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1. Úvod 

     Dan� – pojem který vyvolává mnoho konflikt�. Stát chce na daních vybrat co nejvíce 

prost�edk� do ve�ejných rozpo�t�, lidé a firmy naopak cht�jí aby jejich majetek a p�íjmy byly 

dan�mi zatíženy co nejmén�.  

     Da�ový systém �eské republiky je velmi podobný da�ovým systém�m vysp�lých stát�

Evropy. Liší se od nich pouze v sazbách daní, nezdanitelných �ástí základu dan�, 

ode�itatelnými položkami �i slevami na dani. Da�ový systém �eské republiky se skládá ze 

soustavy daní, které jsou vybírány za ur�ité období od fyzických �i právnických osob z jejich 

spot�eby zboží nebo služeb, kdy da� je sou�ástí ceny tohoto statku nebo z jejich majetk� �i 

d�chodu. Výnosy daní slouží jako p�íjem ve�ejných rozpo�t�. V �eské republice funguje 

soustava ve�ejných rozpo�t�, která se skládá z e státního rozpo�tu a rozpo�t� obcí a kraj�. 

Da� nebo její �ást , jež plyne do ve�ejných rozpo�t�, stanovuje rozpo�tové ur�ení daní. 

     Da� z p�íjm� fyzických osob slouží jako prost�edek, kterým je možné ovliv�ovat chování 

fyzických osob. Výši této dan� lze upravovat nap�íklad pomocí dar� na ve�ejn� prosp�šné 

ú�ely, p�ísp�vky na životní pojišt�ní nebo zam�stnáváním handicapovaných osob. 

     Dan� jsou finan�ním základem ve�ejných rozpo�t� a jejich správou se zabývá ministerstvo 

financí a na nižší úrovni finan�ní a celní ú�ady. 

     Cílem bakalá�ské práce je zhodnotit postavení dan� z p�íjm� fyzických osob v da�ovém 

systému �eské republiky v letech 2005 - 2009. V jednotlivých kapitolách jsou použity 

metody srovnávací a �asové �ady. 

     Tato práce se skládá ze t�í kapitol, které jsou dále �len�ny na tématické podkapitoly. První 

kapitola bakalá�ské práce se zam��uje  na da�ový systém �eské republiky, popisuje jeho 

historii, da�ové reformy v minulosti a následn� také sou�asný da�ový systém v letech 2010 – 

2011. Druhá kapitola se podrobn� v�nuje dani z p�íjm� fyzických osob, zjiš	uje p�edm�t 

dan�, jaké p�íjmy fyzických osob jsou od této dan� osvobozeny, jaké jsou jednotlivé základy 

dan� podle druh� p�íjm�. Dále popisuje jaké jsou ode�itatelné položky a jaké položky snižují  

základ dan�.Da� je vybírána na základ� da�ového p�iznání a systému záloh. Poslední t�etí 

kapitola  se soust�e
uje na popis celostátních výnos� dan� z p�íjm� fyzických osob jako celku 

v letech 2005 – 2009, následn� popisuje celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob ze 

závislé �innosti a z funk�ních požitk�, celostátní výnosy  dan� z p�íjm� fyzických osob 

z kapitálových výnos�, celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání  

v letech  2005 – 2009 a následn� porovnává výnosy t�chto daní ve státním rozpo�tu  
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a rozpo�tech obcí a kraj�. 

St�žejními zdroji této práce jsou odborné publikace zabývající se da�ovými teoriemi  

a elektronické zdroje. 
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2. Charakteristika da�ového systému �eské republiky

     „U r�zných autor� najdeme zna�né množství definic dan�. Nej�ast�ji se používá ta,která 

definuje da� jako povinnou, zákonem p�edem stanovenou �ástku, kterou se od�erpává na 

nenávratném principu �ást nominálního d�chodu ekonomického subjektu. Dan� jsou placeny 

bu� pravideln� (nap�. d�chodové dan�), nebo jednorázov� p�i napln�ní ur�itých skute�ností. 

Dan�mi se odnímají p�íjmy soukromého sektoru, aby se jejich výnosy mohly stát p�íjmem 

ve�ejných rozpo�t�. Da� p�edstavuje transfer finan�ních prost�edk� od soukromého 

k ve�ejnému sektoru. 

     Da� je rovn�ž finan�n� právním institutem, pro ú�ely jejich výb�ru, závaznosti 

a mimoekonomické vynutitelnosti jsou upraveny právní formou. Je tedy právním vztahem 

závazkovým, ze kterého v��iteli vzniká právo na pln�ní od dlužníka a dlužníkovi vzniká 

povinnost závazek splnit. 

     Charakteristickým znakem daní je to, že spln�ní da�ové povinnosti nezakládá poplatníkovi 

nárok na žádné konkrétní pln�ní ze strany státu. Da� je platbou neekvivalentní  

a neú�elovou.
1

     2.1 Historie da�ového systému 

          Prvopo�átky da�ového systému lze sledovat již ve starov�ku a st�edov�ku. Docházelo 

zde k platbám p�i p�echodu nebo p�ejezdu na hranicích m�st, poplatky za pr�jezd pr�plavem 

�i tzv. mostné , vybíralo se clo a akcízy – dnes by se daly ozna�it jako spot�ební dan�. �ást 

t�chto zdroj� byla odvád�na panovníkovi �i vrchnosti.  Vyskytují se zde r�zné zp�soby 

výb�ru daní - od výb�r�ího daní, který se zavázal odevzdat panovníkovi ur�itý obnos a musel 

si tedy za�ídit jeho výb�r od poplatník�, až po nevybíravé uchvácení majetku.  

         Po nástupu liberalismu se stávají dan� pravidelnými a povinnými, za�ínají vznikat nové 

typy daní, výše dan� pro poplatníka za�íná odpovídat skute�ným výnos�m a p�íjm�m 

vlastníka. První d�chodová da� – da� z p�íjmu fyzických osob vznikla v Anglii roku 1799. 

