, nezdanitelné části základu daně a ani na žádné další slevy. V tabulce 3.10. bude 

vypočtena čistá mzda paní Šebestové za dva již zmíněné měsíce a následně bude opět 

provedeno srovnání výsledkŧ. 

Tabulka 3.10. Výpočet čisté mzdy 

 Prosinec 2007 Leden 2008 

Hrubá mzda 11 194 11 667 

SP placené zaměstnavatelem (26%) 2 911 3 034 

ZP placené zaměstnavatelem (9%) 1 008 1 051 

Superhrubá mzda - 4 084 

SHM zaokrouhlená - 4 100 

Základ daně v roce 2007 7 275 - 

Základ daně zaokrouhlen 7 300 - 

SP placené zaměstnancem (8%) 896 934 

ZP placené zaměstnancem (4.5%) 504 526 

Záloha na daň (12 %, 15%) 876 615 

Sleva na poplatníka 600 2 070 

Záloha na daň po slevách 276 0 

Čistá mzda 9 518 10 207 

Čistá mzda v % z HM 85,03 87,49 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 3. 10. je jasné, že poplatníci, kteří byli zdaňování nejnižší sazbou daně, 

nebyli touto změnou nějak zvlášť ovlivněni, zatímco mzda se v roce 2008 zvýšila oproti roku 

2007 o 4,23 %, výsledná daň poplatníka se v tomto případě zvýšila, avšak o pouhých 2,46 % 

Z toho vyplývá, že změny v roce 2008 byly pro tyto poplatníky spíše přínosem, neboť v obou 

příkladech došlo v konečném dŧsledku ke zvýšení čistých příjmŧ poplatníka. I přes to že 

náklady spojené s daní z příjmŧ se u tohoto poplatníka zvýšily, a to z 12% na 15%, 

v konečném dŧsledku nemá žádnou daňovou povinnost a to díky zvýšení slevy na poplatníka, 

která v roce 2008 vzrostla o 245 % na částku 2 070 Kč. 
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4. Analýza daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Cílem této kapitoly je pomocí analýzy výpočtŧ zkoumat dopady jednotlivých změn 

v zákoně o daních z příjmŧ na daňové poplatníky. Výpočty budou konkrétně zaměřeny na 

zaměstnance, kterým náleží příjmy pouze ze závislé činnosti. Nejprve budou zkoumány 

dopady změn sazby daně. Pro výpočty jsou v této kapitole stejně jako v kapitole předchozí 

používány částky prŧměrných mezd čerpaných taktéž z internetového zdroje č [16]. 

4.1. Dopady změn sazby daně od roku 2006 na čistou mzdu poplatníka 

Od roku 2000 byl Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů mnohokrát novelizován. 

Z pohledu sazby daně je za nejpodstatnější změnu považováno zrušení progresivní sazby 

daně, což bylo uskutečněno počátkem roku 2008. Tato progresivní sazba byla nahrazena 

jednotnou daní ve výši 15%, která dodnes pozměněna nebyla. V tomto případě tedy budou 

zkoumány pouze klíčové roky, a to 2006 a 2008. Předpokládá se, že se zvýšením sazby daně 

bude procentuální vyjádření čisté mzdy klesat, zdali tomu tak skutečně bude, ukážou  

až výsledky následujících příkladŧ. Výpočty budou provedeny za roky, ve kterých vzešly 

v platnost některé změny. V následujícím příkladu se tedy bude jednat o roky 2006, 2008  

a pro výpočty budou použity prŧměrné mzdy za tyto období. Změny pak budou pro lepší 

srovnání vyjádřeny v procentech. 

Příklad 1 

Pan Novák je od 1. ledna 2006 zaměstnán u stejného zaměstnavatele, přičemž mu 

náleží hrubá mzda odpovídající prŧměrné mzdě, která v roce 2006 činila 20 997 Kč  

a v následujícím roce se zvýšila na 23 334 Kč. Pan Novák u svého zaměstnavatele podepsal 

prohlášení poplatníka daně z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitkŧ  

a uplatňuje si pouze základní slevu na poplatníka. V níže uvedené tabulce jsou přehledně 

uvedeny výpočty čisté mzdy pana Nováka v uvedených letech a vždy budou provedeny za 

měsíc leden. Výsledky jsou uvedeny také v procentech, aby bylo následující srovnávání 

přehlednější. 
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Tabulka 4.1. Výpočet čisté mzdy v letech 2006 a 2007 

 Leden 2006 Leden 2008 

Hrubá mzda 20 997 23 334 

ZD (zaokrouhlený) 18 400 31 600 

SP placené zaměstnancem  1 680 1 867 

ZP placené zaměstnancem 945 1 050 

Sazba daně 25% + 2 751 Kč 15% 

Záloha na daň 7 351 4 740 

Sleva na dani 600 2 070 

Záloha po slevách 6 751 2 670 

Čistá mzda 11 621 17 747 

Čistá mzda v % z HM 55,35 76,06 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpočty v tabulce 4.1. znázorňují rozdíl mezi podílem čisté mzdy na hrubé mzdě 

poplatníkŧ, před zavedením jednotné daně a po ní. Je vidět, že pokud poplatník pobíral 

prŧměrnou mzdu a neměl nárok na žádnou ze slev ani z daňových zvýhodnění, pak jej tato 

změna ovlivnila velice příznivě. Poplatníci pobírající prŧměrnou mzdu byli do roku 2007 

zdaňováni na třetí úrovni progresivní sazby daně, tedy sazba platná pro tuto výši příjmŧ byla 

