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Úvod                                                                                                                

 

Daň je odrazem myšlení své doby, odráží pojetí a úkoly státu a vztah státu 

k jednotlivci. Je spjata se vznikem organizovaných států a peněžního hospodářství. Zpočátku 

měly daňové odvody  v ekonomice pouze podpůrný charakter, ovšem dnes jsou daňové 

výnosy  významným zdrojem krytí výdajů veřejných rozpočtů ve většině vyspělých zemí 

světa. Tvoří důležitou součást hospodářsko-politických opatření a jsou častým předmětem 

právních úprav či reforem. 

Daňové reformy nejsou žádnou novinkou v daňové politice, lidé je znali už ve 

starověku a středověku. Daňovou reformou se rozumí podstatná změna daňových zákonů, 

která sleduje sociálněekonomické cíle. Předpokládá se, že politicky stimuluje ekonomický 

růst a  přerozdělí daňové břemeno spravedlivěji, než tomu bylo před reformou. Může 

obsahovat i další cíle jako snížení státního dluhu, splnění podmínek vstupu do Evropské unie 

atd.  

Od druhé světové války je již hospodářství vyspělých zemí tak propojeno, že daňové 

reformy neprobíhají v jednotlivých zemích izolovaně, ale vždy vznikne tzv. vlna daňových 

reforem. Pak stát, který uskuteční reformu jako první, ovlivní ekonomicky a intelektuálně 

zbytek světa, kam se myšlenky reformy postupně přelévají.  

Přibližně od druhé světové války lze vysledovat řadu zásadních změn v daňových 

systémech jednotlivých zemí. Docházelo k rozšíření a zavádění systémů sociálního pojištění 

oddělením příspěvku na sociální pojištění od důchodové daně, což souviselo se zvyšující se 

úlohou státu v ekonomice respektive keynesiánskou hospodářskou politikou. Současně byla 

v celé řadě zemí zaváděna daň z přidané hodnoty. Poslední velká vlna reforem, která 

prakticky probíhá dodnes má za cíl zvýšit ekonomickou motivaci subjektů, zprůhlednit           

a zjednodušit daňové zákony, zamezit daňovým únikům, zajistit spravedlnost, efektivnost atd.  

V Československu začala daňová reforma během roku 1990 jako reakce na přechod 

z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku a vyvrcholila v roce 1993, kdy vešly 

v platnost nové daňové zákony. Cíl reformy byl splněn a daně umožňují fungování tržní 

ekonomiky i náš vstup do Evropské unie. Přestože od té doby byla řada zákonů pozměněna, 

daňová soustava České republiky se výrazně nezměnila, základní principy a nástroje zůstávají 

stejné. Počátkem 21. století se znovu objevují tendence k novým daňovým reformám 

snižujícím daně pro potřeby přizpůsobit daňový systém globálním trhům.  
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Cílem bakalářské práce je analýza dopadu legislativních změn zákona o daních 

z příjmů fyzických osob na vybraného poplatníka daně z příjmů fyzických osob v rámci 

České republiky.  

V první části práce bude vymezen pojem daň, dále budou uvedeny funkce daně, hlavní 

faktory determinující daňovou soustavu a požadavky, které by měl daňový systém v současné 

době splňovat. Každá daňová soustava má svoji strukturu daní, která je na daném území 

používána, proto budou v další části klasifikovány a stručně charakterizovány nejčastěji 

zavedené daně, přičemž samostatná část bude zaměřena na osobní důchodovou daň a její 

charakteristiku. V závěru budou vymezeny nejčastěji využívané nástroje pro komparaci 

v oblasti daňové teorie. 

Druhá část práce bude věnována legislativní úpravě osobní důchodové daně platné 

v České republice, vymezení poplatníka, její struktuře, způsobu výběru atd. Podrobněji bude 

determinován příjem z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. 

Ve třetí částí práce bude provedena samotná analýzu dopadu legislativních změn daně 

z příjmů fyzických osob na vybraného poplatníka daně z příjmů fyzických osob v rámci 

České republiky za pomocí komparačních ukazatelů daňového zatížení a efektivní daňové 

úlevy. Analýza dopadu legislativních změn daně z příjmů fyzických osob na vybraného 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob bude provedena za čtyři zdaňovací období, a to roku 

2005, 2007, 2008 a 2009. 
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1. Charakteristika osobní důchodové daně 

 

1.1 Charakteristika a funkce daní 

K vymezení pojmu daň lze využít  poměrně širokou definicí používanou mezinárodní 

organizací OECD1, která zní takto: „Daň je povinná nenávratná platba do veřejného 

rozpočtu.
2
“ Povinnost platby je v demokratických státech ukládána zákonem, nenávratností se 

rozumí skutečnost, že poplatník nemá nárok na ekvivalentní protihodnotu. Veřejným 

rozpočtem se rozumí nejen státní rozpočet, ale i rozpočty na všech stupních státní správy, od 

municipálních rozpočtů měst a obcí až po společný rozpočet Evropské unie. Součástí 

veřejného rozpočtu jsou tzv. veřejné nebo-li parafiskální fondy, čili fondy zdravotních 

pojišťoven, státní fond aj. 

Definice daně podle OECD je poměrně široká a nekonkrétní a proto je vhodné ji 

doplnit tak, aby bylo z hlediska daňové teorie rozlišeno co daní je a co ne. Bohužel i při 

konstrukci nové daňové soustavy bylo opomenuto uvést přesnou definici daně, tzn., že           

v žádném daňovém zákoně v České republice není vysvětlen pojem „daň“. Naproti tomu 

povinnost platit daň je zakotvena v Listině práv a svobod, která je součástí Ústavy České 

republiky.  

Z kontextu zákonů upravujících jednotlivé daně však vyplývá, že daní se rozumí  

povinné, nenávratné, neúčelové, neekvivalentní a zákonem určené platby do soustavy státních 

rozpočtů (může být reprezentován jediným nebo několika státními rozpočty), soustavy 

územních rozpočtů (vytvořených dle historických a legislativních podmínek a územní úpravy 

při tvorbě regionů, měst a vesnic) případně fondů. Součástí veřejného rozpočtu jsou kromě 

daně také příspěvky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, poplatky, půjčky atd.          

a mnohdy je hranice mezi daňovým a nedaňovým příjmem velmi těsná. 

Z hlediska klasifikace OECD jsou příspěvky na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení zařazeny mezi daně. Přestože mají převážnou charakteristiku daně, jsou taktéž 

povinné, nenávratné, neekvivalentní, pravidelné a zákonem určené, je zřejmá jejich účelovost. 

Příspěvky na zdravotní pojištění plynou na krytí výdajů spojených s lékařskou péčí do fondů 

zdravotních pojišťoven a příspěvky na sociální pojištění pak kryjí výdaje zejména na 

 
 

1 OECD (Organizace pro mezinárodní koordinaci a rozvoj) sdružuje 29 vyspělých zemí světa, včetně  všech 15 
původních členů Evropské unie a České republiky. Jejím cílem je intelektuálně a politicky stimulovat 
hospodářský růst a mezinárodní spolupráci 

 
2 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie - úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2005. 122 s. ISBN 80-
7357-092-0. 
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nemocenské pojištění, důchodové pojištění a v neposlední řadě slouží jako příspěvek na státní  

politiku nezaměstnanosti. Platby za příspěvky na sociální zabezpečení plynou do státního 

rozpočtu. Z hlediska daňové teorie nejsou příspěvky na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení daní.  

Samostatnou skupinu tvoří různé druhy poplatků na všech stupních státní správy. 

Poplatek je v zásadě dobrovolný, účelový, ekvivalentní, nepravidelný a může či nemusí být 

zákonem určený a tak jediným společným znakem s charakteristikou daně je nenávratnost, tj. 

nemůže se dožadovat jeho navrácení. Výnosy z poplatků tvoří příjmy zejména rozpočtům na 

územní úrovni státní správy.  

 Půjčka je úvěrovým příjmem plynoucím do veřejného rozpočtu. Slouží ke krytí 

přechodných nebo krátkodobých schodků státního rozpočtu, ale i k financování dlouhodobých 

investičních aktivit. Půjčka je zpravidla dobrovolná, ekvivalentní, návratná, nepravidelná, 

účelová nebo neúčelová (účelovost respektive neúčelovost půjčky závisí na tom, zda ji vláda 

přijala k financování určitých projektů, nebo k vyrovnání deficitu rozpočtu). 

V nejužším pohledu je hlavní úlohou daní zajistit příjmy do státního rozpočtu              

a umožnit tak hospodářskou existenci veřejných financí (veřejného sektoru), respektive 

podpořit fiskální politiku státu. Veřejný sektor tvoří část ekonomiky a zabezpečuje funkce, 

které nemůže zabezpečit trh (tržní selhání) jako sociální služby, veřejnou dopravu, školství, 

zdravotnictví atd. V moderní ekonomické teorii je spjata funkce daní právě s existencí 

veřejného sektoru z čehož lze odvodit funkce, které plní i daně (funkce daní a veřejného 

sektoru se překrývají).  

V každé tržní ekonomice dochází k neefektivnosti v alokaci zdrojů, jejichž příčinou je 

tržní selhání. Příčin tržního selhání je několik. Prvním faktorem je existence samotných 

veřejných statků, které se dále dělí na soukromé a veřejné. Veřejný statek lze charakterizovat 

tím, že jeho spotřeba je nedělitelná mezi jednotlivce a jednotlivci jsou ze spotřeby 

nevylučitelní. Tyto statky musí být financovány z veřejných peněz, protože jinak by vůbec 

nevznikly (problém černého pasažéra). Dalším faktorem je existence statků pod ochranou 

(vzdělání, kultura aj.), existence externalit (pozitivní či negativní externality) a nedokonalá 

konkurence (existence monopolu). V tomto případě plní daně důležitou funkci alokační. 

 Rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti v podmínkách tržního mechanismu je 

často vnímáno lidmi jako nespravedlivé. Daně mají schopnost přesunout část důchodů                                                                     

a bohatství směrem od bohatších jedincům k těm relativně chudším (příkladem může být 

progresivní daň z příjmů). V této souvislosti se mluví o redistribuční funkci daní. 
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 Daně plní i funkci stabilizační, čili fungují jako vestavěný stabilizátor v ekonomice. 

Dokáží eliminovat dopady cyklických výkyvů a zajistit dostatečnou míru zaměstnanosti          

a cenové stability. V období hospodářské recese odčerpávají menší část dosažených příjmů  

ekonomickým subjektům a dostatečně povzbuzují poptávku po zboží a službách (např. 

klouzavě progresivní daňová konstrukce u důchodových daní). Naopak v době konjunktury 

odebírají daně relativně větší podíl peněz, čímž je omezena poptávka a ekonomika se 

nepřehřívá. Přesto jsou názory na tento typ fiskální politiky značně nejednotné a v řadě 

případů odpůrci přisuzují snaze o stabilizaci pomocí fiskální politiky příčinu cyklických 

výkyvů. 

 Fiskální funkce daní je obsažena ve všech třech výše uvedených funkcích. Jde                       

o získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů a následné financování veřejných 

výdajů. V případě alokační funkce je fiskální funkce obsažena v získávání finančních 

prostředků pro financování veřejného sektoru (tržní selhání). U redistribuční funkce jde                    

o získávání finančních prostředků pro chudé od bohatých. V rámci stabilizační funkce dochází 

k vládou iniciované regulaci daňových příjmů podle hospodářského cyklu. 

 

1.2 Daňová soustava  

Daňovou soustavu lze charakterizovat jako souhrn všech daní, které se na daném 

území (zpravidla státním) vybírají a zabezpečují plnění jednotlivých funkcí daní. Celková 

daňová zátěž v dané zemi, struktura daní a další charakteristické rysy daňového systému jsou 

odrazem mnoha faktorů na něj působících.  

Důležitou úlohu mají při tvorbě daňového systému faktory ekonomické. Odvětvová 

struktura, struktura pracovních sil, geografická struktura, hospodářský růst, inflace, míra 

zapojení ekonomiky do mezinárodního obchodu jsou důležitými faktory profilující daný stát. 

Například odvětvová struktura ovlivňuje míru koncentrace ekonomiky a tím i podíl korporací 

a samostatně podnikajících osob. Lze říci, že pro správu daní je jednodušší nastavení systému 

velkých korporací, které zaměstnávají vyšší počet zaměstnanců a zdanění takových příjmů  je 

jednodušší, protože k němu dochází u zdroje. Naopak u samostatně podnikajících osob může 

docházet k zatajování příjmů respektive zahrnování různých nákladů snižujících výslednou 

daňovou povinnost. Daně důchodové bývají vysoké ve vyspělých zemích s dobrou daňovou 

morálkou a zvláště tam, kde zdaňování důchodů má svoji dlouholetou tradici (př. anglosaské 

země, ale i severské země). Naopak v zemích se špatnou platební morálkou, nebo v zemích 
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s nízkými důchody se získávají příjmy do veřejných rozpočtů zvýšeným podílem nepřímých 

daní. 

Daňová opatření je nutné nejprve prosadit přes politický systém, neboť každá daň je 

v parlamentní demokracii uložena zákonem. Tedy důležitou roli na výsledné podobě 

daňového systému nesou i faktory politické. Ne vždy jsou politické intervence do daňových 

systémů shodné s ekonomickými potřebami dané země. Zejména v krátkém období výrazně 

podléhají politickému cyklu tak jako všechny objekty veřejné volby. 

Každá změna v daňových zákonech je v důsledku prosazena prostřednictvím berního 

aparátu, jež v konečné fázi určuje výslednou efektivitu provedení zákonného opatření, čili je 

nutné vzít v úvahu faktory administrativní a institucionální. Odborníci setrvávají ve svých 

oborech mnohem déle než politici a tak v důsledku lobování potažmo stylem své činnosti  

mohou ovlivňovat rozhodnutí politiků, kteří se na ně velmi často odkazují. 

 Neopomenutelné jsou rovněž faktory kulturněhistorické. Odrážejí daňovou morálku, 

tradici fungování státního aparátu vybírajícího daně, způsoby zdanění a mohou tudíž výrazně 

ovlivňovat zavádění nových daní popřípadě integrační proces Evropské unie. Příkladem může 

být harmonizace v oblasti přímých daní v rámci Evropské unie, která v současné době 

prakticky neprobíhá v důsledku národních specifik jednotlivých zemí. 