V roce 1898 vzniká v N�mecku první státní systém p�ísp�vk� na sociální zabezpe�ení  

a koncem 19. století vznikají první dan� ze zisku právnických osob. 

          V 90. letech 19. století dochází v Rakousku (jehož sou�ástí jsou i �eské zem�) 

k zavedení tzv. výnosových daní (všeobecná výd�lková ze živnosti, da� z podnik� ve�ejn�

                                                
1 ŠIROKÝ J. a kol. Da�ové teorie s praktickou aplikací (2008, str. 9) 
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ú�tujících a jiné dan�), ale také k osobní d�chodové dani, která byla zpo�átku velice nízká, ale 

b�hem 20. století za�ala rychle r�st. 

          Ve 20. století dochází k vysokému nár�stu daní. Kterému p�isp�ly i ob� sv�tové války. 

P�ed válkou je nutné vybírat peníze na zbrojení a po válce k obnov� zem�. Ve�ejné finance se 

za�aly masivn� uplat�ovat v hospodá�ské politice stát�, což vedlo k velkému nár�stu daní. 

P�ísp�vky na sociální zabezpe�ení byly odd�leny od p�ímých daní. V posledních desetiletích 

20. století jsou zavád�ny nejnov�jší dan�, da� z p�idané hodnoty a ekologické dan�. 

Da�ové reformy 

          Pod pojmem da�ová reforma rozumíme podstatnou zm�nu da�ových zákon�, které 

ovlivní ekonomický r�st a spravedliv�jší p�erozd�lování da�ového b�emene. Po 2. sv�tové 

válce je již hospodá�ství jednotlivých zemí propojeno tak, že stát, který uskute�ní reformu 

jako první ovlivní ekonomicky i intelektuáln� zbytek sv�ta. Dochází k tzv. vlnám da�ových 

reforem. 

První vlna reforem 

          Za�ala po 2. sv�tové válce a vedla k rozší�ení a zavád�ní systém� sociálního 

pojišt�ní odd�lením p�ísp�vk� na sociální pojišt�ní od d�chodových daní.  Tato první vlna 

byla ukon�ena v roce 1965.     

Druhá vlna reforem

          Tuto vlnu iniciovala Francie, která zavedla v roce 1967 da� z p�idané hodnoty jako 

všeobecnou spot�ební da�. Tuto da� zavedli v 60. až 80. letech ve vysp�lých zemích 

v souvislosti se vstupem do ES, v 90. letech v souvislosti s rozvojem obchod� ne�lenských 

stát� s �lenskými zem�mi ES. Tato vlna trvala od 60. do 90. let minulého století. 

T�etí vlna reforem 

          Jako  snaha   o  obnovení   ekonomické  aktivity  a  proti   p�ílišnému,   složitému  

a nespravedlivému zdan�ní, vznikla reforma v USA. Snahou této reformy bylo zvýšit 

ekonomickou motivaci subjekt�, zvýšit spravedlnost a p�ehlednost daní, zjednodušit da�ové 

zákony a zachovat da�ové výnosy. 

Reforma v �eskoslovensku 

          Da�ová reforma zapo�ala roku 1990, kdy �eskoslovensko p�echázelo z centráln�

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

nové da�ové zákony a uskute�nily se významné zm�ny. I když  k 1.1.1993 došlo k rozd�lení 

�eskoslovenska, tyto da�ové zákony byly schvalovány spole�ným parlamentem ješt� v roce 

1992, a proto m�ly ob� republiky zpo�átku stejné dan�. Pozd�ji p�icházely novely t�chto 

zákon� a nyní jde již o dva velmi odlišné systémy. 
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          Za nejpodstatn�jší zm�nu pokládám zavedení nové dan� - da� z p�idané hodnoty, která 

nahradila d�ív�jší da� z obratu. Další zavedené dan� byly da� spot�ební a da� silni�ní. 

Doposud používanou da� domovní nahradila da� z nemovitosti. Da� d�dická, darovací  

a z p�evodu nemovitosti nahradila dosud používané notá�ské poplatky. 

          Od roku 2003 u nás probíhá významná reforma ve�ejných financí, která byla vyvolána 

pot�ebou zastavit r�st vládního dluhu. Hlavním  cílem  reformy daní je stabilizovat jejich výši  

a omezit  da�ové  úniky.  Místo  odpo�tu  od  základu  dan� z p�íjmu se zavedly slevy na dani  

a  pro  poplatníky  je  nejd�ležit�jší  zm�nou  snížená sazba dan� – zavedení tzv.  rovné dan�  

u dan� z p�íjmu fyzických osob ve výši 15% .2

     2.2. Da�ový systém v �eské republice 2010 - 2011 

          Nejprve bychom si m�li vysv�tlit pojem da�ový systém. Národní ekonomiky 

nepoužívají jednu velkou da� k napln�ní ve�ejných rozpo�t�, ale n�kolik menších daní, které 

mají mezi sebou r�zné vazby. V této souvislosti hovo�íme o soustav� daní nebo da�ovém 

systému. 

     2.2.1 Neda�ové ve�ejné p�íjmy 

     Neda�ové ve�ejné p�íjmy tvo�í pouze malou �ást ve�ejných rozpo�t�. Pat�í mezi n�

nap�íklad výnosy z prodeje státního majetku (kapitálové p�íjmy), úv�rové p�íjmy a dotace 

z mezinárodních fond�. 

P�ísp�vky do státních fond� – pro p�íklad z každého vstupného do kina plyne 1,- K� do 

Fondu pro podporu a rozvoj �eské kinematografie. 

Poplatky -  jsou platby za služby poskytované ve�ejným sektorem. Mají zprost�edkovatelský 

charakter a lze se mu vyhnout, na rozdíl od dan�.  