25%, kdežto v následujícím roce klesla na pouhých 15%. Čisté příjmy těchto poplatníkŧ se 

tedy o mnoho zvýšily, a sice o necelých 21 %. Někteří poplatníci řešili tuto nepříznivou 

situaci ve vybraných letech uplatňováním společného zdanění manželŧ, jež bylo popsáno 

v kapitole 3. 

Aby byla přeměna progresivní sazby daně na jednotnou daň analyzována přesněji, je 

třeba srovnat také čisté příjmy poplatníkŧ, kteří byli zdaňováni i jinou sazbou daně. Do roku 

2008 byly nastaveny čtyři sazby, podle toho jak vysoké byly příjmy zaměstnance. 

V následujícím příkladu bude spočtena čistá mzda 3 zaměstnancŧ, z nichž každému náleží 

jiná výše hrubé mzdy, tak bude ukázáno, jak zavedení jednotné daně ovlivnilo zaměstnance 

s vyššími příjmy. 

Příklad 2 

Paní Mališová, pan Kovář a pan Maléř pracují u stejného zaměstnavatele,  

ale každý z nich vykonává jinou práci a za to jim každému náleží jiná výše mzdy. Paní 

Mališová pobírá 1/2 prŧměrné mzdy, panu Kovářovi náleží za vykonanou práci 2/3 prŧměrné 

mzdy a pan Maléř má nárok na 2 násobek prŧměrné mzdy. Všichni tito zaměstnanci jsou 
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bezdětní, a proto jim nenáleží daňové zvýhodnění na dítě. Nemají nárok  

ani na žádné další slevy na dani a ani na nezdanitelné části ze základu daně. Všichni mají u 

svého zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmŧ fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitkŧ. V tabulce 4.2. budou provedeny výpočty čisté mzdy 

těchto poplatníkŧ za rok 2006 a 2008. Výsledky budou opět přepočteny na procentuální podíl 

čisté mzdy na hrubé mzdě, aby bylo jejich následné porovnávání snazší. 

Tabulka 4.2. Výpočet čisté mzdy poplatníků s různými příjmy v letech 2006 a 2008 

 1/2 prŧměrné mzdy 2/3 prŧměrné mzdy 2x prŧměrné mzdy 

Rok 2006 Rok 2008 Rok 2006 Rok 2008 Rok 2006 Rok 2008 

Hrubá mzda 10 499 11 667 13 998 15 556 41 994 46 668 

ZD 

(zaokrouhlený) 

9 186 15 800 12 284 21 100 36 774 16 400 

SP placené 

zaměstnancem 

840 994 1 120 1 245 3 360 3 734 

ZP placené 

zaměstnancem 

473 526 630 700 1 890 2 100 

Sazba daně 12% 15% 19% + 

1 212 Kč 

15% 32% + 

5 101 Kč 

15% 

Záloha na daň 1 102 2 370 3 546 3 165 16 869 2 460 

Sleva na dani 600 2 070 600 2 070 600 2 070 

Záloha po 

slevách 

502 300 2 946 1 095 16 269 390 

Čistá mzda 8 684 9 847 9 302 12 516 20 475 40 444 

Čistá mzda v 

% z HM 

82.71 84.4 66.45 80.46 48.76 86.66 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky této analýzy jsou, podle názoru autorky, velmi překvapivé, neboť u 

výpočtŧ s vyššími příjmy již nejsou rozdíly mezi jednotlivými roky tak nepatrné. Zvlášť  

u výpočtu z dvounásobku prŧměrné mzdy je rozdíl opravdu značný. Zatímco paní Mališové 

se mzda zvýšila o 11,13 % a výsledná čistá mzda jen o 1,69 %, panu Kovářovi se čistá mzda 

zvýšila o 14,01 % a panu Maléř dokonce o 37,9 %. Poplatníci, kteří byli v minulých letech 

zdaňování nejvyšší sazbou daně, byli skutečně ve značné nevýhodě, oproti poplatníkŧm 

s příjmy o trochu vyššími než byla minimální mzda. Z hrubé mzdy, která jim náležela za 

vykonanou práci, se k nim totiž po odečtení všech srážek nedostalo ani 50% z jejich hrubého 
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příjmu. Z toho vyplývá, že pro poplatníky s vyššími příjmy byla tato změna skutečně změnou 

k lepšímu. V prvním příkladu byla počítána mzda z prŧměrné mzdy  

a výsledky ukázaly, že tito zaměstnanci byli zdaňováni na třetí úrovni daňové sazby, což 

činilo 25% + 2 751 Kč, počátkem roku 2008 se jim tedy také čisté příjmy zvýšily a to o 20,71 

%. Zhodnocení situace znázorněné v těchto dvou příkladech je přehledně zachycena 

v následujícím grafu, který ukazuje, jaký podíl čisté mzdy náležel poplatníkŧm s rŧznými 

příjmy v jednotlivých letech. 