 Faktory technického pokroku jsou v poslední době odrazem zdokonalující se 

výpočetní techniky, která na jednu stranu přináší technický rozvoj daňovému aparátu                        

a hromadné zavedení technicky velmi náročných daní (například DPH) na stranu druhou 

problematické zdaňování internetových obchodů, obchodů s finančními deriváty apod.  

 V neposlední řadě je nutno zohlednit i faktor globalizace, který stále silněji působní na 

daňové systémy jednotlivých zemí. Reformy daňových systému neprobíhají jako individuální 

akty vlád, nýbrž jsou ve větší či menší míře mezinárodně koordinovány.  

V současné době jsou kladeny na daňový systém velké požadavky v jejichž důsledku 

mimo jiné dochází ke zjednodušení daňového systému, a tedy i vyloučení alternativních 

daňových režimů pro jeden subjekt. Dochází ke zpřesnění a taxativnímu vymezení 

jednotlivých příjmů podléhajících příslušné dani a zprůhlednění daňové soustavy tak, aby se 

mohla stát kalkulovatelným prvkem minimálně ve střednědobém rozhodování podniků                        

i jednotlivců. 

Zvyšuje se daňová spravedlnost, zejména vytvořením stejných podmínek pro všechny 

daňové subjekty bez ohledu na právní formu podnikání respektive druh příjmů. Pojem 

spravedlnost se rozlišuje v horizontálním pojetí  (dva poplatníci se stejnou platební schopností 

by měli platit stejně velkou daň), vertikálním pojetí (dva poplatníci s různými důchody by 
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měli platit různé daně). Příkladem neúměrného daňového zatížení a nerespektování principu 

platební schopnosti byla již neexistující daň z příjmů obyvatelstva1, placená ekonomickými 

subjekty na území bývalé Československé republiky, kde velikost daně ze základu  60 000 

korun činila pouze asi 16%, zatímco ze základu nad 1 000 000 korun se blížilo zdanění 70%2.  

S tím souvisí i respektování daňové únosnosti a zachování podmínek pro zájem na dalším 

zvyšování příjmů. Je kladen velký důraz na pružnost a přizpůsobivost daňové soustavy, 

zvyšování efektivnosti a v neposlední řadě na vytvoření základních podmínek pro začátek 

sjednocovacího procesu evropských daňových soustav.  

Nově vzniklé daňové systémy jsou důležitým nástrojem makroekonomické regulace, 

což je podmíněno jejich relativní jednoduchostí, srozumitelností a hlavně zajištěním právní 

perfektnosti. 

Každý efektivní daňový systém je závislý na jednoduchosti výběru a správy daní, tj. 

musí být dostatečně zajištěn princip administrativní jednoduchosti. Cílem efektivního 

daňového systému by mělo být snižování nepřímých (vyvolaných) nákladů (náklady 

vynaložené poplatníkem daně na odměny daňovým poradcům, vyplňování daňových 

formulář, návštěvy finančních úřadů aj.), které jsou podle odhadů ekonomů mnohem vyšší 

než  přímé (správní) náklady (náklady spjaté s vybudováním a fungováním daňových úřadů, 

správu daní a poplatků, počítačového zabezpečení aj.) a dodatečně zvyšují daňovou zátěž na 

poplatníka. 

 

1.3 Klasifikace daní 

Daně lze třídit z různých hledisek, jejichž charakteristika je značně rozsáhlá, proto je 

pozornost věnována pouze základnímu členění daní v obecném daňovém systému. 

  Základní rozdělení daňového systému znázorňuje obrázek 1.1. Dělení daní na přímé               

a nepřímé vychází z obecně platné daňové teorie, přičemž rozdělení jednotlivých podskupin 

se může lišit v důsledku národních specifik (např. do daní přímých vedle daní z příjmů            

a majetkových lze zařadit i v současnosti málo používanou daň z hlavy), a proto jsou zde 

uvedeny pouze typy daní v současné době ve světě nejpoužívanější. Význam základních 

druhů daní v českém daňovém systému je uveden v příloze 1. 

 

 

1 Zákon č. 78/1952 Sb., daň z příjmů obyvatelstva – zahrnovala především příjmy občanů z provozování různých 
soukromých podnikatelských činností, které nebyly podrobeny dani ze mzdy, dani zemědělské nebo dani 
z literární a umělecké činnosti. 
 
2 Pramen: zákon č. 78/1952 Sb., daň z příjmů obyvatelstva, ve znění platném pro zdaňovací období 1952 
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Obr. 1.1 Obecná struktura daňového systému 

 

Zdroj: Vančurová, A., Láchová, A. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva, 2006      

a vlastní úprava. 

 

Přímé daně jsou pro svoji adresnost a schopnost lépe reagovat na sociální aspekty 

velmi oblíbené. Lépe mohou vyhovět daňové spravedlnosti respektive platební schopnosti 

jednotlivého poplatníka. Na druhé straně přináší velikou nevýhodu citlivost poplatníka na 

jakékoliv změny v oblasti přímých daní, což může vést, při špatné fiskální hospodářské 

politice, až k demotivačním účinkům. Přímé daně dělíme na daně z příjmů a daně majetkové. 

 Daň z příjmů je možno dále dělit na osobní důchodovou daň osob a daň ze zisku 

firem. Předmětem osobní důchodové daně jsou příjmy jak v peněžní tak naturální podobě či 

získané směnou. Tento druh daně z příjmů bude podrobněji rozebrán v podmínkách České 

republiky v kapitole 2. Dani ze zisku firem podléhají v souladu se zákonem všechny osoby, 

které nejsou fyzickými osobami. Předmětem daně jsou veškeré příjmy z činnosti a z nakládání 

s majetkem, u nepodnikatelských subjektů pak hlavně příjmy z činností, jejichž účelem není 

dosahovat zisku. 

Daně majetkové se dále dělí do tří podskupin, a to daně z nemovitostí, daň silniční               

a daně převodové. Daně z nemovitostí sestávají ze dvou relativně samostatných částí, daně 

z pozemků a daně ze staveb. Uvedené rozdělení vyplývá ze skutečnosti, že vlastník pozemku 

nemusí vždy být zároveň vlastníkem stavby na daném pozemku a naopak. Jedná se o daň 

s dlouhodobou tradicí v současnosti se spatřuje její výhoda v tom, že je schopna postihovat 

implicitní důchod plynoucí z využití vlastní nemovitosti v rámci osobní spotřeby. Daň silniční 

je relativně novým typem daně, která je zaměřena na osoby využívající motorová vozidla                     

k dosahování příjmů, přesněji řečeno k podnikání. Poslední velkou skupinou daní jsou 

jednorázové majetkové daně, a to daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, jejichž 

funkce a konstrukce se do určité míry překrývají. 

   daně 

    přímé    nepřímé 

  z příjmů  majetkové    ze spotřeby 

  „ostatní“ 

Někdy se uvádí pod 
pojmem „ostatní daně“ 
pojistné na sociální 
pojištění 
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 Nepřímé daně většinou vybírá a odvádí jiná osoba než poplatník, z hlediska daňové 

techniky často není známa osoba, která je nositelem daňového břemene. Předpokládá se 

přenesení části nebo celého daňového břemene na spotřebitele, vše v závislosti na elasticitě 

poptávky a nabídky. Nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci poplatníka, jsou 

placeny a vybírány v cenách zboží a služeb, přičemž rozhodujícím momentem zdanění je 

nákup respektive spotřeba. Mohou působit na změnu cenové hladiny a jejich implementace 

nese s sebou menší demotivační účinky na poplatníky. Nepřímé daně se dělí do dvou skupin, 

a to na daně univerzální a daně selektivní. 

 Daně univerzální sestávají z daně z obratu a daně z přidané hodnoty. Daň z obratu je 

vyjádřena sazbou z prodejní ceny. Do prodejní ceny patří prakticky vše co vytváří náklady                 

a zisk dodavatele, tudíž prodejní cena v sobě zahrnuje už i daň z obratu. Daň z přidané 

hodnoty bývá vůbec jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu a je těsně svázána 

s účetní evidencí. Bývá úspěšně zavedena hlavně v zemích s vyspělou a stabilní tržní 

ekonomikou, která je důležitým předpokladem pro zdárnou implementaci DPH do daňového 

systému státu. Koncepčně se jedná o daň postihující pouze přidanou hodnotu na území státu. 

Jedná se o neutrální typ daně, který nezvýhodňuje žádnou výrobní aktivitu. 

 Skupinu selektivních daní lze rozdělit na daně spotřební, cla a ekologické. Daně 

spotřební patří mezi historicky nejstarší typ daní a velmi významně přispívají k naplňování 

státní pokladny. Zatěžují komodity, které vykazují menší míru elasticity poptávky                             

a v současné době jim je přisuzována jistá „výchovná role“. Představují jakousi formu 

„pokuty“, která bude použita na úhradu zvýšených nákladů společnosti (znečištěné životní 

prostřední, léčba nemocných kuřáků atd.). Daně spotřební tvoří  daně z uhlovodíkových paliv 

a maziv, daně z alkoholu a daně z cigaret a tabákových výrobků, přičemž u daně z alkoholu se 

dále rozlišuje daň z piva, daň z vína a daň z lihu. 

 Předposlední skupinu daní tvoří cla1. Clo je jakýsi typ nepřímé daně na dovážené 

(zřídka kdy vyvážené) zboží. Má funkci ochranou a fiskální, jejich výnos plyne do centrálního 

rozpočtu.  

Ekologické daně jsou součástí třífázové daňové reformy, vycházejících z podmětů 

Evropské unie, která si klade za cíl sladit  minimální sazby energetických produktů a elektřiny 

jednotlivých států s evropskými standardy a podporovat firmy i spotřebitele v jednání, které 

budou šetrnější k lidskému zdraví respektive životnímu prostředí. Předmětem zdanění jsou 

 

 

1 Z legislativního hlediska není clo v podmínkách České republiky daní, a to proto, že nejsou uvedena v zákoně      
o soustavě daní. 
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produkty a služby, jejichž výroba nebo spotřeba vede k prokazatelnému negativnímu dopadu 

na lidské zdraví a životní prostředí. Daně ekologické tvoří daň ze zemního plynu a některých 

dalších plynů1, daň z pevných paliv2 a daň z elektřiny. 

Daně je dále možno třídit podle koloběhu příjmů a výdajů v ekonomice na kapitálové      

a běžné. Daně kapitálové jsou uloženy na stavovou veličinu a zjišťují se k určitému 

okamžiku. Naopak daně běžné jsou uloženy na tokovou veličinu a zjišťují se za určitý časový 

úsek. 

Institucionální třídění slouží zejména pro statistické zpracování údajů o příjmech 

veřejných rozpočtů, které provádějí národní či mezinárodní instituce. Nejvýznamnější jsou 

třídění daní OECD a Mezinárodního měnového fondu. Třídění daní podle OECD je uvedeno 

v příloze 2. 

V souvislosti s požadavkem spravedlnosti je důležité třídění daní podle stupně 

progrese. Daně se pak rozlišují na proporcionální, progresivní a regresivní.  

Jako další možná kritéria třídění lze uvést třídění podle vztahu k platební schopnosti 

poplatníka, a to na daně osobní a in rem (na věc) nebo třídění podle vztahu mezi velikostí 

daně a velikostí daňového základu na daně specifické, daně bez vztahu a daně ad valorem                        

(k hodnotě). 

 

1.4 Osobní důchodová daň 

Osobní důchodová daň má velmi široký okruh poplatníků, jelikož poplatníkem jsou 

všechny fyzické osoby. Podle vztahu plátce a poplatníka lze zařadit osobní důchodovou daň 

mezi daně, u kterých často bývá  plátce daně shodný s poplatníkem daně. Předpokládá se 

tedy, že nedochází k přesunutí daňového břemene na jiného účastníka trhu. Je adresná  a má 

vztah ke konkrétnímu poplatníkovi tím, že zohledňuje jeho platební schopnost. 

Podle šíře zachycení objektu daně splňuje osobní důchodová daň převážně 

charakteristiku syntetické daně tzn. že jedna zákonná úprava postihuje jednotné různé příjmy. 

Posiluje spravedlnost daní respektive neutralitu a zpřehledňuje celý daňový systém. Avšak 

kompozičně mohou být upravovány tak, aby lépe respektovaly požadavky ekonomiky, která 

usiluje o individuální přístup k jednotlivým skupinám obyvatel nebo odvětví, a tudíž nese                    

i jisté prvky daně analytické. 

 

1 Předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů je zkapalněný zemní plyn, zemní plyn v plynném 
stavu, etylen, propylen, butylen, butadien, svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a další. 
 

2 Předmětem daně z pevných paliv je černé uhlí, brikety, bulety, hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, aglomerované 
hnědé uhlí (kromě černého jantaru), koks, polokoks z černého uhlí nebo rašeliny a další. 
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Osobní důchodové dani podléhají veškeré příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou 

jejím předmětem. Jedná se zejména  o příjmy peněžní, naturální (oceňované zejména 

zákonem o oceňování) či získané směnou (př. zboží za zboží, službu za službu aj.). Mezi 

příjmy vyňaté ze zdanění z příjmů fyzických osob patří například příjmy z nabytí  majetku                

z restituce, příjmy získané dědictvím, přijaté úvěry a půjčky, některé dary atd. Řada příjmů, 

které jsou předmětem daně mohou být od daně osvobozeny (např. sociální příjmy a transfery, 

náhrady škody a pojistná plnění, některé příjmy z prodeje majetku nebo příjmy související se 

státní politikou bydlení). 

Suma jednotlivých příjmů tvoří jednotný základ daně. Takový výběr daně může být 

velmi komplikovaný, proto tam kde je to výhodné, ustupuje se od jednotné základny zdanění 

a příjmy se zdaňují jednotlivě. Tyto příjmy tvoří samostatný základ daně a jsou zdaňovány 

zvláštní sazbou daně (srážkovou daní). Pro každý typ příjmů jsou odděleně stanovena 

pravidla, podle kterých se příjem očistí o výdaje v zákoně předepsaném rozsahu a tvoří tak 

relativně samostatně posuzované části tzv. dílčí daňový základ. Rozsah uplatnění výdajů má 

dopad na matematický rozdíl mezi příjmy a výdaji, který může nabývat i záporných hodnot 

respektive může dojít ke vzniku daňové ztráty. 

Výsledný základ daně se upravuje o nestandardní odpočty, které se uplatňují 

v prokázané výši. 

Nestandardní odpočty se uplatňují buď jen vůči části základu daně (např. daňová 

ztráta) nebo vůči základu daně, v daňové teorii označeny jako ostatní (př. reinvestiční 

odpočty, dary na veřejně prospěšné účely, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky na 

penzijní připojištění, pojistné na životní pojištění). 