     U nás hlavn�: 

      správní poplatky – což je nap�íklad poplatek za výpis z katastru nemovitostí, výpis 

z trestního rejst�íku, vystavení cestovního pasu apod. 

     poplatek za užívání dálnic – dálni�ní známka. Zde se jedná o zvláštní  druh poplatku, 

který je hrazen tím, že si zakoupíme dálni�ní nálepku. Tento poplatek vhodn� demonstruje 

možnost vyhnout se jeho úhrad�, sta�í nepoužívat dálnice. Výnos z dálni�ních známek plyne 

do Státního fondu dopravní infrastruktury, ze které se hradí p�edevším výstavba silnic  

a dálnic. 

     Poplatek místní – v podstat� da� ukládaná na místní úrovni. Uložení místního poplatku  

                                                
2 KUBÁTOVÁ, K. Da�ová teorie úvod do problematiky (2006, str. 11-16) 
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a jeho konstrukce p�i respektování zákonných omezení je pouze v pravomoci obce samotné. 

V sou�asné dob� mohou obce vybírat tyto poplatky: 

- poplatek ze ps�

- poplatek za láze�ský nebo rekrea�ní pobyt 

- poplatek za užívání ve�ejného prostranství 

- poplatek ze vstupného 

- poplatek z ubytovací kapacity 

- poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a �ásti m�st 

- poplatek za provozovaný výherní hrací p�ístroj 

- poplatek za provoz systému shromaž
ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání  

      a odstra�ování komunálních odpad�

- poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho p�ipojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace 3

     2.2.2 Da�ové ve�ejné p�íjmy 

          Da�ové p�íjmy pat�í mezi nejvydatn�jší ve�ejné p�íjmy. P�ehled daní, které se používají 

v da�ovém systému �eské republiky je v následujícím schématu. 

Schéma 2.1 Dan� da�ového systému �eské republiky 

                                                                          

                                                                             

Zdroj: Vlastní zpracování dle Da�ového systému �eské republiky 2010 

                                                
3 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.39- 40) 

       DAN�
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V tomto schématu jsou dan� t�íd�ny podle p�edm�tu zdan�ní, tak jak to odpovídá t�íd�ní daní 

podle OECD. 4

Da�ový mix – vypovídá jakému typu daní dává daný stát p�ednost a jaký potla�uje. 

Význam jednotlivých druh� daní se nej�ast�ji m��í prost�ednictvím podílu výnosu 

jednoho typu daní na celkovém da�ovém výnosu. V �eské republice poslední dobou klesá 

podíl daní z p�íjm� v da�ovém mixu. Zvyšuje se podíl dan� ze spot�eby, ta má menší 

negativní ú�inky na ekonomickou aktivitu. Nap�íklad snížená sazba dan� z p�idané 

hodnoty se v letech 2007 – 2010 zvýšila na dvojnásobek a v budoucnu bude nadále 

vzr�stající tendence.5 Již nyní vláda uvažuje o zvýšení této sazby z nyn�jších 10% až na 

20% od roku 2012.  

           Graf 2.1 Da�ový mix v �eském da�ovém systému v roce 2008 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Da�ového systému �eské republiky 2010 

V tomto grafu získáme p�ehled o podílu daní z p�íjm�, daní ze spot�eby, majetkových daní 

a pojistného sociálního pojišt�ní na celkových da�ových p�íjmech. Údaje u pojistného na 

                                                
4 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.47) 

5 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.47) 
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sociální pojišt�ní jsou sníženy o �ást p�ísp�vk� zam�stnavatel� na sociální a zdravotní 

pojišt�ní (zam�stnanc� vládního sektoru), která podléhá konsolidaci.6

     Dan� z p�íjm�

          Dan� z p�íjm� existují v �eské republice dv�. Da� z p�íjm� fyzických osob a da�

z p�íjm� právnických osob. Ve svém sou�tu se jedná o t�etí nejd�ležit�jší rozpo�tový 

p�íjem. 

Da� z p�íjm� fyzických osob (DPFO) 

     Jedná se o da� p�ímou, je to univerzální da�, které podléhají veškeré zdanitelné p�íjmy 

jednotlivc�.  

     Osobní d�chodové dan� jsou ve v�tšin� zemí považovány za dan� nejd�ležit�jší. Je jim 

p�isuzována nejv�tší míra komplexnosti, spravedlnosti i ekonomické efektivnosti. P�i 

svém vzniku mívala tato da� pouze n�kolikaprocentní sazby a týkala se pouze vysokých 

d�chod�. Po 2. sv�tové válce sazby této dan� neustále vzr�staly. V �eské republice  byla 

k 1.1.1993 zavedena da�ovou reformou da� z p�íjm� fyzických osob. Jejím cílem je 

zdan�ní globálního d�chodu každého jednotlivce tak, aby neexistoval rozdíl mezi 

zdan�ním d�chod� pocházejících z r�zných zdroj�. Osobní d�chodová da� svými 

vlastnostmi podporuje spravedlnost i efektivnost da�ového systému. Za nejpodstatn�jší 

dobré vlastnosti této dan� se považuje nap�. : 

- odpovídá principu platební schopnosti (jedin� u osobní d�chodové dan� lze 

progresivní dopad vložit p�ímo do její konstrukce) 

- výnosy dan� jsou pružné (hospodá�ský r�st se projevuje r�stem osobních d�chod�  

      a také posunem poplatník� do vyšších da�ových pásem, takže výnosy dan� rostou 

pom�rn� rychle 

 -   není problém se zdrojem platby dan�. Velkou výhodou u osobní d�chodové dan� je, že 

se vznikem p�edm�tu dan� (d�chodem) vzniká sou�asn� zdroj jejich placení. 

Hlavní výnosy osobních d�chodových daní plynou z následujících druh� d�chod�: 

- d�chody pracovní (tvo�í asi ¾ všech zdanitelných p�íjm�) 

- d�chody z podnikání 

- nájemné 

                                                
6 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.48) 
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- ve�ejné penze (starobní d�chody) – toto neplatí pro �eskou republiku, ale jinde ve 

sv�t� jsou tyto d�chody b�žn� zda�ovány 

- kapitálové výnosy realizované 7

Základnou osobní d�chodové dan� je celkový zdanitelný d�chod, snížený o odpo�itatelné 

položky a slevy na dani.  