Obrázek 4.1. Podíl čisté mzdy na hrubé mzdě poplatníka v letech 2006 a 2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z následujícího grafu je jasné, že poplatníci s vysokými příjmy byli v roce 2006 

značně znevýhodňováni, neboť rozdíl mezi příjmy v těchto dvou letech je největší právě u 

příjmŧ zdaňovaných nejvyšší sazbou daně. Zatímco v roce 2008 již byla daň nastavena  

tak, že všichni zaměstnanci měli nárok na téměř stejný podíl z hrubé mzdy, o dva roky před 

tím byla sazba daně opravdu stanovena velice přísně pro poplatníky, kterým náležela mzda 

dvakrát vyšší, než byla mzda prŧměrná. 
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4.2. Srovnání slev na dani a daňových zvýhodnění v letech 2006 – 2015 

Slevy na dani z příjmŧ prošly od svého vzniku také mnoha změnami. Tato část 

kapitoly bude věnována srovnávání slev v jednotlivých letech. Analýza bude opět provedena 

pomocí výpočtŧ čisté mzdy, přičemž bude zaměřena převážně na výslednou daňovou 

povinnost poplatníka, či jeho daňový bonus. Pro názorný příklad byly vybrány roky 2006, 

2008, 2011 a samozřejmě rok 2015. 

Příklad 1 

Pan Zahradník pobírá prŧměrnou mzdu, již od roku 2006 a je zaměstnán stále u 

jednoho zaměstnavatele. Má manželku, jejíž příjmy jsou ve výši 58 000 Kč ročně, dále má 

dvě děti narozené v roce 2005 a má také od roku 2006 přiznanou částečnou invaliditu. Náleží 

mu tedy nárok na slevu na poplatníka, slevu na částečnou invaliditu, daňové zvýhodnění na 

vyživované děti a od roku 2008 také sleva na manželku. Pan Zahradník chodí také pravidelně 

4x ročně darovat krev. V následujících výpočtech bude ukázáno, jak se panu Zahradníkovi 

v jednotlivých letech měnila daňová povinnost a v souvislosti s tím také čistá mzda. 

Tabulka 4.3. Výpočet čisté mzdy v letech 2006, 2008, 2011 a 2015 

 2006 2008 2011 2015 

Hrubá mzda 20 997 23 334 24 494 26 611 

ZD (zaokrouhlený) 18 400 31 600 32 900 35 700 

SP placené zaměstnancem  1 680 1 760 1 593 1 730 

ZP placené zaměstnancem 945 990 1 103 1 198 

Záloha na daň 7 351 4 740 4 935 5 355 

Sleva na poplatníka 600 2 070 1 970 2 070 

Sleva na částečnou invaliditu 125 210 210 210 

Záloha po slevách 6 625 2 460 2 755 3 075 

Daňové zvýhodnění na 2 děti 1 000 1 780 1 934 2 434 

Daňová povinnost 5 625 680 821 641 

Čistá mzda 12 747 21 974 23 047 25 112 

Čistá mzda v % z HM 60.71 94.17 94.09 94.37 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 4.3. vyplývá, že nejvíc se panu Zahradníkovi změnila výsledná daňová 

záloha mezi roky 2006 a 2008. Tento rozdíl by byl ještě výraznější, kdyby si pan Zahradník 

mohl od měsíční zálohy odečíst také slevu na manželku s nízkými příjmy, což je možné učinit 
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až v ročním zúčtování. Na tuto slevu má pan Zahradník nárok až od roku 2008, protože jak je 

psáno v zadání příkladu, jeho manželka má roční příjmy ve výši 58 000 Kč a do roku 2006 si 

poplatník mohl tuto slevu uplatnit, pouze pokud jeho manželka měla příjmy nepřesahující 

částku 38 040 Kč ročně. Avšak příčinou toho, že v roce 2006 měl pan Zahradník nejnižší 

čistou mzdu v poměru k jeho hrubému příjmu, kromě progresivní sazby daně platné do roku 

2007, je nízká sleva na poplatníka. Kromě roku 2011, kdy byla tato sleva o 100 Kč 

jednorázově snížena, činila sleva na poplatníka místo 600 Kč celých 2 070 Kč, což je opravdu 

velký rozdíl, nehledě na jiný základ daně. Daňové zvýhodnění na dítě také dopomohlo 

k rozdílným výsledkŧm, neboť se v roce 2008 snížilo, avšak v dalších letech opět vzrostlo. 

V současnosti je daňové zvýhodnění na dítě pro rodiče velice příznivé, jelikož se s druhým, 

třetím a každým dalším dítětem dále navyšuje. Naopak sleva na částečnou invaliditu pana 

Zahradníka se téměř nezměnila, není tedy jednou z příčin rozdílné výše jeho čistých příjmŧ. 