 Výsledný základ daně snížený o odpočty se zaokrouhlí a vynásobí příslušnou sazbou 

daně. V kontextu zatřídění sazby daně podle dopadu neboli progrese sazby daně lze mluvit                

o dvou nejčastěji používaných typech, a to proporcionální sazbě daně a progresivní sazbě 

daně.  

Proporcionální (lineární) sazba daně se s růstem důchodu poplatníka nemění, tedy 

poplatník platí stejné % z důchodu jako daň bez ohledu na výši důchodu. V konečném 

měřítku však absolutně odčerpávají vyšší částku těm, kdo mají vyšší důchody, avšak relativně 

odčerpávají všem poplatníkům stejně.  

Naopak u progresivní sazby daně míra zdanění roste s rostoucím důchodem. Z toho 

plyne, že příjemcům vyšších důchodů odčerpávají progresivní daně absolutně i relativně více 

než poplatníkům s nižšími důchody. Progresivní sazbu daně lze dále rozčlenit na přímou  

progresivní sazbu daně a klouzavě progresivní sazbu daně.  
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Přímá progresivní sazba daně se zvyšuje s rostoucím základem daně a je vyjádřena 

procentem. Absolutní částka daně roste rychleji než důchody. V našich podmínkách je běžná 

klouzavě progresivní sazba daně, která asi nejlépe odpovídá principu platební schopnosti, kde 

progresivita je zmírněna zavedením tzv. daňových pásem, tzn. že vyšší daňovou sazbou se 

postihuje ta část zdaňovaného základu, která převyšuje základ zdaňovaný nižší daňovou 

sazbou. Jednotlivá daňová pásma obsahují interval daňového základu pro který je stanovena 

sazba daně. Daň se pak vypočítá buď procentem ze základu daně, nebo kombinací fixně 

stanovené částky a procenta ze základu přesahujícího minimální hranici jednotlivého 

daňového pásma.  

Výše popsané třídění sazby daně dle progresivity je zvláště důležité v souvislosti 

s požadavkem spravedlnosti. Vysoká progresivita s sebou nese řadu negativních účinků 

v podobě sníženého rozsahu nabízené práce, snížení přitažlivosti práce vzhledem k jinému 

využití času, vyhledávání takových činností, které nejsou předmětem neúměrně vysokého 

zdanění, krácení daní a v konečném měřítku i nižší zájem o vykonávání vysoce odborné 

činnosti.  

Právě pro svou progresivitu ve zdanění, je osobní důchodová daň důležitým nástrojem 

fiskální politiky státu a plní důležitou funkci vestavěného (automatického) stabilizátoru. Díky 

svému automatickému proticyklickému působení, kdy v období hospodářského vzestupu                 

a růstu nominálních i reálných důchodů roste daň ještě rychleji, snižují  tak disponibilní 

důchod domácnosti potažmo potenciální poptávku. Naopak v období hospodářského poklesu 

se daňová zátěž snižuje rychleji než klesající nominální a reálné důchody, čímž brzdí pokles 

disponibilního důchodu respektive pokles poptávky.  

Velikost daňové sazby přímo souvisí s daňovým výnosem a tuto závislost popisuje 

tzv. Lafferova křivka. Při nízkých daních může zvýšení daňové sazby způsobit růst daňových 

příjmů. Avšak překročením tzv. Lafferova bodu1 povede další růst míry zdanění k poklesu 

daňového výnosu, což  znamená, že objem výnosů z daní po dosažení svého maxima klesá. 

Důvodem je příliš velká daňová zátěž snižující motivaci k dodatečné práci, zvyšování 

kvalifikace, k investování atd. 

Komparací vztahu sazby daně k základu daně (někdy se užívá dělení dle vztahu mezi 

velikostí daně a velikostí daňového základu) lze osobní důchodovou daň klasifikovat jako ad 

valorem („k hodnotě“), čili daně jsou stanoveny podle ceny zdaňovaného základu, jejich výše 

 

1 Lafferův bod vyjadřuje optimální daňovou sazbu při nejvyšším možném daňovém výnosu. 
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je určena ze základu daně v peněžních jednotkám nejčastěji procentem a tedy naplňuje 

charakteristiku daně sazbové, odvozenou podle způsobu výpočtu daně. 

Výslednou daň je možno po zaokrouhlení ještě dále upravovat o slevy na dani, které 

jsou paušálně stanoveny. Slevy na dani lze rozdělit do dvou skupin, a to na ty, které poplatník 

uplatňuje sám na sebe a na slevy na dani na vyživované osoby. Slevy na dani, které poplatník 

uplatňuje sám na sebe lze dále členit na základní, na invaliditu (částečnou, plnou, pro držitele 

ZTP/P) a pro studenta. Mezi slevy na dani na vyživovanou osobu patří odčitatelné položky na 

dítě  a na manžela. 

 Vzhledem ke způsobu výpočtu a stanovení jednotlivých odpočtů pro snižování daňové 

povinnosti (rozdílná terminologie, rozdílný rozsah odpočtů, rozdílnost v uplatňování odpočtů 

i způsobu a výše jejich uplatňování) je osobní důchodová daň velice variabilní. Každý stát si 

může konstrukci osobní důchodové daně zvolit v závislosti na aktuálních ekonomických 

potřebách a uplatňované  hospodářské politice.  

Osobní důchodová daň patří mezi daně tokové, čili je směřována na změny za určitou 

časovou jednotku (v zákoně zpravidla označeno za zdaňovací období), a to kalendářní rok.  

Osobní důchodová daň se dále dělí do dvou skupin v závislosti na způsobu placení 

daně. První možností je výběr daně na základě daňového přiznání, tuto daň vypočítává, 

odvádí a vybírá sám poplatník, nebo může za úplatu pověřit některého daňového poradce. 

Druhou možností je daň vybíraná srážkou u zdroje příjmu, a to v případě, že poplatník není 

shodný s osobou plátce. Plátce je zodpovědný za správný výpočet daně, kterou musí strpět 

poplatník. 

Za svou krátkou existenci (přibližně 200 let) se stala osobní důchodová daň velice 

oblíbeným nástrojem makroekonomické regulace, protože podporuje spravedlnost                           

a efektivnost daňového systému. Navíc výnosy z osobní důchodové daně jsou v porovnání 

s ostatními daněmi pružné. Při hospodářském růstu rostou i důchody poplatníků a tak se 

dostávají do vyšších daňových pásem a tak rostou poměrně rychle i daňové výnosy státu. Jako 

kladnou stránku osobní důchodové daně je možno uvést i její průhlednost. Velikost daňového 

břemene poplatníka si může prakticky z jakéhokoliv hypotetického důchodu určit každý.  

V neposlední řadě zde nenastává problém se zdrojem platby daně, jelikož zdroj placení  

vzniká současně se vznikem předmětu daně.  

Podle vlivu na chování subjektů je osobní důchodová daň zkreslující (distorzí) daní, 

čili svoji existencí narušuje tržní mechanismus potažmo volbu spotřebitelů a výrobců                         

a zpravidla bývá spojen se substitučním efektem. Při zvyšující se dani ze mzdy, budou někteří 

zaměstnanci zmenšovat svoje pracovní úsilí a zaměstnavatelé budou nuceni nahrazovat práci 



 - 16 - 

kapitálem. Osobní důchodová daň nezpůsobuje distorze v cenách, protože daň ukládaná na 

důchody nemá primárně vliv na ceny zboží a služeb a nezpůsobuje tak neefektivnost tohoto 

druhu.   

 

1.5 Nástroje pro komparaci daňového zatížení 

Nástrojů pro komparaci v oblasti daňové teorie není mnoho, přesto svoji konstrukcí 

umožňují širokou škálu modifikací výpočtů tak, aby co nejpřesněji interpretovaly 

analyzovanou oblast. Zpravidla se liší  komparačním rozsahem, komplexností, vypovídací 

schopností, rozsahem využití a jinými kvalitativními vlastnostmi, kde je pouze na uživateli, 

aby zhodnotil vhodnost jejich využití. Nejčastěji využívanými nástroji pro komparaci 

v oblasti daňové teorie jsou ukazatele daňová kvóta, daňové zatížení, popřípadě ukazatel 

efektivní daňové úlevy. 

 

1.5.1 Daňová kvóta 

Daňová kvóta patří mezi jeden z ukazatelů daňového zatížení, který slouží 

k mezinárodnímu srovnávání a vypovídá o tom, jak velký díl je odčerpán těm, kdo důchod 

vytvořili a následně je rozdělen prostřednictvím veřejných fondů na daňovém principu1. 

Daňová kvóta je svoji strukturou velice různorodým komparačním ukazatelem, a to jak 

z hlediska druhů daní, tak z hlediska daňového určení. Daňová kvóta vyjadřuje podíl daní ku 

hrubému domácímu produktu (někdy se také uvádí ku hrubému národnímu produktu) a při 

jejím výpočtu se vychází z makroekonomických údajů dané země. Obecný vztah pro výpočet 

daňové kvóty je dán následující rovnicí 

 

                                                

kde DK vyjadřuje ukazatel daňové kvóty, DV jsou daňové výnosy a HDP je hrubý domácí 

produkt. 

 Přestože je ukazatel daňové kvóty velice často využíván při mezinárodní komparaci, 

vypovídací hodnota tohoto ukazatele vykazuje určité nedostatky. V prvé řadě bývá ukazatel 

,
HDP

DV
=DK

 

 

 

1 Vančurová, A., Láchová, L., Vítková, J. Daňový systém 2006 aneb učebnice daňového práva. 8. vyd. Praha:    
VOX, a. s., 2006. 324 s. ISBN 80-86324-60-5 a drobná vlastní úprava. 
 
2 Kubátová, K. Daňová teorie a politika. 3. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2003. 264 s. ISBN 80-86395-84-7. 
 

(1.1) 
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(1.3) 

hrubého domácí produktu značně podhodnocen z důvodů existence tzv. šedé ekonomiky, což 

vede k nadhodnocení ukazatele daňové kvóty. Do jaké míry je ukazatel HDP podhodnocen, 

záleží na objemu produktu plynoucího z nelegální ekonomiky, jehož výše je velmi obtížně 

změřitelná. Na zkreslení daňové kvóty se podílejí i další aspekty, jako nezahrnování daňových 

výdajů, vládní záruky za půjčky, daně placené ze sociálních dávek, nepřímo i vládní 

regulace2. Vývoj daňové kvóty v ČR v letech 1997 - 2007 je uveden v příloze 3. 

 

1.5.2 Mikroekonomické ukazatele daňového zatížení 

 Základním mikroekonomickým ukazatelem daňového zatížení je průměrná osobní 

sazba daně, která udává kolik procent z hrubého příjmu odčerpává daň. Čím je daňové 

zatížení vyšší, tím méně disponibilního důchodu zbývá fiktivnímu poplatníkovi pro jeho 

osobní spotřebu a naopak. U progresivní sazby daně je daňové zatížení funkcí růstu důchodu 

přičemž platí podmínka, že marginální sazba daně (daň z poslední jednotky důchodu) je větší 

než průměrná sazba daně. U proporcionální sazby daně není daňové zatížení rostoucí funkcí 

důchodu a má konstantní podobu. Z toho vyplývá fakt, že marginální daňové zatížení se rovná 

průměrnému daňovému zatížení u lineární sazby daně. Při konstrukci ukazatele daňového 

zatížení se vychází z mikroekonomických údajů daňového subjektu. Obecný algoritmus 

daňového zatížení lze vyjádřit vztahem 

                                                    

 

 

kde PATR vyjadřuje ukazatel daňového zatížení, D symbolizuje daň, SOC symbolizuje 

placené příspěvky na sociální zabezpečení, ZDRAV symbolizuje placené příspěvky na 

zdravotní pojištění a HP je hrubý příjem. 

Zpravidla je důležité určit, co má být pomocí komparačního ukazatele daňového 

zatížení srovnáváno a podle toho zohlednit vhodnost zahrnutí jednotlivých veličin do výpočtů 

daňového zatížení. Při sledování vlivů legislativních změn pouze v daňové oblasti je vhodné 

opustit od zahrnování do výpočtu zaplacené příspěvky na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, jež zvyšují výsledné daňové zatížení a mohou způsobit řadu nepřesností 

v interpretaci. Takový výpočet daňového zatížení se řídí následujícím vztahem 

 

 

kde DZOD vyjadřuje ukazatel daňového zatížení osobního důchodu, D symbolizuje daň a HP 

je hrubý příjem. 

,
HP

)ZDRAV+SOC(+D
=PATR

,
HP

D
=DZ OD

(1.2) 
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Pro srovnání a výpočet míry daňového zatížení, které je charakterizováno 

progresivitou sazby daně, je vhodné použít tento vztah 

 

  

kde PSD vyjadřuje ukazatel daňového zatížení, D symbolizuje daň, ZD je základ daně. 

Takový ukazatel je více či méně doplňkovým ukazatelem v oblasti daňového zatížení, jelikož 

srovnává pouze velikost odvedené daně ku základu daně a nevypovídá nic o velikosti 

daňového břemene poplatníka. 

 

1.5.3 Efektivní daňová úleva 

Ukazatel efektivní daňové úlevy je možné využít při komparaci efektivnosti 

uplatňování některých odčitatelných položek, respektive pro analýzu změny v progresivitě 

daňové konstrukce v jednotlivých zdaňovacích období. Odčitatelné položky významně 

ovlivňují výslednou daňovou povinnost a průběh daňového zatížení v jednotlivých 

příjmových pásmech. Zohledňují nejen sociální a rodinné poměry poplatníka, ale také 

stimulují ekonomickou aktivitu subjektů uplatňováním zvláštních úlev na půjčky, investice 

nebo jiné výdaje.  

Velmi důležité je rozlišení těch odčitatelných položek, které se odečítají od základu 

daně od takových, které snižují až výslednou daňovou povinnost poplatníka. Každá 

odčitatelná položka daňových úlev má rozdílný dopad na výši výsledné daňové povinnosti 

v závislosti na tom, zda snižuje základ daně nebo až výslednou daň, a proto do výpočtu 

efektivní daňové úlevy mohou vstupovat pouze ty odčitatelné položky, které snižují základ 

daně respektive snižují marginální sazbu daně bez ohledu na daňovou konstrukci. 