Mezi slevy na dani pat�í: 

- sleva na poplatníka 

- sleva na dít�

- sleva na dít� ZTP/P 

- sleva na vyživovaného partnera 

- sleva na vyživovaného partnera ZTP/P 

- sleva na ZTP/P poplatníka 

- sleva na invalidní d�chod 3. stupn�

- sleva na invalidní d�chod 1. a 2. stupn�

- sleva na studenta 

Odpo�itatelné položky od základu dan�: 

- dary 

- zaplacené úroky z úv�ru ze stavebního spo�ení nebo hypote�ního úv�ru 

- p�ísp�vky placené poplatníkem na penzijní p�ipojišt�ní 

- pojistné na soukromé životní pojišt�ní 

Da� z p�íjm� právnických osob 

     Da� z p�íjm� právnických osob je ur�ena pro všechny právnické osoby. P�edm�tem dan�

jsou veškeré p�íjmy z �innosti a z nakládání s majetkem, u nepodnikatelských subjekt� potom 

zejména p�íjmy z �innosti uskute��ovaných za ú�elem dosahování zisk�. Základ dan� se 

odvozuje od ú�etního výsledku hospoda�ení p�ed zdan�ním a potom se snižuje o n�kolik 

nestandardních odpo�t�. Sazba této dan� je také lineární, ale odlišná od sazby dan� z p�íjm�

fyzických osob. 

    

                                                
7 KUBÁTOVÁ, K. Da�ová teorie úvod do problematiky (2006, str. 54-56) 
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  Majetkové dan�

          Majetkové dan� jsou jen dopl�kovým da�ovým p�íjmem. Výnos t�chto daní je pom�rn�

stabilní, ale není vysoký. Mezi majetkové dan� pat�í dan� z nemovitostí a p�evodové dan�. 

Da� z nemovitostí  

     Da� z nemovitostí se vybírají podle polohy nemovitosti, nikoliv podle bydlišt� �i sídla 

poplatníka. Výnos dan� z nemovitostí je p�íjmem obcí. Da� z nemovitostí zahrnuje da�

z pozemk� a ze staveb. 

- da� z pozemk� se vybírá ze zem�d�lské p�dy, ze stavebních a ostatních pozemk�. 

Základem dan� je vým�ra pozemk� v m². Sazba dan� je diferencována, p�edevším 

podle typu pozemk� a pevná. U zem�d�lské p�dy je základem dan� vým�ra pozemk�

v m² násobená pr�m�rnou cenou p�dy. Sazba dan� je lineární. 

- Da� ze staveb – základem této dan� je p�dorys staveb v m². Sazba dan� je 

diferencovaná a pevná, zvyšuje se s dalším nadzemním podlažím stavby. 

Dan� p�evodové 

- da� d�dická a darovací je jednorázová da�, která se vym��uje p�i bezúplatném 

p�evodu majetku. Výnos této dan� je tém�� zanedbatelný, jelikož od roku 2008 jsou od 

této dan� osvobozeni blízcí p�íbuzní. Sazba této dan� je progresivní. 

- Da� z p�evodu nemovitostí je také jednorázovou daní a vybírá se ze všech p�evod�

s výjimkou p�evodu d�dictvím a darováním. Základem dan� je zpravidla kupní cena 

nebo ocen�ní podle zákona o oce�ování. Sazba je jednotná a lineární.  

    

  Da� ze spot�eby 

          Dan� ze spot�eby jsou dan� jejíchž objektem je spot�eba. Rozd�lujeme je na všeobecné 

a selektivní (výb�rové). Dan� ze spot�eby, které se uplat�ují v sou�asném da�ovém systému 

v �eské republice znázor�uje schéma 2.2 8

                                                
8 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.50-52) 
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Schéma 2.2  Da� ze spot�eby v �eské republice

  Zdroj: Vlastní zpracování dle  Da�ového systému �eské republiky 2010 

      V poslední dob� se podíl daní ze spot�eby zvyšuje, jejich obliba roste a to hlavn�

z d�vod�, že tato da� se stává sou�ástí ceny a b�žný �lov�k ji „nevidí“. 

Da� z p�idané hodnoty 

     Jedná se o všeobecnou da� ze spot�eby. Podléhá ji dodání zboží, poskytování služeb, 

p�evod nemovitostí a dovoz zboží z t�etích zemí. Výhodou této dan� je, že m�že mít široký 

p�edm�t dan� a nemusí se omezit pouze na zboží. Sazba této dan� je u nás lineární  

a diferencovaná se dv�ma úrovn�mi.  

Spot�ební dan�

     Dan� výb�rové (selektivní) ze spot�eby, kterým podléhá 5 komodit zboží: 

- da� z minerálních olej�

Da� z užívání 

Da� silni�ní 

Da� ze spot�eby 

univerzální selektivní 

Da� z p�idané hodnoty Spot�ební dan� cla Energetické dan�

Z minerálních olej�

Z lihu, z vína a meziprodukt�, z piva

Z tabákových výrobk�

Da� ze zemního plynu 

Da� z pevných paliv 

Da� z elekt�iny 
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- da� z lihu 

- da�  z vína 

- da� z piva 

- da� z tabákových výrobk�. 

P�edm�tem daní je jejich výroba a dovoz. Základem daní je po�et fyzických jednotek 

vyrobeného nebo dovezeného zboží. Sazba je pevná a diferencovaná. 9

Da� z energií

     Jedná se o da� na ochranu životního prost�edí a byla zavedena v roce 2008. V sou�asné 

dob� se jedná o t�i dan�: 

- da� ze zemního plynu 

- da� z pevných paliv 

- da� z elekt�iny 

T�mito dan�mi se zat�žují dodávky energií kone�nému spot�ebiteli. 