Aby byla ve srovnání příjmŧ pana Zahradníka zahrnuta také sleva na jeho manželku 

s nízkými příjmy, bude následně provedeno také roční zúčtování tohoto poplatníka, kde bude 

poplatník tuto slevu uplatňovat. Jak bylo uvedeno v zadání příkladu, pan Zahradník chodí 

pravidelně darovat krev, což se také promítne v tomto ročním zúčtování. 
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Tabulka 4.4. Roční zúčtování daně z příjmů 

 2006 2008 2011 2015 

Roční HM 251 964 280 008 293 928 319 332 

Roční ZD 220 500 378 100 393 864 427 905 

Nezdanitelné části základu daně 8 000 8 000 8 000 8 000 

Snížený ZD 212 500 370 100 385 900 420 000 

Daň  88 127 55 515 57 885 63 000 

Sleva na poplatníka  7 200 24 840 23 640 24 840 

Sleva na manželku - 24 840 24 840 24 840 

Sleva na invaliditu 1 500 2 520 2 520 2 520 

Daň po slevách 79 427 3 315 6 885 10 800 

Daňové zvýhodnění na 2 děti 12 000 21 360 23 208 29 208 

Výsledná daň 67 427 -18 045 -16 323 -18 408 

Úhrn zaplacených měsíčních 

záloh 

67 500 8 160 9 852 7 692 

Přeplatek 73 26 205 26 175 26 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3. Zdaňování poplatníků s maximálním vyměřovacím základem 

Jak již bylo psáno výše, poplatníci s vysokými příjmy byli již před rokem 2008, díky 

progresivní sazby daně, zdaňováni tak, aby zaplatili ze svého příjmu vyšší zálohy na daň  

než poplatníci s prŧměrnými příjmy. Avšak od roku 2008 žádná redukce vysokých příjmŧ 

v platnosti nebyla až do roku 2013, kdy stát opět zavedl prostředek na zvýšení daňové 

povinnosti u některých poplatníkŧ. Solidární zvýšení daně si musí ke své vypočtené záloze 

připočíst všichni zaměstnanci, či podnikatelé, jejichž základ daně překročí maximální 

vyměřovací základ pro výpočet SP a ZP. Pomocí několika příkladŧ bude objasněno, jak byli 

zdaňováni poplatníci s příjmy přesahujícími maximální vyměřovací základ. 

Příklad 1 

Paní Havránková pracuje od roku 2006 u jednoho zaměstnavatele, přičemž ji za tuto 

práci náleží podle pracovní smlouvy hrubá mzda ve výši 5ti násobku prŧměrné mzdy.  

U tohoto zaměstnavatele má podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmŧ fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitkŧ. Paní Havránkové náleží, kromě základní slevy na 
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poplatníka, také sleva na jedno dítě. Pomocí následujících výpočtŧ bude názorně ukázán 

rozdíl ve zdanění paní Havránkové v letech 2012 – 2015. 

Tabulka 4.5. Výpočet daňové povinnosti v letech 2012 a 2013 

 2012   2013 

Hrubá mzda 125 070 126 270 

SHM (zaokrouhleno) 167 600 169 300 

Záloha na daň 25 140 25 395 

Sleva na poplatníka 2 070 2 070 

Sleva na dítě 1 117 1 117 

Záloha po slevách 21 953 22 208 

Výpočet SZD - [169 300 – (4 * 25 254) * 0,07] 

Solidární zvýšení daně - 4 780 

Daňová povinnost 21 953 26 988 

Navýšení v % - 22,94 (3,82) % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 4.6. Výpočet daňové povinnosti v letech 2014 a 2015 

 2014 2015 

Hrubá mzda 129 710 133 055 

SHM (zaokrouhleno) 173 900 178 300 

Záloha na daň 26 085 26 745 

Sleva na poplatníka 2 070 2 070 

Sleva na dítě 1 117 1 117 

Záloha po slevách 22 898 23 558 

Výpočet SZD [173 900 – (4 * 25 942) * 0,07] [178 300 – (4 * 26 611) * 0,07] 

Solidární zvýšení daně 4 909 5 030 

Daňová povinnost 27 807 28 588 

Navýšení v % 3,03 (-0,07) % 2,8 (0,04) % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše uvedené výpočty v tabulkách 4.5. a 4.6. znázorňují rozdíly mezi zdaněním 

poplatníka v jednotlivých letech. V roce 2012 je výsledná daňová povinnost samozřejmě 

nejnižší, jelikož v tomto roce ještě solidární zvýšení daně v platnosti nebylo. Počátkem roku 

2013, kdy tato novela nabyla platnosti, se poplatníkova výsledná daňová povinnost zvýšila o 

22,94 %, zatímco jeho hrubá mzda se zvýšila pouze o 0,95 %. V dalších letech se již zvýšení 

prŧměrné mzdy a zvýšení daňové povinnosti pohybovalo vždy mezi 2,5 % až 3,5 %.  