Poměří-li se velikost daňové úlevy (ať už standardní nebo nestandardní) a výše mezní 

sazby v příslušném daňovém pásmu (velikost mezní sazby daně závisí na velikosti základu 

daně po úpravách) výsledkem bude velikost efektivní daňové úlevy, jejíž vztah je možno 

zapsat následovně 

 

 

kde EDÚ vyjadřuje ukazatel efektivní daňové úlevy, DÚ je daňová úleva a  MS symbolizuje 

mezní sazbu daně. 

 

 

,
ZD

D
=PSD

,MSDÚ=EDÚ

(1.4) 

(1.5) 
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2. Legislativní úprava daně z příjmů fyzických osob v ČR 

 

Daň z příjmů fyzických osob je svojí konstrukcí poměrně složitou daní, což vychází 

nejen z velkých nároků na ni kladených, ale také z širokého a různorodého spektra příjmů 

dosahovaných fyzickými osobami. Jde o typickou daň, jejíž základna se zjišťuje za určitý 

časový úsek a jedná se tedy o daň za zdaňovací období, přičemž zdaňovacím období je vždy 

kalendářní rok. Daň z příjmů fyzických osob je spolu s daní z příjmů právnických osob 

upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro dané zdaňovací 

období.  

Cílem této kapitoly je popsat legislativní úpravu daně z příjmů fyzických osob. Po 

vymezení poplatníka a předmětu daně je věnována pozornost logice tvorby základu daně                   

a jeho úpravě. Důležitou součást výkladu legislativní úpravy daně z příjmů fyzických osob 

tvoří sazba daně a úprava výsledné daně. V neposlední řadě se výklad podrobněji zaměřuje na 

zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. 

 

2.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

 Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je každá fyzická osoba, která dosahuje 

příjmů podléhajících dani z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob 

se zpravidla rozdělují do dvou skupin, a to na daňové rezidenty a daňové nerezidenty.  

 Daňovým rezidentem je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště 

nebo fyzická osoba, která nemá na území České republiky bydliště, avšak na území České 

republiky pobývá v průběhu kalendářního roku alespoň 183 dní, a to buď souvisle nebo 

součtem dob pobytu. Za daňového rezidenta se nepovažuje osoba, která nemá na území České 

republiky bydliště, ale převážně se zdržuje (alespoň 183 dní v průběhu kalendářního roku) na 

území České republiky, a to buď za účelem léčení nebo studia. Daňový rezident má 

neomezenou daňovou povinnost, čili dani z příjmů fyzických osob podléhají jednak příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky, ale také příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 

 U daňových nerezidentů podléhají dani z příjmů fyzických osob pouze příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky tzn., že daňový nerezident má omezenou 

daňovou povinnost.  
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2.2 Předmět daně 

Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré příjmy poplatníků daně s výjimkou 

těch, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob (negativní vymezení předmětu 

daně) a těch, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozené.  

 Dani z příjmů fyzických osob podléhají nejen příjmy peněžní, ale také příjmy 

naturální (oceněné dle zákona o oceňování) a příjmy získané směnou (např. jeden živnostník 

poskytne zdarma protislužbu druhému živnostníkovi).  

Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob (tzv. vyňaté 

příjmy), patří především: 

• příjmy získané dědictvím, 

• příjmy získané darováním s výjimkou darů získaných v souvislosti s výkonem 

zaměstnání nebo podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

• přijaté úvěry a půjčky kromě těch, které nejsou vyňaté ze zdanění příjmů fyzických 

osob, 

• příjmy z rozšíření nebo  zúžení společného jmění manželů, 

• a další. 

Některé další příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou vymezeny                      

u jednotlivých druhů příjmů v rámci vymezení některých dílčích základů daně. 

Řada příjmů, která je předmětem daně, je od daně osvobozena, a to při splnění 

určitých zákonem stanovených podmínek. Takových příjmů, které jsou od daně osvobozeny, 

existuje celá řada, a proto jsou zde uvedeny pouze nejvýznamnější skupiny osvobozených 

příjmů: 

• sociální příjmy, transfery (starobní a invalidní důchody, studijní stipendia, atd.), 

• náhrady škody, pojistná plnění, 

• některé příjmy z prodeje majetku (movitého, nemovitého), 

• některé výhry, 

• příjmy v souvislosti se státní politikou bydlení. 

Další osvobozené příjmy jsou vymezeny u jednotlivých druhů příjmů v rámci vymezení 

některých dílčích základů daně. 

 Veškeré příjmy které podléhají zákonu o daních z příjmů fyzických osob a nepatří 

mezi příjmy vyňaté ani od daně osvobozené se nazývají zdanitelnými příjmy. Obrázek 2.1 

znázorňuje postup při stanovení příjmů, které vstupujících do základu daně z příjmů 

fyzických osob. 
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Obr. 2.1 Vymezení příjmů vstupujících do základu daně z příjmů fyzických osob 

veškeré dosažené příjmy poplatníka 

- příjmy, které nejsou předmětem daně (příjmy vyňaté ze zdanění) 

= příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob  

- příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob 

=  příjmy zdaňované v rámci základu daně 

z příjmů fyzických osob 

= příjmy, které tvoří samostatné základy 

daně 

 
Zdroj: Vančurová, A., Láchová, A. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva, 2006                  

a vlastní úprava.  

 

Z obrázku 2.1 je patrné, že zdanitelné příjmy dle zákona o daních z příjmů fyzických 

osob se dále dělí do dvou skupin, a to na příjmy zdaňované v rámci základu daně, a na příjmy 

tvořící samostatné základy daně, což má významný vliv na další průběh výpočtu výsledné 

daňové povinnosti jednotlivce.  

 

2.3 Základ daně a výpočet daňové povinnosti 

Schéma základu daně z příjmů fyzických osob je poměrně složité v důsledku 

mnohotvárnosti forem příjmů plynoucích jednotlivcům, ale také v důsledku snah                              

o minimalizaci daňových úniků u takových příjmů, u kterých je to účelné (zdaňování srážkou 

u zdroje). U každého typu příjmu jsou odděleně nastavena pravidla, podle kterých se daný 

příjem očistí o výdaje uznatelné dle zákona o daních z příjmů fyzických osob a to tak, aby 

mohla být zdaněna pouze ta část příjmů, která zůstává poplatníkovi pro jeho osobní spotřebu. 

 

2.3.1 Struktura základu daně 

Všechny zdanitelné příjmy jsou rozděleny do pěti relativně samostatných dílčích 

daňových základů a to: 

• příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (snížených o výdaje na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů), 

• příjmů z kapitálového majetku, 

• příjmů z pronájmu (snížených o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů),  

• ostatních příjmů (snížených o výdaje na dosažení příjmů), 



 - 22 - 

• příjmů ze závisle činnosti a funkčních požitků (snížených o zaplacené pojistné na 

sociální pojištění). 

U dílčího základu daně příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a u dílčího 

základu daně příjmů z pronájmu má poplatník možnost uplatnit výdaje na dosažení, zajištění                        

a udržení příjmů, na rozdíl od dílčího základu daně příjmů z kapitálového majetku a dílčího 

základu daně ostatních příjmů, kde je možnost uplatnění výdajů značně omezená. U dílčího 

základu daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků může být uplatněn pouze jediný 

výdaj, a to na zaplacené příspěvky sociálního pojištění. Od roku 2008 nelze uplatňovat 

zaplacené příspěvky na sociální pojištění jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

snižující základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.  

 

2.3.2 Tvorba základu daně 

Tvorba základu daně z příjmů fyzických osob probíhá v několika krocích. Pro výpočet 

dílčích základů daně je nejprve nutné vědět, jaké hodnoty mohou vykazovat, tzn. zda mohou 

být pouze nezáporné nebo mohou vykazovat i záporné hodnoty. Dílčí daňový základ příjmů 

z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti  a dílčí daňový základ příjmů z pronájmu 

mohou nabývat záporných, nulových a kladných hodnot. Dílčí daňový základ příjmů 

z kapitálového majetku a dílčí daňový základ ostatní příjmy mohou nabývat pouze nulových               

a kladných hodnot.  

Následně se jednotlivé dílčí základy daně sečtou, s výjimkou dílčího základu daně 

příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, a mohou nastat dvě situace, kdy suma dílčích 

základů daně je buď kladná hodnota nebo suma dílčích základů je záporná hodnota. 

V případě, že suma dílčích základů daně (kromě dílčího základu z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků) je menší než nula, vzniká daňová ztráta. Takto vzniklou 

daňovou ztrátu si může poplatník uplatnit jako odpočet od základu daně v dalších 

zdaňovacích obdobích (maximálně však 5 zdaňovacích období po vzniku daňové ztráty), kdy 

suma dílčích základů daně, s výjimkou dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti                     

a funkčních požitků, bude větší než nula a to maximálně do výše kladného zůstatku v jednom 

zdaňovacím období. Do dalších výpočtů vstupuje taková suma dílčích základů o velikosti 0. 

 K nezápornému výsledku sumy dílčích základů daně, kromě dílčího základu daně 

z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, se přičítá dílčí základ daně z příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků. Suma pěti dílčích daňových základů, upravená o tzv. 
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korigující položky tvoří základ daně z příjmů fyzických osob. Tvorbu základu daně 

znázorňuje obrázek 2.2.  

Obr. 2.2  Tvorba základu daně, vznik daňové ztráty 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zdroj: Vančurová, A., Láchová, A. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva, 2006      

a vlastní úprava. 

 

Mezi příjmy, které nejsou součástí dílčích základů daně, ale tvoří samostatný základ 

daně a jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) patří zejména (není uveden 

úplný výčet): 

• příjmy od „dalšího“ zaměstnavatele do 5 000 Kč za měsíc, 

• honoráře za příspěvky do rozhlasu, televize a periodik do 3 000 Kč za měsíc u jednoho 

plátce, 

• výnosy z akcií, obligací atd., 

• podíly na zisku tichého společníka, 

• ceny z veřejných a sportovních soutěží, 

• likvidační podíl na kapitálové společnosti nebo družstvu, 

• a další. 

Samostatný základ daně mohou tvořit pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky a srážku daně provádí subjekt, který takový příjem vyplácí. Příjem, který tvoří 

Dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku (+; 0)     

Dílčí daňový základ ostatní příjmy (+; 0)     

Dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti               

(+; - nebo 0)     

Dílčí daňový základ příjmů z pronájmu (+; - nebo 0)     

Jestli-že ∑dílčích základů daně  <   0;   ⇒   daňová ztráta  

Jestli-že ∑dílčích základů daně  >   0   

Dílčí daňový základ příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

(+; -) korigující položky 

Základ daně 
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samostatný základ daně, se nesnižuje o výdaje (kromě výjimek uvedených v zákoně o dani 

z příjmů) a o standardní odpočty (nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od 

základu daně) a slevy na dani. Jak samostatný základ daně, tak i výsledná srážková daň se 

zaokrouhluje na celé koruny dolů. 

 

2.3.3 Úprava základu daně 

 Vypočtený základ daně je možné dále snížit o odpočty od základu daně, a to 

standardní a nestandardní. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hovoří                                     

o nezdanitelných částech základu daně a položkách odčitatelných od základu daně. Obecné 

schéma odpočtů od základu daně znázorňuje obrázek 2.3. Toto schéma je pouze orientační                       

a není platné pro všechna zdaňovací období, některé položky uplatňované jako odpočty od 

základu daně v příslušném zdaňovacím období jsou uplatňovány jako slevy na dani 

v následujícím zdaňovacím období, proto je nutné přihlédnout ke kontextu zákona o daních 

z příjmů, ve znění platném pro dané zdaňovací období. Podrobnější členění jednotlivých 

odpočtů pro zdaňovací období 2005, 2007, 2008 a 2009 je obsaženo v příloze 4. 

Obr. 2.3 Odpočty od základu daně z příjmů fyzických osob 

 

Zdroj: Vančurová, A., Láchová, A. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva, 2006. 

 
Nestandardní odpočty si uplatňuje poplatník v prokázané výši, jejich velikost však může 

být limitována. Nestandardní odpočty jsou tvořeny odpočty, které lze uplatňovat jen vůči části 

základu daně, takovým odpočtem je ztráta, a odpočty ostatními, které se uplatňují vůči 

základu daně. Mezi ostatní odpočty se řadí: 

• část výdajů na výchovu učňů, 

• dary na veřejně prospěšné účely, 

• úroky z úvěrů na bytové potřeby, 

• příspěvky na penzijní připojištění, 

• pojistné na životní pojištění. 

  odpočet 

nestandardní 

jen vůči části 
základu daně 

ostatní 

standardní 

na poplatníka na vyživovanou 
osobu 
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Standardní odpočty jsou na rozdíl od nestandardních odpočtů stanoveny paušálními 

částkami a jejich uplatnění není vázáno na prokazování vynaložených výdajů, ale na splnění 

zákonem uvedených podmínek. Standardní odpočty plní jakousi funkci sociální a zohledňují 

sociální postavení nejen poplatníka ale i celé rodiny. Standardní odpočty se dělí na ty, které 

uplatňuje poplatník sám na sebe a na odpočty na vyživovanou osobu.  

Mezi odpočty, které uplatňuje poplatník sám na sebe patří: 

• základní (odčitatelná položka poplatníka nebo starobního důchodce), 

• na invaliditu (částečnou, plnou, pro držitele ZTP/P), 

• pro studenta. 

Mezi odpočty, které uplatňuje poplatník na vyživovanou osobu patří: 

• na dítě (částka se zvyšuje v případě, že dítě je držitelem ZTP/P), 

• na manžela (částka se zvyšuje v případě, že manžel je držitelem ZTP/P). 

 

2.3.4 Sazba daně z příjmů fyzických osob a úprava daně 

 Základ daně, snížený o odpočty od základu daně a zaokrouhlený na celé sto koruny 

dolů, se násobí příslušnou sazbou daně.  

Nejčastěji se využívají dvě konstrukce sazby daně, a to klouzavě progresivní sazba 

daně a lineární sazba daně. Dlouholetou tradici ve využití v České republice má klouzavě 

progresivní sazba daně, která postupem času prodělala celou řadu změn. Docházelo nejen ke 

snížení počtu a úpravě daňových pásem ze šesti na čtyři, ale také k úpravě mezních a logicky  

i fixních sazeb daně. V současné době nahradila klouzavě progresivní sazbu daně 15% 

lineární sazba daně. V tabulce 2.1 je znázorněna konstrukce klouzavě progresivní sazby daně, 

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2007, kdy byla také 

naposledy použita. 