Clo 

     Jedná se o specifickou da� ze spot�eby a je to povinná platba spojená s p�echodem zboží 

p�es hranici státu. Nyní se ovšem odstra�ují p�ekážky pro volný pohyb zboží a význam cel 

postupn� klesá. Evropská unie funguje jako celní unie a tak clu podléhá pouze zboží dovezené 

ze stát� mimo Evropskou unii.  

Da� silni�ní 

     Da� silni�ní má velmi specifické postavení, zat�žuje užívání motorových vozidel. 

Poplatníci jejím prost�ednictvím p�ispívají na výstavbu a údržbu silnic a dálnic, které jejich 

motorová vozidla využívají. Da� je uložena poplatník�m, zpravidla provozovatel�m 

motorových vozidel, kte�í ji hradí v pravidelných intervalech. P�edm�tem dan� jsou silni�ní 

motorová vozidla. U osobních automobil� jen pokud jsou používány k výd�le�né �innosti. 

Sazba dan� je pevná a diferencovaná u osobních automobil� podle zdvihového objemu 

motoru a u užitkových vozidel podle celkové hmotnosti a po�tu náprav. 

     Sociální pojistné 

          Specifické postavení mezi dan�mi má pojistné na sociální pojišt�ní, které plyne-li do 

ve�ejného rozpo�tu nebo státních fond�, spl�uje všechny atributy dan�. Takovou pozici má 

v �eském da�ovém systému pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku 

zam�stnanosti. Pojistné na ve�ejné zdravotní pojišt�ní má také charakter ve�ejného p�íjmu,  

i když plyne zdravotním pojiš	ovnám. 10

                                                
9 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.52-53) 
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Pojistné na ve�ejné zdravotní pojišt�ní 

     Pojistné na ve�ejné zdravotní pojišt�ní za zam�stnance odvád�jí zam�stnavatelé  

a vym��ovacím základem (obdoba základu dan�) je v zásad� hrubá mzda o�išt�ná o n�které 

p�íjmy. Sazba pojistného je lineární a jednotná. Toto pojistné hradí i osoby, které mají p�íjmy 

z podnikání tzv. osoby samostatn� výd�le�n� �inné, ale i osoby bez zdanitelných p�íjm�. 

Pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti 

     Jedná se o jednotnou platbu, ve které je obsaženo pojistné na nemocenské pojišt�ní, 

pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti. Pojistné za 

zam�stnance op�t odvád�jí zam�stnavatelé a vym��ovací základ je shodný jako u pojistného 

na ve�ejné zdravotní pojišt�ní. Osoby samostatn� výd�le�n� �inné musejí povinn� hradit 

pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti. 

K nemocenskému pojišt�ní se p�ihlašují dobrovoln�. Pojistné na sociální zabezpe�ení lze 

z hlediska zam�stnavatele vnímat jako da� nep�ímou – v podstat� platba hrazená z užívání 

pracovní síly. U zam�stnanc� a osob samostatn� výd�le�n� �inných jde o da� p�ímou, která se 

podobá dani z p�íjm�. 11

                                                                                                                                                        
10 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.53-55) 

11 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.55) 
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3. Analýza dan� z p�íjm� fyzických osob

      Osobní d�chodová da� je velmi d�ležitou sou�ástí každého moderního da�ového systému. 

Na tuto da� jsou kladeny nejvyšší požadavky. Má zohlednit sociální postavení poplatník�  

a tím umožnit p�erozd�lování vytvo�eného d�chodu od osob s vyššími p�íjmy k osobám 

s nižšími p�íjmy. Svými konstruk�ními prvky má p�isp�t k tomu, aby se poplatník choval 

v souladu se stanovenými prioritami spole�nosti. K tomu se využívá osvobození od dan�, 

odpo�t� od základu dan�, slev na dani apod. 

     Da� z p�íjm� fyzických osob se vypo�ítává za zda�ovací období což je u této dan� vždy 

kalendá�ní rok. Poplatníci této dan� jsou všechny fyzické osoby, které d�líme na da�ové 

rezidenty a nerezidenty. 

     Da�ový rezident je fyzická osoba, která má na území �eské republiky bydlišt� anebo na 

území �eské republiky pobývá alespo� 183 dny. Da�ový rezident má neomezenou da�ovou 

povinnost, to znamená , že dani z p�íjm� fyzických osob podléhají všemi svými 

celosv�tovými p�íjmy, jak p�íjmy z �eské republiky tak i p�íjmy ze zahrani�í. 

     Nerezidenti neboli cizozemci jsou všechny fyzické osoby, které nejsou da�ovým 

rezidentem. Nerezident podléhá dani z p�íjm� fyzických osob jen p�íjmy ze zdroj� na území 

�eské republiky. M�žeme také �íci, že má omezenou da�ovou povinnost. 12

P�edm�t dan� z p�íjm� fyzických osob 

     P�edm�tem dan� z p�íjm� fyzických osob jsou: 

„P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ní požitky (§ 6) 

• p�íjmy ze sou�asného nebo d�ív�jšího pracovn�právního pom�ru,  

• p�íjmy za práci �len� družstev, spole�ník� a jednatel� spole�ností s ru�ením 

omezeným a komanditist� komanditních spole�ností,  

• odm�ny �len� statutárních orgán� a dalších orgán� právnických osob.  

P�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti (§ 7) 

• p�íjmy ze zem�d�lské výroby, lesního a vodního hospodá�ství,  

• p�íjmy ze živnosti,  

• p�íjmy z jiného podnikání podle zvláštních p�edpis�,  

                                                
12 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.137-138) 
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• podíly spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti a komplementá�� komanditní 

spole�nosti na zisku.  

P�íjmy z kapitálového majetku (§ 8) 

P�íjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o podíly spole�ník� ve�ejné obchodní spole�nosti 

a komplementá�� komanditní spole�nosti na zisku (ty pat�í do § 7) a p�íjmy ze sou�asného 

nebo d�ív�jšího pracovn�právního pom�ru (ty pat�í do § 6).  Jsou to nap�. podíly na zisku 

(dividendy) z majetkového podílu, úroky, výhry a jiné výnosy z vklad� na vkladních 

knížkách, dávky penzijního p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem, pln�ní ze soukromého 

životního pojišt�ní, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úv�r� a p�j�ek. 