Tedy jinak řečeno zvýšení daňové povinnosti je úměrné zvýšení hrubé mzdy, k závratným 

rozdílŧm tedy již nedochází. 

Jak již bylo psáno výše, do roku 2008 byli také poplatníci s vyššími příjmy 

zdaňování vyšší sazbou daně, než zaměstnanci s příjmy prŧměrnými. Proto bude nyní 

provedeno srovnání výše zdanění poplatníkŧ s 5ti násobkem prŧměrné hrubé mzdy v letech 

2006, kdy byla platná progresivní sazba daně, 2012, což je část období, kdy byli všichni 

poplatníci zdaňováni stejně a v roce 2015. 

  



 

 

 

48 

 

Tabulka 4.7. Daňové zatížen poplatníků s 5ti násobkem průměrné mzdy v letech 2006, 2012 a 2015 

 2006 2012 2015 

Hrubá mzda (5x prŧměrná mzda) 104 985 125 070 133 055 

Základ daně (zaokrouhleno) 91 900 167 600 178 300 

Daňové zatížení v % 32 % + 5 101 Kč 15 % 15 % + 7 % 

Záloha na daň 34 509 25 140 26 745 

Slevy (na poplatníka a na dítě) 600 + 500 2 070 + 1 117 2 070 + 1 117 

Záloha po slevách (a po SZD) 33 409 21 953 28 588 

Vyjádření výsledné zálohy v % 31,82 17,55 21,49 

Rozdíl v % - 14,25 -3,94 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky znázorněné v tabulce 4.7. nejsou nijak překvapivé. Podle očekávání, 

nejvyšší míra zdanění 5ti násobku prŧměrné mzdy, byla v období do roku 2007. Po zrušení 

progresivní sazby daně plynulo z poplatníkova dŧchodu do státního rozpočtu nejmenší 

množství peněz. Jinak řečeno, zaměstnanci měli v této době ze své práce největší užitek.  

To se změnilo počátkem roku 2013 s nástupem solidárního zvýšení daně. V následujícím 

grafu je přehledně znázorněno, jak velká část poplatníkova příjmu je zatížena daní. 

Obrázek 4.2. Podíl daňového zatížení na hrubém příjmu poplatníka 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejmenší rozdíl mezi výši poplatníkovy hrubé mzdy a jeho zálohou na daň je vidět 

v roce 2007, tedy v tomto roce byla daň opravdu nejvyšší. Do dalších let je znázorněno 

viditelné zlepšení, jelikož daňové zatížení zaměstnancŧ se snížilo o necelých 15 %. Toto 
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trvalo až do roku 2013. Od zavedení solidárního zvýšení daně, se totiž opět čisté příjmy 

zaměstnancŧ snížily o nepatrně vyšší daňovou zálohu, tento rozdíl se pohybuje kolem 4 %. 

4.4. Vlastní návrh daňové reformy 

V období, kterým se zabývá tato bakalářská práce, se událo mnoho změn v zákoně č. 

568/1992 Sb. o daních z příjmů. Výše byla provedena analýza změn, které jsou považovány 

za klíčové a dŧležité. Většina těchto novelizací vedla ke zvýšení čistých příjmŧ daňových 

poplatníkŧ, avšak některé z nich neměly dlouhé trvání. Konkrétně společné zdanění manželŧ, 

které mělo sloužit jako podpora rodin s dětmi, bylo v platnosti pouhé tři roky. Při současné 

ekonomické situaci v České Republice týkající se poměru pracující skupiny občanŧ  

ke skupinám občanŧ práce neschopných, jako například děti do 15 let a lidé nad 64 let, by 

bylo velice prospěšné opět zavést nějakou novelu zákona podporující rodiny s dětmi.  

Podle nejnovějších informací Českého statistického úřadu za rok 2013 byl počet 

obyvatel do 15 let 1 577 455, obyvatel ve věku 15 až 64 let bylo 7 109 420 a nad 64 let bylo 

1 825 544 obyvatel. Při obecné míře zaměstnanosti 67,7 % v roce 2013 připadalo 3,9 

pracujících obyvatel na jednoho obyvatele v letech 15 – 64 let. Podle vývoje počtu obyvatel 

dle věkových skupin vyobrazeném v následující tabulce se dá očekávat, že za několik let bude 

tato situace pro pracující vrstvu neúnosná. 