Tabulka 2.1 Sazba daně z příjmů fyzických osob pro rok 2007 

Základ daně 

od Kč do Kč 
Daň Ze základu přesahujícího 

0 121 200 12%   

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

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

331 200 a více 61 212 Kč + 32%     331 200 Kč 

 
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2007. 
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Daň vypočtenou dle příslušné sazby daně je možno dále ještě snížit o slevu na dani. 

Při úpravě základu daně bylo uvedeno, že způsob uplatňování určitých položek se může lišit 

v závislosti na legislativní úpravě zákona o daních z příjmů. Proto část nebo všechny odpočty 

od základu daně (dle příslušné legislativní úpravy zákona o daních z příjmů, ve znění platném 

pro dané zdaňovací období) uvedené jako standardní odpočty,  mohou být uplatňovány jako 

slevy na dani. Výčet položek, které je možno uplatňovat jako slevy na dani, je totožný 

s výčtem u standardních odpočtů, a proto zde není znovu uveden.  

Výběr daně z příjmů fyzických osob v České republice je zajištěn několika způsoby, 

z nichž nejčastěji využívanými jsou srážka daně u zdroje příjmů, kde srážku daně realizuje 

osoba, která příjem vyplácí (plátce), zálohy na daň u zdroje, kde zálohu na daň vypočte osoba, 

která příjem vyplácí (plátce) a výběr daně prostřednictvím daňového přiznání. Termíny 

splatnosti daně v jednotlivých případech jsou upraveny zákonem o daních z příjmů a zákonem 

o správě daní a poplatků.  

 

2.4 Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 

  Za odvod daně z těchto příjmů zodpovídá sám poplatník, který musí nejen veškeré 

dosažené příjmy evidovat, ale také je povinen prokazovat oprávněnost uplatňovaných výdajů. 

Jeho povinností je rovněž vypočítat základ daně a rovněž si sám zodpovídá za uplatňování 

všech daňových úspor, kterými může snížit svoji výslednou daňovou povinnost. 

Mezi příjmy z podnikání patří příjmy z takových činností, které provádí podnikatel 

vlastním jménem, na vlastní účet a zpravidla soustavně. Takovými příjmy jsou: 

• příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

• příjmy ze živnosti, 

• příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

• podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou dosahovány takovou činností, která 

není podnikáním. Patří sem: 

• příjmy z převodu a využití průmyslového, duševního vlastnictví, autorských práv, 

• příjmy z výkonu nezávislého povolání, včetně příjmů znalců, tlumočníků, 

zprostředkovatelů kolektivních smluv aj. 

K příjmům z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti si může uplatnit 

poplatník výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V případě, že prokazování výdajů na 
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PKMPKVVZ
=MZD

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 

Příjmy ze živností řemeslných 60% 

Příjmy ze živností s výjimkou příjmů ze živností řemeslných 50% 

Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z převodu a 
využití průmyslových a jiných duševních práv, příjmy z vydávání 
uměleckých děl vlastním nákladem 

40% 

 

dosažení, zajištění a udržení příjmů je pro fyzickou osobu nákladné, nebo méně výhodné, 

může uplatňovat výdaje zjednodušeně paušálem tzv. paušální výdaje. Paušální výdaje 

obsahují veškeré výdaje, které mohl poplatník vynaložit na dosažení příjmů, včetně odpisů. 

Součástí paušálních výdajů nejsou zaplacené příspěvky na sociální pojištění, které si může 

poplatník uplatnit nad rámec paušálních výdajů. Od roku 2008 dochází k agregaci 

zaplacených příspěvků sociálního pojištění a paušálních výdajů. Paušální výdaje u příjmů 

z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti jsou obsaženy v tabulce 2.2. 

Tabulka 2.2 Přehled paušálních výdajů pro rok 2005 – 2008 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2005 - 2008. 
 
  
 Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který dosahuje příjmů z podnikání a jiné 

samostatně výdělečné činnosti podléhá minimálnímu základu daně, vyjímaje těch na které se 

ustanovení o minimálním základu daně nevztahuje. Minimální základ daně je upraven 

zákonem o dani z příjmů, přičemž vstupní hodnoty jsou upraveny dle zákona o důchodovém 

pojištění. Výše minimálního základu daně se zpravidla každoročně mění.  

 Vykazuje-li poplatník v příslušném zdaňovacím období nízké příjmy, nebo vysoké 

výdaje, vstupuje minimální základ daně jako limit znemožňující snížit základ daně pod 

stanovenou minimální hranici. Minimální základ daně nelze snížit o položky odčitatelné od 

základu daně. Minimální základ daně se vypočítá dle následujícího algoritmu: 

 

 

 

kde MZD vyjadřuje minimální základ daně, VVZ je všeobecný vyměřovací základ, PK je 

přepočítací koeficient a PKM znázorňuje počet kalendářních měsíců. Od roku 2008 se 

ustanovení o minimálním základu daně ruší. 

Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient je stanoven dle zákona               

o důchodovém pojištění a používá se mimo jiné pro výpočet minimálního vyměřovacího 

základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění dle příslušného algoritmu.  

(2.1) 
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3. Analýza dopadu legislativních změn na vybraného poplatníka 

 

 Cílem analýz provedených v této kapitole je objasnit vlivy legislativních změn 

v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na výslednou daňovou povinnost fiktivního 

poplatníka za zdaňovací období roku 2005, 2007, 2008 a 2009.  

 

3.1 Vymezení poplatníka 

Pro zachycení hlavních změn v oblasti zákona o daních z příjmů je použit fiktivní 

poplatník jehož profil je zachycen v následujícím textu. 

Fiktivní poplatník je osobou samostatně výdělečně činnou a předpokládá se pro 

zjednodušení a lepší názornost výpočtů, že tuto činnost v průběhu zdaňovacích období nikdy 

nepřerušil ani nepozastavil. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů dosahuje ve 

sledovaných zdaňovacích období pouze příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné 

činnosti dle §7 odst.1 písmene b), příjmy ze živnosti řemeslné. 

 Výdaje fiktivního poplatníka jsou uplatňovány paušálně dle zákona č. 586/1992 Sb.,               

o daních z příjmů ve výši 60% dle příslušného ustanovení platného v daném zdaňovacím 

období. 

 Fiktivní poplatník podléhá odvodům zákonného pojistného v České republice, a to na 

zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Základní sazba zdravotního pojištění činí 13,5%  

dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 

Fiktivní poplatník odvádí pojistné na sociální zabezpečení, dle zákona č. 589/1992 Sb.,                   

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve výši 

29,6%. V rámci zjednodušení modelového příkladu se neuvažuje o časovém rozdílu při 

změnách ve výši platby pojistného na sociálního zabezpečení, to znamená, že od časové 

změny výše odvodů na sociální zabezpečení, která nabývá účinnosti koncem března 

respektive prvním dnem v dubnu je v  příkladu abstrahováno. Jakákoliv změna výše platby 

zdravotního nebo sociálního pojistného je uvažována s účinností vždy od začátku roku tj. k 1. 

lednu příslušného zdaňovacího období. Výše plateb sociálního pojištění fiktivního poplatníka 

se liší od odvodů sociálního pojištění dle příslušných právních předpisů v důsledku 

zaokrouhlování (zálohy na zdravotní  pojištění a sociální zabezpečení jsou zaokrouhlovány 

zvlášť až jako celková suma záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za příslušné 

zdaňovací období). 
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 U fiktivního poplatníka se předpokládá, že jeho podnikatelská činnost probíhala již 

v minulosti a také nenastane žádná z podmínek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění platném pro daný rok, při jejichž splnění se na poplatníka nevztahuje ustanovení                  

o minimálním základu daně. Fiktivní poplatník dále neuplatňuje ztrátu z minulých let              

a splňuje veškeré podmínky proto, aby mu mohly být uznány a do výpočtu zahrnuty 

následující skutečnosti. Fiktivní poplatník je bezpříspěvkovým dárcem krve, a to celkem 

třikrát za zdaňovací období, tj. může si uplatnit hodnotu daru v celkové výši 6 000 Kč. Dále 

platí  příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, a to ve výši 1 500 Kč měsíčně. 

Fiktivní poplatník je ženatý a má dvě nezletilé vyživované děti přičemž jeho manželka 

si daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje. Manželka fiktivního poplatníka je řádně 

zaměstnaná a její roční příjmy přesahují částku 38 040 Kč. Manželé neuplatňují společné 

zdanění manželů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro daný 

rok. 

 

3.2 Analýza dopadu legislativních změn pomocí mikroekonomických 

ukazatelů daňového zatížení 

 Pro komparaci legislativních změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění platném pro analyzovaná zdaňovací období, pomocí ukazatele daňového zatížení, je 

potřeba nejprve určit, které veličiny jsou pro analýzu důležité a veličiny od kterých je možno 

ve výpočtech abstrahovat. Jak již bylo výše uvedeno, cílem analýzy je srovnání legislativních 

změn v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ale také zachycení vlivu jednotlivých 

dílčích částí v legislativní úpravě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na daňové 

zatížení fiktivního poplatníka. Proto je vhodnější využít takovou konstrukci daňového 

zatížení, ve které nejsou v čitateli zahrnuty příspěvky na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení. Nezahrnutí sociálního pojištění do výpočtu daňového zatížení umožňuje                     

i snadnější analýzu při vzniku případného daňového bonusu fiktivního poplatníka. Případné 

zahrnutí sociálního pojištění do výpočtu daňového zatížení ztěžuje interpretaci účinků 

jednotlivých legislativních změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném 

pro sledované období (zahrnutí příspěvku na sociální pojištění do výpočtu daňového zatížení 

mění výrazně celkový průběh daňového zatížení u fiktivního poplatníka). Pro snazší 

komparaci legislativních změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tvoří jmenovatel 

daňového zatížení dosažené hrubé příjmy fiktivního poplatníka (interval od 200 000                         

- 3 000 000 Kč s růstem 0,5 násobku počátečního hrubého příjmu), které jsou konstantní ve 
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všech čtyřech sledovaných zdaňovacích období  a jsou nezávislé na legislativní úpravě zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

 

3.2.1 Analýza daňového zatížení fiktivního poplatníka v roce 2005 

Výpočet daně z příjmů a výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka pro rok 

2005 jsou obsaženy v příloze 5. Daňové zatížení příjmů fiktivního poplatníka v roce 2005 je 

zachyceno v obrázku 3.1.   

Obr. 3.1 Daňové zatížení fiktivního poplatníka v roce 2005 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Velikost daňového zatížení v obrázku 3.1 roste v závislosti na dosaženém hrubém 

příjmu. Je logické, že u vyšších příjmů bude odčerpána vyšší daň, avšak vlivem klouzavě 

progresivní sazby daně roste také výše daňového zatížení a dochází tedy ke zvyšování podílu 

výsledné daně na hrubých příjmech fiktivního poplatníka. Rostoucí průběh daňového zatížení 

není způsoben pouze klouzavě progresivní sazbou daně, na rostoucím průběhu daňového 

zatížení se podílí celá řada dalších faktorů, které upravují výslednou daňovou povinnost 

(daňový bonus) poplatníka a v neposlední řadě formují míru progresivity samotné daně.  

Mezi tyto faktory, které upravují výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka    

a odráží se v průběhu funkce daňového zatížení patří minimální základ daně, nezdanitelné 

části základu daně a slevy na dani dle zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 

2005. Dokonce mohou mít ve výpočtu daňové povinnosti poplatníka tak výrazný vliv, že 

výsledná daňová povinnosti je rovna nule nebo umožní vznik daňového bonusu (v případě, že 

poplatník má děti, a to při splnění určitých podmínek). V tomto případě je výše daňového 

zatížení velmi nízká, nebo je dokonce průběh daňového zatížení v počáteční fázi horizontální 

(nulová výše daňového zatížení). 
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Ostatně takový průběh daňového zatížení je patrný i u fiktivního poplatníka ve 

zdaňovacím období 2005 v intervalu od 0 – 500 000 Kč hrubého příjmu (viz. obr. 3.1). Vznik 

nulového daňového zatížení u fiktivního poplatníka ve zdaňovacím období 2005 je možno 

interpretovat následujícím způsobem. 

Nezdanitelné části základu daně snižují fiktivnímu poplatníkovi v pásmech nižších 

příjmů významně základ daně, čímž se snižuje i výsledná vypočtená daň. Z vymezení 

samotného fiktivního poplatníka a úhrnu všech uplatněných položek odčitatelných od základu 

daně je zřejmé, že nikdy nelze dosáhnout u fiktivního poplatníka základu daně o velikosti           

0 (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2005), protože zde 

působí důležitý faktor, a to je minimální základ daně (při neexistenci minimálního základu 

daně a velikosti 200 000 Kč hrubých příjmů by dosáhl fiktivní poplatník nulového základu 

daně, jelikož uplatňované výdaje přesahují hrubý příjem). Avšak následně vypočtená daň, 

snížená o slevu na dani (v tomto případě o slevu na vyživované dítě), je při této výši hrubých 

příjmů 200 000 Kč a 300 000 Kč tak nízká, že umožňuje vznik daňového bonusu. 

 Jak již bylo výše uvedeno, velikost daňového zatížení roste s růstem hrubých příjmů 

fiktivního poplatníka. Naopak tempo růstu daňového zatížení s růstem hrubých příjmů 

fiktivního poplatníka ve značné části svého funkčního průběhu klesá. Počáteční výrazný skok 

tempa růstu daňového zatížení fiktivního poplatníka způsobuje přechod z nižších pásem 

hrubých příjmů, kde velikost výsledné daňové povinnosti je rovna 0, do vyšších pásem 

hrubých příjmů, kde výsledná daňová povinnost je nezáporná.  

 

3.2.2 Komparace legislativních změn a daňového zatížení fiktivního 

poplatníka ve zdaňovacím období 2005 a 2007 

Pro zdaňovací období roku 2007 došlo ke změnám v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, oproti zdaňovacímu období roku 2005. Některé změny zákona jsou účinné už od 

zdaňovacího období roku 2006, jiné vstupují v účinnost až ve zdaňovacím období roku 2007. 

Při porovnání dopadů legislativní úpravy zákona o daních z příjmů, ve zdaňovacím období 

roku 2005/2007, nemusí být vznik jednotlivých legislativních úprav v časové shodě 

s analyzovaným obdobím přesto, že je v tomto období uvedena. 