P�íjmy z pronájmu (§ 9) 

P�íjmy z pronájmu, pokud nepat�í mezi p�íjmy podle § 6 až 8. Jsou to nap�íklad p�íjmy  

z pronájmu nemovitostí (jejich �ástí) nebo byt� (jejich �ástí) a p�íjmy z pronájmu movitých 

v�cí, krom� p�íležitostného pronájmu (ty pat�í do § 10). 

Ostatní p�íjmy (§ 10) 

Jsou to nap�. p�íjmy z p�íležitostných �inností nebo z p�íležitostného pronájmu movitých v�cí, 

p�ijaté výživné a d�chody, výhry v loteriích, ceny z ve�ejných sout�ží.“ 13

P�íjmy vy�até z p�edm�tu dan� z p�íjm� fyzických osob pat�í p�edevším: 

- p�íjmy z d�dictví 

- p�íjmy získané darováním s výjimkou dar� získaných v souvislosti se závislou 

�inností a funk�ními požitky nebo s podnikáním a jinou samostatnou výd�le�nou 

�inností 

- p�ijaté úv�ry a p�j�ky 14

�ada p�íjm�, které jsou p�edm�tem dan�, jsou od dan� osvobozeny. Nap�.: 

                                                
13 http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dan-z-prijmu-tuzemsko/prijmy-a-vydaje/ [cit. 19.4.2011] 
14 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.138) 
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- sociální p�íjmy a transfery (dávky z ve�ejných rozpo�t� – penze, dávky státní sociální 

podpory, dávky z nemocenského a ve�ejného zdravotního pojišt�ní, stipendia, 

p�ísp�vky od nadací, ob�anských sdružení atd.) 

- náhrady škody, pojistná pln�ní (úrazové pojišt�ní osob, pojišt�ní na denní dávku 

v nemoci. Osvobození se nevztahuje na pojistná pln�ní, která mají p�ímý vztah 

k podnikání, jiné samostatné výd�le�né �innosti nebo k pronájmu.) 

- p�íjmy z prodeje majetku (majetek, který se nepoužíval k podnikání – nebyl vložen do 

obchodního majetku.) 15

Zvláštní sazba dan� – n�které druhy p�íjm� jako nap�. úroky z vklad� na ú�tu, honorá�e 

autor� do novin a �asopis�, výd�lky na základ� dohody o provedení práce s p�íjmem do 5000 

K�, pokud nedošlo k podpisu prohlášení k dani jsou zda�ovány zvláštní sazbou dan� – 

srážková da�.  

Základ dan�

     Základem dan� jsou p�íjmy plynoucí poplatníkovi ve zda�ovacím období od kterých se 

ode�tou výdaje prokazateln� vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení, p�ípadn� se 

uplatní da�ové paušály. Pouze u p�íjm� z  podnikání  a  z  jiné  samostatné výd�le�né �innosti 

a u p�íjm� z pronájmu je možné jít do záporu (jedná se o tzv. da�ovou ztrátu). Tuto da�ovou 

ztrátu lze uplatnit i v následujících zda�ovacích obdobích (nejdéle však v 5 zda�ovacích 

obdobích následujících bezprost�edn� po zda�ovacím období, za které se da�ová ztráta 

vym��ila). 

U každého z t�chto p�íjm� se po�ítá základ dan� zvláš	, jde o tzv. díl�í základy (použijí se 

jednotlivé p�ílohy k p�iznání k dani z p�íjm�), tyto díl�í základy se následn� se�tou a vypo�te 

se da�ová povinnost. 

Do základu dan� se nezahrnují p�íjmy osvobozené od dan� a p�íjmy, které jsou zdan�ny 

zvláštní sazbou dan� ze samostatného základu dan�.   

                                                
15 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.139) 
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Ode�itatelné položky 

     „Ode�itatelné položky se uplat�ují ješt� p�ed výpo�tem dan�. Jejich ode�tením se sníží 

da�ový základ, ze kterého se po�ítá 15% da� z p�íjmu. 

Ode�itatelné položky blíže charakterizuje zákon o daních z p�íjmu v §34. Jedná se o položky: 

• Da�ové ztráty 

• Výdaje na realizaci projekt� výzkumu a vývoje 

Da�ová ztráta  

     Ztrátou se rozumí stav, kdy výdaje p�esáhnou p�íjmy, a to na základ� ú�etnictví �i da�ové 

evidence. Z toho plyne, že pokud se uplat�ují p�i svém podnikání �i jiné samostatn�

výd�le�né �innosti paušální výdaje, nelze se dostat do ztráty. Aby se dala uplatnit da�ová 

ztráta jako ode�itatelná položka v da�ovém p�iznání, je zapot�ebí vyplnit zvláštní p�ílohu. 

Da�ovou evidenci a doklady jsme povinni uschovat. 

     Da�ovou ztrátu nelze uplatnit v roce, ve kterém vznikla. Nejd�íve ji lze uplatnit v roce, ve 

kterém se dosáhne zisku. Da�ovou ztrátu lze uplat�ovat po �ástech, ale i celou v jednom roce, 

ne však déle než 5 let po tom co tato ztráta vznikla. 

Výdaje na realizaci projekt� výzkumu a vývoje  

     Výdaje na realizaci projekt� výzkumu a vývoje musí spl�ovat podmínky jako da�ov�

uznatelné náklady a zárove� na tuto realizaci nebyly poskytnuty dotace ani jiná podpora z 

ve�ejných zdroj�. 