Tabulka 4.8. Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin v letech 2006 až 2013 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0-14 1479514 1476923 1480007 1494370 1518142 1541241 1560296 1577455 

15-64 7325238 7391373 7431383 7413560 7378802 7262768 7188211 7109420 

od 65 1482437 1512834 1556152 1598883 1635826 1701436 1767618 1825544 

Celkem 10287189 10381130 10467542 10506813 10532770 10505445 10516125 10512419 
Tabulka 2 

Tabulka 4.9. Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin v procentech 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0-14 14,38 14,23 14,14 14,22 14,41 14,67 14,84 15,01 

15-64 71,21 71,2 70,99 70,56 70,06 69,13 68,35 67,63 

od 65 14,41 14,57 14,87 15,22 15,53 16,2 16,81 17,37 

Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 
Tabulka 3 

V tabulce 4.9. jsou vyjádřeny skutečné počty obyvatel v jednotlivých letech 

rozdělené dle věkových skupin. Pro lepší přehled jsou tyto údaje přepočteny na hodnoty 

v procentech a to v tabulce 4.10. Z této tabulky je vidět, že jediná věková skupina obyvatel, 
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která se stále zvyšuje je představována obyvateli od 65 let, tedy občané, kteří již nejsou práce 

schopni. Naopak skupina občanŧ od 15 – 64 let každým rokem klesá, nutno podotknout,  

že i v této věkové skupině se nachází lidé nemocní, kteří také pracovat nemohou, dále lidé, 

kteří sice pracovat mohou, ale nemohou žádné zaměstnání najít, a bohužel také lidé, kteří 

pracovat nechtějí. Tyto skutečnosti však nejsou zahrnuty ve výše uvedených tabulkách.  

I přesto je však těchto lidí stále méně, což je zapříčiněno také tím, že i dětí do 14 let za tuto 

dobu moc nepřibylo. Od roku 2006 až do roku 2013 se počet dětí do 14 let zvýšil pouze  

o jedno necelé procento. [16], [15] 

Na základě těchto zjištění je možné se vrátit k prvotnímu návrhu, a to zavést opět 

nějakou novelu zákona o daních z příjmŧ, která by podporovala rodiny s dětmi, čímž by se 

v několika letech mohla výše uvedená situace zlepšit, za předpokladu, že by tato novela vedla 

ke zvýšení porodnosti. Samozřejmě, že tato situace by se dala řešit také jinak  

než prostřednictvím daní z příjmŧ, například vyšší porodné a lepší podmínky pro matky na 

mateřské dovolené, z hlediska náhrady mzdy na rodičovské dovolené, by také byly 

příslušným řešením. Avšak tato bakalářská práce řeší daň z příjmŧ fyzických osob ze závislé 

činnosti, bude i tato reforma zaměřena na tuto daň. 

Jak již kdysi řekl pan T. G. Masaryk „rodina je základ státu“ a proto by se měli lidé 

s tímto zájmem podporovat. V dnešní době často rodiče mají jen jedno dítě právě z dŧvodu, 

že by si možná druhé již nemohli dovolit, z hlediska jejich finanční situace. Kdyby se jim  

ale snížily alespoň výdaje daňové, možná by někteří rodiče zvážili vyšší počet dětí ve své 

domácnosti. Od 1.1.2015 vzešla v platnost novela, která tomuto návrhu odpovídá, a to  

že sleva na dani se na druhé, třetí a každé další dítě zvyšuje. Avšak názorem autorky je,  

že tato částka by mohla být pohyblivá i v závislosti na výši příjmŧ poplatníka. Tedy rodiče, 

jejichž příjmy se blíží minimální mzdě, která v roce 2015 činí 9 200 měsíčně, by si mohli 

uplatnit vyšší částku slev na dani, než poplatníci, kteří pobírají příjmy prŧměrné. Naopak 

rodinám s příjmy vyššími by se částka daňového zvýhodnění snížila, aby touto reformou 

neutrpěl státní rozpočet znatelnou ztrátu. Jak by tyto pohyblivé částky mohly vypadat je 

znázorněno v tabulce 4.10.  
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Tabulka 4.10. Částky daňového zvýhodnění na vyživované dítě 

Výše příjmŧ Do 13 305 Kč Od 10 306 do 26 611 Kč Nad 26 612 Kč 

Sleva na 1. dítě 1 317 1 117 917 

Sleva na 2. Dítě 1 517 1 317 1 117 

Sleva na 3 a 

každé další dítě 

1 617 1 417 1 217 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hranice výše příjmŧ pro uplatnění rŧzných částek slev se stanoví podle aktuální 

prŧměrné hrubé mzdy, která v roce 2015 činí 26 611 Kč. Tedy nejvyšší částky daňového 

zvýhodnění si mohou uplatnit poplatníci, kterým náleží hrubá mzda nižší než polovina 

prŧměrné mzdy a nejnižší částky jsou stanoveny pro poplatníky pobírající mzdu vyšší než je 

prŧměrná hrubá mzda. Stejně jako tomu bylo u společného zdanění manželŧ, poplatníci si 

tyto slevy mohou uplatnit na vyživované dítě žijící s nimi ve společné domácnosti, přičemž za 

vyživované dítě se pro tyto účely rozumí vlastní dítě, osvojené dítě, dítě v péči, která 

nahrazuje péči rodičŧ, vnuk či vnučka, nebo dítě druhého z manželŧ. 

Nyní bude výše rozepsaný návrh daňové reformy podporující rodiny s dětmi 

aplikován do několika příkladŧ, jejichž účelem bude znázornit, jak tato změna ovlivní 

finanční situaci rodin s nižšími a vyššími příjmy. V prvním příkladu budou propočteny příjmy 

poplatníka s příjmy nižšími než 13 305 Kč, který má nárok na uplatnění daňového 

zvýhodnění na tři vyživované děti, před zavedením této reformy a po té, dále bude propočtena 

mzda poplatníka s příjmy ve výši dvou třetin prŧměrné hrubé mzdy, tedy 17 740 Kč.  