Mezi změny v legislativní úpravě zákona o daních z příjmů, které jsou ve zdaňovacím 

období let 2006 a 2007 oproti zdaňovacímu období roku 2005 nové a ovlivňují výslednou 

daňovou povinnost fiktivního poplatníka patří úprava nezdanitelných částí základu daně 

respektive slevy na dani, úprava daňových pásem a daňových sazeb.  
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 U fiktivního poplatníka dochází k přesunu jediné položky z nezdanitelné části základu 

daně, která snižuje základ daně, do slevy na dani snižující vypočtenou daň, a to položky na 

poplatníka. V souvislosti s přesunem této položky je upravena také výše odčitatelné položky 

z 38 040 Kč (výše platná pro zdaňovací období roku 2005) na stávajících 7 200 Kč, platné pro 

zdaňovací období roku 2007. 

Jak již bylo výše uvedeno, předmětem změny v zákoně o daních z příjmů, ve znění 

platném pro léta 2006 a 2007, je úprava daňových pásem a daňových sazeb. Výsledná podoba 

klouzavě progresivní sazby daně pro rok 2007 je zachycena v předcházející kapitole v tabulce 

2.1. 

Kromě výše uvedených legislativních změn zákona o daních z příjmů, ovlivňující 

výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka dochází k dalším drobným úpravám 

týkajících se výše minimálního základu daně a výše odvodů na sociální pojištění, jež mají 

také vliv na výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka. Minimální základ daně se 

zvyšuje ze 107 300 Kč na 120 800 Kč a vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální 

zabezpečení, nesmí činit méně než 50% (v roce 2005 ne méně jak 45%) příjmu ze samostatné 

výdělečné činnosti po odpočtu výdajů. Zvyšují se minimální základy pro odvody pojistného 

na sociální pojištění. 

Průběh funkce daňového zatížení fiktivního poplatníka v roce 2007 je v převážné části 

svého funkčního průběhu obdobný ve srovnání s průběhem funkce daňového zatížení pro rok 

2005. To znamená, že výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka se výrazně nemění. 

Jediným místem, kde se průběh funkce daňového zatížení v roce 2007 výrazněji odchyluje od 

průběhu funkce daňového zatížení v roce 2005 je pásmo od 400 000 – 1 300 000 Kč hrubého 

příjmu.  

Výpočet daně z příjmu a výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka pro rok 

2007, jsou zachyceny v příloze 6. Průběh jednotlivých funkcí znázorňuje obrázek 3.2.  

Obr. 3.2 Srovnání daňového zatížení ve zdaňovacím období 2005 a 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Z S 
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Při pohledu na průběh funkce daňového zatížení v roce 2005 je patrné, že se funkce 

lomí ve dvou bodech, za nimiž se stává strmější. V obrázku 3.2 jsou tyto body vyznačeny 

písmenem Z a S. V bodě Z je takový průběh funkce dán existencí maximálního vyměřovacího 

základu pro zdravotní pojištění což způsobuje, že za tímto bodem nemůže docházet k vyššímu 

snižování základu daně v důsledku vyšších odvodů na zdravotním pojištění. V bodě S je 

zapříčiněna vyšší strmost funkce daňového zatížení pro rok 2005 maximálním vyměřovacím 

základem pro pojistné na sociální zabezpečení, jejímž překročením nedochází k dalšímu 

snižování základu daně v důsledku vyšších odvodů pojistného na sociální zabezpečení. To 

znamená, že v příjmových pásmech, kde nedochází ke zvyšování odvodů na sociální pojištění 

(chápáno jako daňově uznatelný výdaj) v závislosti na rostoucích hrubých příjmech roste 

strměji daňové zatížení. Tyto body jsou patrné i u průběhu funkce  daňového zatížení pro rok 

2007. 

Aby bylo možné analyzovat příčiny rozdílnosti v průběhu obou funkcí daňového 

zatížení ve zdaňovacím období roku 2005/2007, respektive sledovat vliv jednotlivých 

legislativních změn platných pro rok 2007, je vhodné vytvořit funkci daňového zatížení dle 

legislativní úpravy zákona o daních z příjmů ve znění platném pro rok 2007, v podmínkách 

roku 20051. Takto je možno analyzovat faktický vliv legislativní úpravy zákona o daních 

z příjmů, ve znění platném pro rok 2007, aniž by do výpočtů vstupovaly takové veličiny, 

kterými jsou změna výše minimálního základu daně, změna výše odvodů na sociální pojištění. 

Výsledná funkce daňového zatížení je taktéž znázorněna v obrázku 3.2 pod názvem 

zjednodušené daňové zatížení roku 2007 ( ZDZ 2007). 

Průběh funkce zjednodušeného daňového zatížení roku 2007 se od průběhu funkce 

daňového zatížení v roce 2007 liší v důsledku rozdílu ve výpočtu vyměřovacího základu pro 

odvod pojistného na sociální zabezpečení, o kterém již bylo psáno výše. Tento fakt způsobuje 

snížení základu daně v důsledku uplatnění vyšších odvodů pojistného na sociální zabezpečení 

jako výdaje snižující hrubý příjem a následně snížení výsledné daňové povinnosti. Snížení 

výsledné daňové povinnosti pozitivně ovlivňuje průběh funkce daňového zatížení (snižuje 

daňové zatížení). Jiné faktory se v průběhu funkce zjednodušeného daňového zatížení 

neprojevují. To znamená, že na rozdílný průběh daňového zatížení v roce 2007 oproti roku 

 

1 … v podmínkách roku 2005 – účinná legislativní úprava, která ovlivňuje výslednou daňovou povinnost 
fiktivního poplatníka v roce 2005, tvoří ji zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vyjímaje zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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2005 v pásmu nad 1 300 000 Kč hrubých příjmů má hlavní vliv změna ve výpočtu 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.  

Za pomocí výše provedené analýzy byla objasněna rozdílnost v průběhu obou funkcí 

daňového zatížení v roce 2007 oproti roku 2005 v pásmech nad 1 300 000 Kč hrubého příjmu. 

Avšak hlavní faktory, které způsobují výraznou změnu v průběhu obou funkcí daňového 

zatížení v pásmu od 400 000 – 1 300 000 Kč hrubých příjmů, nejsou z analýzy patrné. Změna 

ve výpočtu vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociálního zabezpečení se sice 

v tomto intervalu také projevuje, avšak její vliv je ve srovnání s celkovou změnou daňového 

zatížení nevýznamný. Aby bylo možné analyzovat jednotlivé faktory, musí dojít k rozkladu 

zjednodušené funkce daňového zatížení roku 2007 na dva průběhy daňového zatížení dílčích 

změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2007. To znamená 

že, jedna funkce bude vyjadřovat pouze změnu položky na poplatníka a druhá funkce bude 

vyjadřovat změnu daňových pásem a daňové sazby. Komparační základnu bude 

tvořit legislativní úprava zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2005, ke které 

budou obě dílčí změny srovnávány. 

 

3.2.3 Analýza vlivu jednotlivých legislativních změn na daňové zatížení 

fiktivního poplatníka v roce 2007 

Dopad obou změn na výši daně z příjmů fyzických osob a daňové zatížení vybraného 

poplatníka je zachycen v obrázku 3.3.  

Obr. 3.3 Vliv legislativních změn na daňové zatížení fiktivního poplatníka v roce 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku 3.3 je patrné, že obě úpravy zákona o daních z příjmů, mají rozdílný vliv 

(alespoň v převážné části jejich funkčního průběhu) na výslednou daňovou povinnost 

fiktivního poplatníka. 

400000 600000
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Funkce daňového zatížení DZP vyjadřuje změnu položky na poplatníka (dle zákona                  

o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2007) a její vliv na daňové zatížení fiktivního 

poplatníka (dle zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2005). Z průběhu funkce 

daňového zatížení se změnou položky na poplatníka lze vyčíst, že v počáteční fázi dochází ke 

snížení daňového zatížení fiktivního poplatníka, konkrétně v rozmezí 400 000 – 600 000 Kč 

hrubých příjmů, ve srovnání s průběhem funkce daňového zatížení v roce 2005. Překročením 

hranice 600 000 Kč hrubých příjmů se funkce daňového zatížení se změnou položky na 

poplatníka zvolna odchyluje od funkce vyjadřující daňové zatížení v roce 2005 a způsobuje 

růst daňového zatížení. S dalším růstem hrubých příjmů fiktivního poplatníka se obě funkce 

daňového zatížení sbližují. Výpočet daně z příjmů a výsledná daňová povinnost fiktivního 

poplatníka pro rok 2005 s legislativní změnou zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro 

rok 2007, změna položky na poplatníka, jsou obsaženy v příloze 7 - varianta A. 

Úprava daňových pásem a daňových sazeb u progresivní daňové konstrukce                      

(dle zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2007) a její vliv na daňové zatížení 

fiktivního poplatníka (dle zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2005) je 

znázorněna v průběhu funkce daňového zatížení DZS. Z obr. 3.3 je patrné, že průběh funkce 

daňového zatížení se změnou sazeb snižuje daňové zatížení porovnáním s funkcí        

daňového zatížení v roce 2005. Změna daňového zatížení je významná hlavně v počáteční 

fázi  (v pásmu od 400 000 – 1 300 000 Kč), avšak s růstem hrubých příjmů fiktivního 

poplatníka dochází k jejímu postupnému snižování. Postupné snižování změny daňového 

zatížení  obou funkcí ve vyšších příjmových pásmech (u fiktivního poplatníka se jedná           

o hrubý příjem nad 1 300 000 Kč) je vyvoláno přechodem z druhého daňového pásma (kde 

dochází ještě ke snížení mezní sazby) do třetího respektive čtvrtého daňového pásma (kde 

nedochází ke snížení mezní sazby). I když nejsou přímo upraveny mezní sazby ve třetím                   

a čtvrtém daňovém pásmu změna marginální sazby prvního a druhého daňového pásma se 

promítá ve výši fixní sazby ve vyšším daňovém pásmu a proto dochází k pozvolnému splynutí 

obou funkcí. Výpočet daně z příjmů a výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka pro 

rok 2005 s legislativní změnou zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2007, 

daňových pásem a daňových sazeb, jsou obsaženy v příloze 8 - varianta B. 

Z předešlé analýzy vyplývá, že hlavními faktory způsobujícími výrazné odchýlení 

funkce daňového zatížení  v roce 2007 od funkce daňového zatížení v roce 2005, v pásmu od 

400 000 – 1 300 000 Kč,  jsou  obě změny v zákoně o daních z příjmů, ve znění platném pro 

rok 2007. Změna daňových pásem a daňových sazeb maximálně snižuje daňového zatížení 
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právě v tomto intervalu a změna položky na poplatníka rovněž snižuje daňové zatížení, avšak 

pouze v intervalu od 400 000 – 600 000 Kč hrubého příjmu.  

 

3.2.4 Komparace legislativních změn a daňového zatížení fiktivního 

poplatníka ve zdaňovacím období 2007 a 2008 

V roce 2008 nabývá účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

jehož součástí je legislativní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

platném pro rok 2008. To znamená, že dochází k podstatným změnám v zákoně o daních 

z příjmů ve srovnání se zdaňovacím obdobím 2007. 

Zásadní změny ve výpočtu daňové povinnosti nastávají v oblasti výdajů, zatímco ve 

zdaňovacím období roku 2007 mohl fiktivní poplatník kromě paušálních výdajů (60% 

z hrubých příjmů) uplatnit jako výdaj také zaplacené příspěvky na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění v prokázané výši dle příslušného právního předpisu, ve zdaňovacím 

období roku 2008 jsou příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění součástí 

paušálních výdajů, jejichž výše zůstává nezměněna. 

Dle zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2008, se ruší minimální 

základ daně. 

Nejvýznamnější změnou prochází samotná sazba daně. Klouzavě progresivní sazba 

daně je nahrazena lineární sazbou daně (15% lineární sazba daně). 

V neposlední řadě prochází úpravami i slevy na dani. U fiktivního poplatníka se jedná 

konkrétně o slevu na poplatníka a slevu na vyživované dítě, jejíž výše je upravena 

následovně. Odčitatelná položka sleva na poplatníka se zvyšuje ze 7 200 Kč ročně na 24 840 

Kč ročně. Odčitatelná položka sleva na  vyživované dítě se zvyšuje z 6 000 Kč ročně na 

10 680 Kč ročně.  

Kromě uvedených legislativních úprav zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro 

rok 2008, dochází ke zvýšení minimálních základů pro odvody pojistného na sociální 

pojištění. Avšak ve zdaňovacím období roku 2008 nevstupují příspěvky na sociální pojištění 

do výpočtů daňové povinnosti fiktivního poplatníka z důvodů agregace paušálních výdajů      

a příspěvků na sociální pojištění.  

Výpočet daně z příjmů a výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka dle zákona 

o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2008, jsou obsaženy v příloze 9. Průběh funkce 

daňového zatížení ve zdaňovacím období 2007 a zdaňovacím období 2008 je zachycen 

v obrázku 3.4. 
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Obr. 3. 4 Srovnání daňového zatížení ve zdaňovacím období 2007 a 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběhy obou funkcí daňového zatížení ve zdaňovacím období roku 2007 a 2008 se 

výrazně liší. Prvním důležitým rozdílem je, že o daňovém zatížení v roce 2008 se dá hovořit 

až po překročení 800 000 Kč hrubých příjmů, čímž se rozšiřuje pásmo nulového daňového 

zatížení. Z průběhu funkce je patrné, že výrazná změna daňovém zatížení v roce 2008 oproti 

roku 2007 nastává u fiktivního poplatníka překročením hranice 1 200 000 Kč hrubých příjmů. 

Tento fakt lze vysvětlit následovně.  

Ve zdaňovacím období roku 2007 se právě při překročení 1 200 000 Kč hrubých 

příjmů projevuje maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění spolu s tím, že fiktivní 

poplatník vstupuje do třetího daňového pásma. Tyto skutečnosti se však v průběhu funkce 

daňového zatížení v roce 2008 neprojevují v důsledku zavedení lineární sazby daně                 

a implementací příspěvků na sociální pojištění do paušálních výdajů. To znamená že funkce 

daňového zatížení v roce 2007 po překročení 1 200 000 Kč hrubého příjmu roste strměji 

zatímco funkce daňového zatížení v roce 2008 po překročení výše uvedeného hrubého příjmu 

pokračuje ve stejném průběhu.  