Za spln�ní zákonných podmínek lze uplatnit tyto ode�itatelné položky v 100% výši.“ 16

Nezdanitelné �ásti základu dan�

Základ dan� m�že poplatník snížit o n�které položky, které jsou ze zákona nezdanitelné nap�.: 

                                                
16 http://www.mojezivnost.cz/dane/odecitatelne-polozky [cit.19.4.2011] 
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• Dary - jejich hodnota musí p�esáhnout 2 % ze základu dan� nebo �init alespo� 1000 

korun, v úhrnu lze ode�íst nejvýše 10 % ze základu dan�. Hodnota jednoho odb�ru 

krve bezp�ísp�vkového dárce se  oce�uje �ástkou 2000 korun.  

• Úroky zaplacené ve zda�ovacím období z úv�ru ze stavebního spo�ení nebo 

hypote�ního úv�ru poskytnutého na bytové pot�eby - max. ve výši 300.000 korun 

ro�n�. Podmínkou je vlastnictví bytu, domu.  

• P�ísp�vky zaplacené poplatníkem na penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem - 

�ástka, kterou lze ode�íst se rovná celkov� zaplaceným p�ísp�vk�m sníženým o 6000 

korun, max. výše �iní 12.000 korun ro�n�.  

• Pojistné zaplacené poplatníkem v kalendá�ním roce na jeho soukromé životní 

pojišt�ní - doba trvání smlouvy �iní min. 5 let a nárok na �erpání je navázán na 

dosažení 60 let v�ku, max. lze ode�íst 12.000 korun ro�n�.  

• �lenské p�ísp�vky zaplacené ve zda�ovacím období �lenem odborové organizace 

odborové organizaci - ode�íst lze �ástku do výše 1,5 % zdanitelných p�íjm� ze závislé 

�innosti a funk�ních požitk�, s výjimkou p�íjm� zdan�ných srážkou podle zvláštní 

sazby dan�, maximáln� však do výše 3000 korun za zda�ovací období.  

• Úhrady za zkoušky ov��ující  výsledky dalšího vzd�lávání - nejvýše do �ástky 

10.000 korun ro�n� (zdravotn� postižení 13.000 korun, t�žce zdravotn�

postižení 15.000 korun).  

Sazba dan� z p�íjm� fyzických osob 

Sazba dan� z p�íjm� fyzických osob byla v letech 1993 – 2007 klouzav� progresivní. Od roku 

2008 je lineární a to ve výši 15 %.  

Slevy na dani

Slevy na dani snižují již vypo�ítanou da�ovou povinnost. Slevu si mohou uplatnit všichni 

poplatníci, tj. podnikatelé ve svém da�ovém p�iznání i zam�stnanci prost�ednictvím ro�ního 

zú�tování u zam�stnavatele. 

„Základní sleva – slevu  na poplatníka 24 840,- K� mohou uplatnit všichni, kte�í m�li v roce 

2010 zdanitelné p�íjmy, bez ohledu na skute�nost, zda tyto p�íjmy trvaly po celý kalendá�ní 

rok. Od roku 2011 je zavedena tzv. povod�ová da� (takto vybrané peníze navíc by m�ly 
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putovat do zvláštní položky rozpo�tu, ur�ené na protipovod�ová opat�ení a odstra�ování škod 

po záplavách). Sleva na dani se snižuje o  100,- K�  m�sí�n� tj. na 23 640,- K� ro�n�. 

Další �asto uplat�ovanou slevou je sleva na vyživovaného partnera žijící s poplatníkem ve 

spole�né domácnosti. Ro�ní sleva �iní 24 840 K�. V p�ípad�, že došlo k uzav�ení manželství v 

pr�b�hu roku, �iní 1/12 z �ástky 24 840 K� za každý m�síc, ve kterém byla uplatn�ná osoba k 

1. dni manželkou (manželem). Podmínkou je, že p�íjem takto uplatn�né osoby nep�esáhne 

68 000 K� za celý rok. P�ihlíží se k hrubé mzd� (ne superhrubé), hrubým p�íjm�m z 

podnikání (tržbám), k p�íjm�m z pronájmu, d�chod�m ze sociálního zabezpe�ení (starobní, 

invalidní), nemocenským dávkám, pen�žité podpo�e v mate�ství a dávkám v nezam�stnanosti. 

Nep�ihlíží se k rodi�ovskému p�ísp�vku, k dávkám státní sociální podpory, ke zvýšení 

d�chodu pro bezmocnost, stipendiu p�i soustavné p�íprav� na budoucí povolání, dávkám 

sociální pé�e, dávkám pomoci v hmotné nouzi a p�ísp�vku na pé�i. 

Sleva na invaliditu prvního nebo druhého stupn� �iní 2520,- K� , na invaliditu t�etího stupn�

5040,- K�. Posuzuje se vždy k prvnímu dni m�síce, ve kterém byl vyplácen. 

Sleva na ZTP/P poplatníka. Uplat�uje poplatník, který má zvláš	 t�žké postižení s pot�ebou 

pr�vodce. Slevu uplat�uje ve výši 4020,- K� ro�n�. 

Sleva na studenta do 26 let v�ku. Podnikající nebo pracující student má nárok na slevu 

4020,-  K� z titulu soustavné p�ípravy na budoucí povolání a to až do 26 let v�ku, p�ípadn� 28 

let v�ku u prezen�ní formy doktorského studia na vysoké škole. Posuzuje se v�etn� m�síce 

dovršení tohoto v�ku, vždy za každý kalendá�ní m�síc, na jehož po�átku studium trvalo.