A nakonec budou analýze podrobeni ti poplatníci, jejichž příjem je vyšší než 26 611 Kč  

a kteří mají taktéž nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na tři děti. Následně budou 

porovnány dosažené výsledky a bude provedeno zhodnocení celé situace. 

Příklad 1 

Rodiče Komárkovi žijí ve společné domácnosti a vyživují společně tři své děti. 

Daňové zvýhodnění na děti si uplatňuje pan Komárek, který má příjmy ze závislé činnosti  

a za tuto práci mu náleží hrubá mzda ve výši 13 305 Kč měsíčně. Stejně tak i manželé 

Svobodovi vyživují tři děti, přičemž paní Svobodová, která si uplatňuje daňové zvýhodnění 

na děti má hrubý měsíční příjem ve výši 17 740 Kč. A nakonec manželé Procházkovi mají 

také ve společné domácnosti tři vyživované děti a pan Procházka, který si ze své mzdy 
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odečítá daňové zvýhodnění na děti má hrubou mzdu ve výši 26 612 Kč. Nejprve bude 

v tabulce 4.11. uveden výpočet čisté mzdy pana Komárka. 

Tabulka 4.11. Výpočet čisté mzdy před zavedením nové daňové reformy a po té 

 Před zavedením 

daňové reformy  

Po zavedení daňové 

reformy 

Hrubá mzda 13 306 13 306 

Superhrubá mzda (zaokrouhleno) 17 900 17 900 

Záloha na daň 2 685 2 685 

Sleva na poplatníka 2 070 2 070 

Daň po slevách 615 615 

Daňové zvýhodnění na děti 3 851 4 451 

Výsledný daňový bonus 3 236 3 836 

Placené SP a ZP 1 464 1 464 

Čistá mzda 15 078 15 678 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpočet čisté mzdy pana Komárka prokázal, že jeho výsledný daňový bonus se 

zvýšil o 15,6 % a jeho čistá mzda se také zvýšila o necelé 4 %. I když tato úspora není příliš 

vysoká, stále mŧže některým poplatníkŧm pomoci při rozhodování o počtu svých potomkŧ.  

Protože částky daňového zvýhodnění na děti pro poplatníky s hrubými příjmy, které 

se pohybují mezi 10 306 Kč a 26 611 Kč, jsou ve stejné výši jako dosavadní částky, je zde 

bezpředmětné provádět další výpočet, jelikož výsledky by byly naprosto stejné, takže v tomto 

případě by se o žádnou úsporu nejednalo. V následující tabulce 4.12. je propočtena čistá mzda 

pana Procházky s příjmy nad 26 611 Kč. 
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Tabulka 4.12. Výpočet čisté mzdy před zavedením daňové reformy a po té 

 Před zavedením 

daňové reformy  

Po zavedení daňové 

reformy 

Hrubá mzda 26 612 26 612 

Superhrubá mzda (zaokrouhleno) 35 700 35 700 

Záloha na daň 5 355 5 355 

Sleva na poplatníka 2 070 2 070 

Daň po slevách 3 285 3 285 

Daňové zvýhodnění na děti 3 851 3 251 

Výsledný daňový bonus / daňová 

povinnost 

-566 34 

Placené SP a ZP 2 928 2 928 

Čistá mzda 24 250 23 650 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky zjištěné z tabulky 4.12. nejsou příliš překvapivé, neboť podle očekávání se 

při snížení částek daňového zvýhodnění na děti snížila také čistá mzda pana Procházky  

a to 2,5 %. Z daňového bonusu, který vznikl tomuto poplatníkovi při uplatnění pŧvodních 

částek, je nyní daňová povinnost, avšak velice nízká. 

Z výše uvedených výpočtŧvyplývá, že tato reforma bude skutečně přínosná pro 

nízkopříjmové rodiny a naopak rodinám s příjmy vyššími uškodí pouze minimálně.  

Tímto zpŧsobem je naplněn úmysl zachovat alespoň v přibližné výši příjmy plynoucí z daní 

z příjmŧ ze závislé činnosti do státního rozpočtu. 

Na závěr je nutno podotknout, že toto daňové zvýhodnění bude samozřejmě platné 

také pro ostatní příjmy uvedené v §7 až §10, avšak tato bakalářská práce řeší pouze §6,  

tedy příjmy ze závislé činnosti, proto by bylo nutné před zavedením provést další analýzy 

týkající se těchto dalších paragrafŧ.  