Z obrázku 3.4 však nelze zjistit, jak se projevují jednotlivé změny zákona o daních 

z příjmů na výsledné daňové povinnosti fiktivního poplatníka, respektive v průběhu daňového 

zatížení v roce 2008. Výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka v roce 2008 

ovlivňuje změna ve výši uplatňovaných paušálních výdajů, zrušení minimálního základu 

daně, změna sazby daně a zvýšení slevy na dani. To znamená, že pro analýzu vlivu 

jednotlivých legislativních změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném 

pro rok 2008, na daňové zatížení fiktivního poplatníka, je nutné rozložit funkci daňového 

zatížení roku 2008 na čtyři samostatné průběhy funkcí. Každý průběh funkce daňového 

zatížení bude vyjadřovat jednu dílčí změnu zákona o daních z příjmů, ve znění pro rok 2008, 
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zasazenou v legislativních podmínkách roku 2007. Komparační základnou pro analýzu dílčích 

změn zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2008, bude legislativní úprava 

zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2007, ke které  budou jednotlivé změny 

srovnávány. 

 

3.2.5 Analýza vlivu jednotlivých legislativních změn na daňové zatížení 

fiktivního poplatníka v roce 2008 

Dopad jednotlivých změn na výši daně z příjmů fyzických osob a daňové zatížení 

vybraného poplatníka je zachycen v obrázku 3.5. V obrázku 3.5 jsou uvedeny následující 

zkratky používané i dále v textu. Zkratka DZV vyjadřuje daňové zatížení se změnou 

uplatňovaných výdajů, zkratka DZMZ vyjadřuje daňové zatížení při zrušení minimálního 

základu daně, zkratka DZLS vyjadřuje daňové zatížení při zavedení lineární sazby daně                    

a zkratka DZSnD vyjadřuje daňové zatížení při zvýšení slev na dani. 

Obr. 3.5 Vliv legislativních změn na daňové zatížení fiktivního poplatníka v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku 3.5 je patrný vliv upravených paušálních výdajů na daňové zatížení 

fiktivního poplatníka, znázorněného funkcí daňového zatížení DZV. Průběh funkce daňového 

zatížení se změnou uplatňovaných výdajů je výrazně odlišný od funkčního průběhu daňového 

zatížení v roce 2007 a zvyšuje daňové zatížení u fiktivního poplatníka. Oboustranná šipka 

v grafu naznačuje místo největšího rozdílu v daňovém zatížení fiktivního poplatníka, a to při 

hrubém příjmu o velikosti 1 200 000 Kč.  

Dále jsou v obrázku 3.5 vyznačeny body Z a S u průběhu funkce daňového zatížení 

v rovce 2007, které vyjadřují maximální vyměřovací základy pro sociální pojištění, jejichž 

dopad na daňové zatížení fiktivního poplatníka byl již zmíněn. Zde vystupují jako faktory, 

Z 

S 
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které snižují změnu daňového zatížení v porovnání obou funkcí. Obě funkce daňového 

zatížení se s dalším růstem příjmů sbližují, a to z následujícího důvodu. 

S růstem hrubých příjmů se mění podíl uplatňovaných výdajů na sociální pojištění 

vzhledem k celkovým uplatňovaným výdajům fiktivního poplatníka ( 60%  paušální výdaje              

+ sociální pojištění). Dosáhne-li funkce daňového zatížení v roce 2007, bodů Z respektive 

S nemůže se více vzdalovat od funkce daňového zatížení se změnou uplatňovaných výdajů, 

jelikož ani výdaje na sociální pojištění (nejdříve na zdravotní pojištění a později i na sociální 

zabezpečení) se nezvyšují (zůstávají konstantní) a klesá jejich podíl na celkových výdajích 

fiktivního poplatníka a tudíž dochází ke zvyšování daňového zatížení v roce 2007. Výpočet 

daně z příjmů a výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka pro rok 2007 s legislativní 

změnou zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2008, změna ve výši 

uplatňovaných výdajů, jsou obsaženy v příloze 10 - varianta C. 

Zrušení minimálního základu je zachyceno v průběhu funkce daňového zatížení 

DZMZ a ve srovnání s funkcí daňového zatížení v roce 2007 se neliší. To znamená, že zrušení 

minimálního základu daně nemá na daňové zatížení fiktivního poplatníka žádný vliv. Jediným 

důsledkem zrušení minimálního základu daně je u fiktivního poplatníka zvýšení daňového 

bonusu (při této výši hrubých příjmů 200 000 Kč, 300 000 Kč, 400 000 Kč). Výpočet daně 

z příjmů a výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka pro rok 2007 s legislativní 

změnou zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2008, zrušení minimálního 

základu daně, jsou obsaženy v příloze 11 -  varianta D. 

Zavedení 15% lineární sazby daně je patrné z průběhu funkce daňového zatížení 

DZLS. V počáteční fázi se projevuje růstem daňového zatížení fiktivního poplatníka ve 

srovnání s průběhem funkce daňového zatížení v roce 2007. Následně dochází k výraznému 

poklesu daňového zatížení ve srovnání obou funkcí, což je možné interpretovat následovně.  

Počáteční růst daňového zatížení je vyvolán skutečností, že daň vypočtená dle 

klouzavě progresivní sazby daně ze základu daně spadajícího do prvního a druhého daňového 

pásma je nižší, než daň vypočtená ze stejného základu daně dle 15% lineární sazby daně. Při 

lineární daňové konstrukci se míra zdanění poplatníka s růstem hrubých příjmů nemění (tzn. 

že poplatník platí stejné % ze svého důchodu jako daň bez ohledu na výši svého důchodu)      

a tudíž na rozdíl od klouzavě progresivní sazby daně (kde míra zdanění roste s hrubými 

příjmy) snižuje daňové zatížení s růstem hrubých příjmů. Hlavně proto je výše daňového 

zatížení v roce 2008 s rostoucími hrubými příjmy výrazně nižší, než-li daňové zatížení v roce 

2007. 
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Výpočet daně z příjmů a výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka pro rok 

2007 s legislativní změnou zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2008, změna 

sazby daně, jsou obsaženy v příloze 12 - varianta E. 

Úprava položek slevy na dani, konkrétně slevy na poplatníka a na vyživované dítě, se 

projeví výrazným snížením daňového zatížení vyjádřeného funkcí daňového zatížení DZSnD 

oproti funkci daňového zatížení v roce 2007. Počáteční výrazné snížení daňového zatížení se 

s růstem hrubých příjmů zmírní, protože s růstem hrubých příjmů roste i daň a podíl 

odčitatelných položek slevy na dani ku dani  klesá. Výpočet daně z příjmů a výsledná daňová 

povinnost fiktivního poplatníka pro rok 2007 s legislativní změnou zákona o daních z příjmů, 

ve znění platném pro rok 2008, změna odčitatelných položek slevy na dani, jsou obsaženy 

v příloze 13 - varianta F.  

 Na základě provedené analýzy jednotlivých změn zákona o daních z příjmů, ve znění 

platném pro rok 2008 lze říci, že agregace paušálních výdajů a sociálního pojištění zvyšuje 

daňové zatížení fiktivního poplatníka. Dokonce i zavedení lineární sazby daně působí 

v pásmech nižších příjmů na růst daňového zatížení. Jediným faktorem snižující daňové 

zatížení v pásmech nižších příjmů je úprava slev na dani, a stává se nejvýznamnějším 

faktorem snižující daňové zatížení v těchto pásmech. Až ve vyšších příjmových pásmech pak 

výrazněji snižuje daňové zatížení lineární sazba daně, kterou je možno označit za 

nejvýznamnější faktor působící na daňové zatížení ve vyšších příjmových pásmech.  

 

3.2.6 Komparace legislativních změn a daňového zatížení fiktivního 

poplatníka ve zdaňovacím období 2008 a 2009 

S účinností od 1.1. 2009 ovlivňují výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka 

následující změny v zákoně o daních z příjmů. Dochází ke snížení lineární sazby daně ze 

stávajících 15% na 12,5%.  Další změnou procházejí některé odpočty v podobě slevy na dani, 

u fiktivního poplatníka se jedná konkrétně o slevu na poplatníka a slevu na vyživované dítě. 

Výše slevy na poplatníka  se snižuje ze stávajících 24 840 Kč ročně na 16 560 Kč ročně         

a výše slevy na vyživované dítě se snižuje z 10 680 Kč ročně na 10 200 Kč ročně. 

Výpočet daně z příjmů a výsledná daňová povinnost fiktivního poplatníka dle zákona 

o daních z příjmů, ve znění pro rok 2009, jsou obsaženy v příloze č. 14. Průběh funkce 

daňového zatížení ve zdaňovacím období 2008 a zdaňovacím období 2009 je zachycen 

v obrázku 3.6. 
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Obr. 3.6 Srovnání daňového zatížení ve zdaňovacím období 2008 a 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Průběh daňového zatížení v roce 2009 se od průběhu funkce daňového zatížení v roce 

2008 liší ve dvou intervalech. V prvním případě, v intervalu zhruba od 700 000 Kč do 

1 000 000 Kč, dochází ke zvýšení daňového zatížení fiktivního poplatníka. V druhém případě, 

 překročením 1 000 000 Kč hrubých příjmů, se daňové zatížení v roce 2009 ve srovnání 

s daňovým zatížením v roce 2008 snižuje. Takový průběh daňového zatížení v roce 2009 lze 

vysvětlit následovně. 

 Snížením slevy na dani dojde ke zvýšení daňového zatížení. Zvýšení daňového 

zatížení není stejné napříč hrubými příjmy. Tento fakt se projevil již při analýze daňového 

zatížení v roce 2008, kdy zvýšení slevy na dani naopak vyvolalo efekt nerovnoměrného 

poklesu daňového zatížení. To znamená, že u poplatníka s nižšími příjmy, se snížení slevy na 

dani projeví mnohem více, než u poplatníka s vyššími příjmy.  

Změna výše lineární sazby daně naopak daňové zatížení snižuje. Snížení daňového 

zatížení opět není stejné napříč hrubými příjmy, ale nepatrně více se snižuje daňové zatížení 

fiktivnímu poplatníkovi s růstem hrubých příjmů. Takové tvrzení lze dokázat následovně. 

Fiktivní poplatník si uplatňuje výdaje paušálem a základy daně jsou napříč hrubými 

příjmy stejné (vyjádřeno procentuálně). Co ale stejné není, je podíl uplatněných 

nezdanitelných částí základu daně vyjádřený k základu daně (před uplatněním odpočtů). 

S růstem hrubých příjmů se podíl nezdanitelných částí základu daně a základu daně (před 

uplatněním odpočtů) snižuje. To znamená, že s růstem hrubých  příjmů dochází ke zdanění 

stále většího podílu základu daně. Snížení lineární sazby daně se pak logicky projeví mnohem 

více ve vyšších příjmových pásmech, kde zůstává větší část základu daně ke zdanění. 

Z výše provedené analýzy vyplývá, že u fiktivního poplatníka s nižšími příjmy lehce 

vzrostlo daňové zatížení a dochází ke snížení pásma nulového daňového zatížení respektive 
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ke snížení daňového bonusu. To znamená, že u poplatníka s nižšími příjmy převážil efekt 

snížených daňových slev nad efektem snížení lineární sazby daně. Naproti tomu u poplatníka 

s vyššími příjmy, převážil efekt snížení lineární sazby daně nad efektem poklesu daňových 

slev. Výsledný efekt je doprovázen poklesem daňového zatížení u fiktivního poplatníka 

s vyššími příjmy. 

Z celkového pohledu je patrné, že legislativní úprava zákona o daních z příjmů, ve 

znění platném pro rok 2009 zvýhodňuje fiktivního poplatníka s vyššími příjmy. 

 

3.3 Analýza dopadu legislativních změn pomocí efektivní daňové úlevy 

Při srovnávání dopadu legislativních změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

na výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka pomocí daňového zatížení byly mimo 

jiné analyzovány změny ve výši a způsobu uplatnění odčitatelných položek. Ve zdaňovacím 

období roku 2007 nastala změna ve výši a možnosti uplatnění odčitatelné položky poplatníka 

jako slevy na poplatníka, předtím uplatňované jako nezdanitelné části základu daně. V roce 

2008 byla tato položka  slevy na poplatníka ještě navýšena spolu se slevou na dítě. Zatímco 

vliv jednotlivých odčitatelných položek uplatňovaných jako slevy na dani byl v komparaci 

daňového zatížení rozebrán, vliv odčitatelných položek uplatňovaných jako nezdanitelná část 

základu daně (snižující základ daně) analyzován nebyl.  

Proto je vhodné doplnit analýzu legislativních změn zákona o daních z příjmů pomocí 

daňového zatížení o porovnání efektivnosti uplatňování odčitatelných položek uplatňovaných 

jako nezdanitelné části základu daně ve výpočtu daňové povinnosti fiktivního poplatníka pro 

jednotlivá zdaňovací období. 

 

3.3.1 Analýza efektivní daňové úlevy v roce 2005 

Ve zdaňovacím období roku 2005 má fiktivní poplatník možnost odečíst od základu 

daně tyto odčitatelné položky: penzijní připojištění se státním příspěvkem (celkem 12 000 

Kč), dary (celkem 6 000 Kč) a odčitatelnou položku na poplatníka (38 040 Kč).  

Pro přehlednější komparaci efektivní daňové úlevy v jednotlivých zdaňovacích období 

je vhodné pracovat s celkovou sumou odčitatelných položek uplatňovaných jako 

nezdanitelnou část základu daně, avšak struktura jednotlivých položek nezdanitelných částí 

základu daně je pro názornost zachována. 

Velikost efektivní daňové úlevy u fiktivního poplatníka za rok 2005 v jednotlivých 

daňových pásmech je znázorněna v obrázku 3.6. 
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Obr. 3.6 Velikost efektivní daňové úlevy ve zdaňovacím období 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z obrázku 3.6 lze usoudit, že se vstupem fiktivního poplatníka do vyšších daňových 

pásem roste také efektivní daňová úleva všech odčitatelných položek uplatňovaných jako 

nezdanitelná část základu daně a logicky roste i celková efektivní daňová úleva. Růst 

efektivní daňové úlevy je způsoben klouzavě progresivní sazbou daně. 

V závislosti na zvyšujících se hrubých příjmech fiktivního poplatníka, vstupuje 

fiktivní poplatník do vyšších daňových pásem a roste i marginální míra zdanění jeho 

dosažených příjmů. Avšak uplatňováním nezdanitelných částí základu daně dochází ke 

snížení daňového základu a v neposlední řadě i průměrné sazby daně, protože se snižuje 

velikost té části základu daně, která podléhá mezní sazbě daně příslušného daňového pásma. 

Snížení výsledné daňové povinnosti vlivem uplatňování nezdanitelných částí základu se 

zvyšuje s růstem hrubých příjmů fiktivního poplatníka. 

Jinak řečeno, dosahuje-li fiktivní poplatník vyšších příjmů dochází k většímu snížení 

daně než kdyby dosahoval příjmů nižších, což může být chápáno jako nespravedlivé, protože 

je zvýhodňován poplatník s vyššími příjmy oproti poplatníkovi s nižšími příjmy.  

Na druhou stranu je nutno dodat, že uplatňování nezdanitelných částí základu daně 

zmírňuje tvrdost klouzavě progresivní daňové konstrukce, která svoji konstrukcí 

„zvýhodňuje“ poplatníky s nižšími příjmy (což je patrné z průběhu daňového zatížení 

fiktivního poplatníka). 

 

3.3.2 Analýza efektivní daňové úlevy v roce 2007 

V roce 2007 má fiktivní poplatník možnosti odečíst si od základu daně tyto odčitatelné 

položky: penzijní připojištění se státním příspěvkem (celkem 12 000 Kč), dary (celkem 6 000 
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Kč). Velikost efektivní daňové úlevy u fiktivního poplatníka za rok 2007 v jednotlivých 

daňových pásmech je znázorněna v obrázku 3.7. 

 Obr. 3.7 Velikost efektivní daňové úlevy ve zdaňovacím období 2007 
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Velikost celkové efektivní daňové úlevy v jednotlivých daňových pásmech klesly ve 

zdaňovacím období roku 2007 oproti zdaňovacímu období roku 2005. Tento fakt způsobilo 

přesunutí odčitatelné položky poplatník z nezdanitelné části základu daně do slevy na dani               

a změna mezních sazeb u klouzavě progresivní daňové konstrukce 

Samotný přesun odčitatelné položky z nezdanitelné části základu daně do slevy na 

dani přispívá na jednu stranu ke zvýšení rovnosti v uplatňování odčitatelných položek, na 

druhou stranu však nedochází ke snižování mezní sazby daně a zvýhodněn je poplatník  

s nižšími příjmy. Úprava mezních sazeb prvních dvou daňových pásem u progresivní daňové 

sazby snižuje efektivní daňovou úlevu v těchto pásmech a prohlubuje nerovnost v uplatňování 

nezdanitelných částí základu daně ve srovnání se třetím a čtvrtým daňovým pásmem                       

(z pohledu efektivní daňové úlevy). To znamená, že i úprava prvních dvou daňových pásem 

povede ke zvýhodnění poplatníka s nižšími příjmy. Pomocí tempa růstu efektivní daňové 

úlevy je možno výše uvedená tvrzení ověřit. 

Tempo růstu efektivní daňové úlevy, vypočtené jako suma efektivní daňové úlevy 

prvních dvou daňových pásem a suma efektivní daňové úlevy zbývajících dvou daňových 

pásem, je vyšší v roce 2007 než-li v roce 2005. To znamená, že ve zdaňovacím období roku 

2007 je oproti zdaňovacímu období roku 2005 dosaženo u fiktivního poplatníka vyšší 

nerovnosti v uplatňování nezdanitelných částí základu daně.  
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3.3.3 Analýza efektivní daňové úlevy v roce 2008 a 2009 

V roce 2008 má fiktivní poplatník možnosti odečíst si od základu daně tyto odčitatelné 

položky: penzijní připojištění se státním příspěvkem (celkem 12 000 Kč), dary (celkem 6 000 

Kč). Velikosti efektivní daňové úlevy u fiktivního poplatníka za rok 2008 je znázorněna 

v obrázku 3.8. 

Obr. 3.8 Velikost efektivní daňové úlevy ve zdaňovacím období 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavedením lineární sazby daně je efektivní daňová úleva při jakkoliv vysokých 

hrubých příjmech konstantní, protože na rozdíl od klouzavě progresivní sazby daně existuje                

u lineární sazby daně pouze jedno daňové pásmo s jednou marginální sazbou. Jinými slovy 

zvyšování hrubých příjmů nepovede u fiktivního poplatníka za těchto okolností ke zvyšování 

efektivní daňové úlevy, a proto je dosaženo z pohledu efektivní daňové úlevy maximální 

spravedlnosti (jak pro fiktivního poplatníka s vyššími příjmy tak pro fiktivního poplatníka 

s nižšími příjmy). 

Za obdobné je možno označit chování efektivní daňové úlevy v roce 2009 jen s tím 

rozdílem, že v roce 2009 dojde ke snížení efektivní daňové úlevy. Důvodem je snížení 

lineární sazby daně. Proto je zbytečné se nadále efektivní daňovou úlevou v roce 2009 

zabývat. 

Analýza dopadu legislativních změn pomocí efektivní daňové úlevy ukazuje, že ve 

zdaňovacím období roku 2007 oproti roku 2005 dochází při růstu hrubých příjmů fiktivního 

poplatníka ke snížení efektivní daňové úlevy a ke zvýhodnění poplatníka s nižšími příjmy. 

Opačná tendence pak nastává ve zdaňovacích období 2008 a 2009, kdy s růstem hrubých 

příjmů nedochází k většímu snižování daňové povinností vlivem efektivní daňové úlevy                         

a lineární sazba daně odebírá stejné procento důchodů jak fiktivnímu poplatníkovi s vyššími 

příjmy tak fiktivnímu poplatníkovi s nižšími příjmy, což vede k maximálně spravedlivému 

uplatňování odčitatelných položek od základu daně.  
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3.4 Shrnutí dosažených výsledků  

 Pro analýzu vlivu změn v legislativní úpravě daně z příjmů fyzických osob na 

vybraného poplatníka byly stanoveny čtyři zdaňovací období roku 2005, 2007, 2008 a 2009. 

Konstrukce daně z příjmů fyzických osob je poměrně složitá a tedy i změny v legislativní 

úpravě zpravidla postihují široký záběr jednotlivých dílčích částí zákona o daních z příjmů. 

Proto bylo nutné vhodně vymezit fiktivního poplatníka, na jehož příkladu mohly být 

jednotlivé analýzy provedeny.  

Takové vymezení fiktivního poplatníka s sebou nese některá praktická omezení. 

Prvním výraznějším omezením vypovídací schopnosti jednotlivých analýz provedených za 

pomocí mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení je ten fakt, že nezohledňují výši 

zaplacených příspěvků na sociální pojištění fiktivního poplatníka. Dalším omezujícím 

předpokladem je rozsah simulovaných hrubých příjmů, který byl zvolen v určitém intervalu 

tak, aby postihl jednotlivé změny v zákoně o daních z příjmů a nikoliv všechny varianty 

daňového zatížení a výsledné daňové povinnosti fiktivního poplatníka. Samotné využití 

fiktivního poplatníka pro analýzu změny v legislativní úpravě daně z příjmů fyzických osob 

s sebou nese omezující předpoklad, a to ten, že nezohledňuje racionální chování 

ekonomického subjektu. Fiktivní poplatník zachovává napříč hrubými příjmy stále stejnou 

výši a strukturu odpočtů, stejným způsobem uplatňuje i výdaje. Reálný poplatník by mohl 

tyto aspekty ovlivňovat, což by mohlo mít výraznější dopad na ukazatel daňového zatížení.  

 Za předpokladu přijetí výše uvedených omezení lze dospět k následujícím závěrům. 

Na základě analýzy provedené pomocí ukazatele efektivní daňové úlevy a daňového zatížení 

se ukázalo, že uplatňování nezdanitelných částí základu daně a slevy na dani má odlišné 

dopady na výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka.  

V případě klouzavě progresivní sazby daně lze říci, že uplatňování slevy na dani má 

vyšší účinek u fiktivního poplatníka s nižšími příjmy na rozdíl od uplatňování nezdanitelných 

částí základu daně. Nezdanitelné části základu daně snižují výslednou daňovou povinnost 

fiktivního poplatníka v pásmech nižších příjmů výrazně méně, a to v závislosti na stupni 

progrese sazby daně. S růstem hrubých příjmů se rozdílnost zmírňuje, avšak sleva na dani 

snižuje výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka vždy o trochu více. To je 

zapříčiněno způsobem uplatňování odčitatelných položek. Nezdanitelné části základu daně se 

uplatňují vůči základu daně a jejich podíl k základu daně je mnohem menší než-li podíl slevy 

na dani a daně. A proto je i výsledná daňová povinnost nižší při uplatňování slevy na dani ve 

srovnáním s nezdanitelnými částmi základu daně. V případě klouzavě progresivní sazby daně 
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může být navíc v závislost na uplatňovaných nezdanitelných částí základu daně a slevy na 

dani ovlivňována progresivita daňové konstrukce. 

 U lineární sazby daně, má uplatňování nezdanitelných částí základu daně a slevy na 

dani na výslednou daňovou povinnost fiktivního poplatníka obdobný účinek jako u klouzavě 

progresivní sazby daně s tím, že nedochází k ovlivňování progresivity daňové konstrukce. 

Z analýz provedených pomocí ukazatele daňového zatížení je možno dospět k tomuto 

tvrzení. Klouzavě progresivní sazba daně odebírá vyšší procento důchodů poplatníkům 

s vyššími příjmy  a umožňuje zatížit poplatníka s nižšími příjmy mnohem menší daní. Tento 

fakt asi nejlépe odpovídá principu platební schopnosti. Lineární sazba daně zatěžuje 

poplatníka stejně napříč hrubými příjmy. To je výhodné zejména pro poplatníka s vyššími 

příjmy, protože na rozdíl od klouzavě progresivní sazby daně mu zanechává větší část 

důchodu ke spotřebě. Ovšem jaký dopad bude mít zavedení lineární nebo klouzavě 

progresivní sazby daně na velikost výsledné daňové povinnosti  konkrétního poplatníka závisí 

na mnoha dalších faktorech. Jako příklad lze uvést velikost a počet daňových pásem, velikost 

mezních sazeb, strukturu a velikost odpočtů atd. 

 Jak již bylo výše uvedeno, daň z příjmů fyzických osob je jednou z nejsložitějších daní 

v celém daňovém systému a patří k důležitým makroekonomickým nástrojům k ovlivňování 

ekonomické aktivity. Její matematický aparát umožňuje celou řadu modifikací, přičemž 

jednotlivé dílčí složky se mohou vzájemně ovlivňovat. V některý případech je proto velmi 

obtížné předpovídat, do jaké míry ovlivní daná legislativní úprava daně z příjmů fyzických 

osob cílového poplatníka. Z analýz provedených v této kapitole byly zobecněny některé 

vztahy, které jsou do určité míry neměnné a zpravidla budou působit stále stejným způsobem 

na výslednou daňovou povinnost kteréhokoliv poplatníka.  
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Závěr 

 

Každá legislativní změna zákona o daních z příjmů ovlivňuje výslednou daňovou 

povinnost poplatníka jiným způsobem. Některé legislativní změny postihují určitou část 

hrubých příjmů a dále je jejich působení omezeno. Mohou tak eliminovat negativní jevy 

v chování ekonomického subjektu či podpořit chování ekonomicky prospěšné. Jiné 

legislativní změny působí na ekonomický subjekt napříč dosaženými hrubými příjmy a jsou 

rozdílné velikostí vlivu v jednotlivých pásmech. V neposlední řadě lze jmenovat i takové 

legislativní změny, které postihují ekonomický subjekt stejně, nezávisle na dosažených 

příjmech. 

Na základě výpočtů daňové povinnosti a daňového zatížení fiktivního poplatníka 

provedených v kapitole 3. je možno konstatovat, že v roce 2007 došlo ve srovnání s rokem 

2005 ke zvýhodnění poplatníka s nižšími příjmy. Dále provedené dílčí analýzy legislativních 

změn za stejná zdaňovací období potvrdily, že nastavení slevy na dani je pro poplatníka 

s nižšími příjmy mnohem výhodnější, než-li uplatňování nezdanitelné části základu daně 

v podmínkách klouzavě progresivní daňové sazby. Úprava daňových pásem a sazeb rovněž 

přispěly ke snížení daňového zatížení poplatníka s nižšími příjmy. Z výše uvedeného vyplývá, 

že obě legislativní změny v zákoně o daních z příjmů působí na fiktivního poplatníka napříč 

hrubými příjmy, přičemž jejich pozitivní vliv na snížení daňového zatížení se výrazněji 

projevuje v pásmech nižších příjmů. 

Pro rok 2008 je příznačné zavedení takových opatření, které svoji konstrukcí výrazně 

zvýhodňují poplatníka s vyššími příjmy, avšak ke snížení daňového zatížení došlo                         

i u poplatníka spadajícího do nižších příjmových pásem. Z analýz provedených za rok 2008 se 

ukázalo, že zavedení lineární sazby daně může být obrovským zásahem do celé konstrukce 

daně z příjmů fyzických osob a může působit i na řadu jejich funkcí. Zejména pak funkci 

redistribuční a stabilizační, další otázkou je její dopad z pohledu daňové spravedlnosti 

respektive z pohledu společenského.  

Ke zvýhodnění poplatníka s vyššími příjmy dojde i v roce 2009, avšak spolu se  

zvýšením daňového zatížení u poplatníka s nižšími příjmy. Z analýz provedených za rok 2009 

se ukázala složitost celé konstrukce daně z příjmů fyzických osob, kdy jedna legislativní 

změna může být umocněna nebo naopak zmírněna jinou dílčí částí daňové konstrukce. Řeč je 

o snížení lineární sazby daně, která by za jiných okolností posunula křivku daňového zatížení  

rovnoměrně směrem dolů, avšak vlivem nezdanitelných částí základu daně tomu tak nebylo. 
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Jednotlivé analýzy byly zpracovány za určitého zjednodušujícího předpokladu, a tím 

bylo oddělení dopadu sociálního pojištění a daně z příjmů fyzických osob na daňové zatížení 

fiktivního poplatníka. Je zřejmé, že v reálném životě jsou i změny ve výši plateb sociálního 

pojištění důležitým faktorem ovlivňující výsledné daňové zatížení fyzických osob. V této 

práci je výše příspěvků na sociální pojištění v letech 2005 a 2007 zapracována do výdajů nad 

rámec uplatněných paušálních výdajů. V roce 2008 nedošlo k výraznější změně ve výpočtu 

příspěvků na sociální pojištění a tento trend se předpokládá i pro rok 2009. Na základě těchto 

skutečností lze konstatovat, že v průběhu analyzovaných období let 2005, 2007, 2008, 2009 

nedošlo k výrazné změně ve výši odvodů sociálního pojištění, pouze k jeho plynulému 

navyšování. 
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