Dále by mělo být v tomto novém návrhu uvedeno, že poplatníci, kteří si uplatní  

u dílčího základu daně podle §7 výdaje procentem uvedené v §7 odst. 7, stejně jako u dílčího 

základu daně podle §9 výdaje podle §9 odst. 4 nemají za určitých podmínek nárok na daňové 

zvýhodnění na dítě a slevu na manželku. Tento nárok jim, podle §35ca, zaniká v případě,  

že součet dílčích základŧ daně, u kterých byly výdaje procentem uplatněny, činí více než 50% 

celkového základu daně. Do pŧvodního návrhu, což byla podpora rodin s dětmi, tento 

paragraf moc nezapadá. Aby tedy byla tato podpora zaměřena na všechny poplatníky bez 
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rozdílu, měl by být tento paragraf zrušen. Pak by měli stejný nárok na uplatňování daňového 

zvýhodnění jak poplatníci s příjmy ze závislé činnosti a ostatních příjmŧ s uplatněním 

skutečných výdajŧ, tak i poplatníci, kteří si u některých dílčích základŧ daně uplatnili výdaje 

procentem.  
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5. Závěr 

Daně jsou v podstatě velice rozsáhlé téma, zejména daně z příjmŧ fyzických  

a právnických osob. V této bakalářské práci je probírána daň z příjmŧ fyzických osob, 

konkrétně je zaměřena na poplatníky s příjmy pouze ze závislé činnosti. Pro rozvinutí tohoto 

tématu je nutné orientovat se v základních pojmech souvisejících s daňovou problematikou, 

což je popisováno ve druhé teoretické kapitole, která byla zaměřena jak na popis základních 

pojmŧ týkajících se daní samotných, tak i na konkrétní daň z příjmŧ fyzických osob. Okrajově 

je zde rozebírána také historie daní. 

Cílem práce bylo zachytit vývoj již zmíněné daně v období od roku 2 000 až po 

současnost, čehož bylo dosaženo ve třetí a čtvrté kapitole, přičemž třetí kapitola se věnovala 

především teoretickému popisování tohoto vývoje a s ním souvisejících klíčových změn. 

Mimo tento popis obsahuje tato kapitola také některé výpočty a následné srovnávání. V této  

i následující čtvrté kapitole byly pro jejich vypracovány matematické a statistické modely, 

společně s analýzou dané podkapitoly.  

Čtvrtá část práce obsahuje ostatní výpočty nutné pro zachycení vývoje daně z příjmŧ 

fyzických osob. Tímto byl naplněn cíl bakalářské práce, všechny klíčové změny byly 

podrobeny výpočtŧm a srovnány s aktuálními informacemi. V podstatě se dá říci, že většina 

změn popisovaných v této práci byla pro poplatníky pozitivní, například sjednocení daňové 

sazby, či zvýšení většiny částek slev na dani. Ovšem byly zde také změny negativní,  

a to například zrušení společného zdanění manželŧ, které ve své době hodně pomáhalo 

některým rodinám. 

V závěru čtvrté kapitoly je uveden také návrh vlastní daňové reformy, zaměřující se 

na podporu rodin s dětmi. Účelem této reformy je podpořit nízkopříjmové rodiny s dětmi  

a přitom zachovat příjmy plynoucí do státního rozpočtu s daně z příjmŧ fyzických osob.  

Tato podpora by měla být uskutečněna prostřednictvím pohyblivých částek daňového 

zvýhodnění na vyživované děti, a to podle výše příjmŧ poplatníka. To znamená, že poplatníci 

s nízkými příjmy budou mít nárok na vyšší částku daňového zvýhodnění a naopak poplatníci 

s příjmy vyššími budou lehce znevýhodněni, jelikož si budou od daně odečítat částky nižší. 

Tímto zpŧsobem by měl být realizován záměr zachovat příjmy státního rozpočtu, dalo by se 

říci, že ty částky, o které bude rozpočet připraven za účelem podpory nízkopříjmových 

poplatníkŧ, se do něj zase vrátí prostřednictvím menších úlev poplatníkŧ s příjmy vyššími. 

Zároveň je v tomto návrhu uvedena také, tzv. diskriminace některých poplatníkŧ, kteří si 
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uplatňují u dílčích základŧ daně podle §7 a §9 výdaje procentem a nemohou si uplatnit slevu 

na manželku a právě zmiňované daňové zvýhodnění na vyživované děti. Aby však tato nová 

reforma naplnila svŧj účel a pomohla všem poplatníkŧm s dětmi, kteří nemají příliš vysoké 

příjmy, měl by být §35ca zakazující uplatnění této slevy a daňového zvýhodnění zrušen.  
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http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/solidarni-zvyseni-dane/
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Seznam zkratek 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská Unie 

FO  Fyzická osoba 

Kč  Koruna česká 

PO  Právnická osoba 

RZ Roční zúčtování 

Sb.  Sbírka zákonŧ 

SP  Sociální pojištění 

s. r. o.  Společnost s ručením omezeným 

SZD Solidární zvýšení daně 

ZDP  Zákon o daních z příjmŧ 

ZP  Zdravotní pojištění 

ZTP/P Zvlášť tělesně postižený s prŧvodcem 



 

 

 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1  Prohlášení poplatníka daně z příjmŧ fyzických osob ze závislé činnosti 

   a funkčních požitkŧ 