Da�ové zvýhodn�ní na vyživované dít�

Vypo�tená da�ová povinnost poplatníka se dále snižuje o zvýhodn�ní na vyživované dít� ve 

spole�né domácnosti. Vždy o 1/12 z �ástky 11 604 K� na každé dít� od m�síce, ve kterém se 

narodilo. Vyživovaným dít�tem je nezletilé dít�, které žije s poplatníkem ve spole�né 

domácnosti, v�etn� m�síce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dít�, které nepobírá invalidní 

d�chod t�etího stupn� a soustavn� se p�ipravuje na budoucí povolání. Zp�sob uplatn�ní:

Potvrzení, že druhý manžel zvýhodn�ní neuplat�uje (od zam�stnavatele, p�ípadn� �estné 



                                                                         20                                                                       

prohlášení, pokud druhý z manžel� podává da�ové p�iznání). U zletilých d�tí potvrzení školy 

o studiu.“17

Tabulka 3.2 Slevy na dani a da�ové zvýhodn�ní 

Slevy na dani a da�ové zvýhodn�ní v K�

Sleva na dani  2010 2011 2011 (m�sí�n�)  

Poplatník  24840 23640 1970  

Manželka/manžel v domácnosti  24840 24840 jen v ro�ním zú�tování 

Invalidní d�chod prvního nebo druhého stupn� 2520 2520 210  

Invalidní d�chod t�etího stupn�  5040 5040 420  

Držitel pr�kazu ZTP/P  16140 16140 1345  

Student do 26 let v�ku  4020 4020 335  

Da�ové zvýhodn�ní (bonus) na dít�  11604 11604 967  

- maximální da�ový bonus  52200 52200 4350  

- minimální da�ový bonus  100  100  50  

Zdroj: Slevy na dani a da�ové zvýhodn�ní zpracované Podnikatel.cz 

Výpo�et da�ové povinnosti 

Nejprve se získá základ dan�, který se upravuje pomocí nezdanitelných �ástí základu dan�. 

Tyto odpo�ty se ode�ítají od základu dan� každý nezávisle na ostatních tzn. bez jakéhokoliv 

po�adí. P�ed výpo�tem dan� se základ po snížení zaokrouhluje na celé stokoruny dol�. Z n�ho 

se ur�í velikost dan� prost�ednictvím sazby dan� z p�íjm� fyzických osob, která je od roku 

2008 lineární a to ve výši 15%. Od takto vypo�tené dan� se následn� ode�tou slevy na dani, 

�ímž vznikne da� po slevách, od které se ješt� ode�te da�ové zvýhodn�ní na d�ti. Takto 

vznikne bu
 da�ová povinnost nebo da�ový bonus. O výplatu da�ového bonusu m�že 

poplatník požádat pokud splní následující podmínky:

- Hrubé p�íjmy v základu dan�, krom� p�íjm� v díl�ím základu dan�, musí dosáhnout 

alespo� výše šestinásobku minimální mzdy, tj. v roce 2010 �ástku 48 000,- K�

- Nárok na bonus musí �init alespo� 100,- K�

Da�ový bonus m�že �init maximáln� 52 200,- K� za zda�ovací období. Da�ový bonus není 

p�eplatkem na dani, ale je to transfer poskytovaný prost�ednictvím da�ové správy. 18

                                                
17 http://www.podnikatel.cz/clanky/slevy-na-dani-v-roce-2010-a-jejich-uplatneni/ [cit. 23.4.2011] 
18 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.156-169) 
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Výb�r dan�

     Da� z p�íjm� fyzických osob se vybírá dosti komplikovan�. Zda�ovacím obdobím u dan�

z p�íjm� fyzických osob je kalendá�ní rok. 

Da�ové p�iznání je poplatník povinen podat do konce b�ezna následujícího roku, pokud za 

n�j nepodává da�ové p�iznání da�ový poradce nebo advokát nebo mu tuto lh�tu neprodlouží 

správce dan�. Ke stejnému datu je da� i splatná, ale jednorázový výb�r dan� by zvlášt� u 

fyzických osob byl velmi nepraktický pro ob� strany, proto se tato da� platí p�edevším 

v zálohách. 19

Tyto zálohy se ode�tou od vypo�tené da�ové povinnosti a rozdíl ur�í doplatek, který musí 

poplatník doplatit nebo p�eplatek, který je poplatníkovi od finan�ního ú�adu vrácen. 

Zálohy na da� z p�íjm� ze závislé �innosti 

     „V našem prost�edí je už dlouho pravidlem vyplácet mzdu m�sí�n�, a tak je vhodné práv�

na výplatu m�sí�ní mzdy vázat odvod dan�. Abychom zam�stnance co nejmén� zat�žovali 

administrativními povinnostmi, tak jako ve v�tšin� vysp�lých stát�, i u nás se da� z p�íjm� ze 

závislé �innosti vybírá prost�ednictvím zam�stnavatele. Zam�stnavatel, který p�íjem ze 

závislé �innosti vyplácí, sráží da�, nebo �ast�ji zálohu na da� u zdroje. Tím se jednak zajistí 

relativn� pravidelný tok p�íjm� ve�ejných rozpo�t� a jednak se sníží administrativní náklady 

výb�ru dan�.“ 20

     Pokud má poplatník p�íjmy od více zam�stnavatel�, musí si stanovit jednoho 

zam�stnavatele jako hlavního a druhého jako dalšího zam�stnavatele. U hlavního 

zam�stnavatele podepíše Prohlášení poplatníka dan� z p�íjm� fyzických osob k p�íjm�m ze 

závislé �innosti a funk�ním požitk�m. Tímto prohlášením ur�uje zam�stnavatele, u kterého se 

výpo�et sražené �ástky dan� z m�sí�ní mzdy bude co nejvíce p�ibližovat pravd�podobnému 

podílu na da�ové povinnosti za zda�ovací období. U dalšího zam�stnavatele, pokud je hrubý 

p�íjem do 5000,- K� tvo�í tento p�íjem samostatný základ dan� a je zda�ován zvláštní sazbou. 

                                                
19 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.170) 
20 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.171) 
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Pokud je hrubý p�íjem nad 5000,- K� , který netvo�í samostatný základ dan�, odvádí se záloha 

na da� z p�íjm� ze závislé �innosti. 21

                                                
21 VAN�UROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Da�ový systém �eské republiky 2010 (2010, str.171-175) 
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4. Zhodnocení výnosu dan� z p�íjmu fyzických osob ve ve�ejných 

rozpo�tech 

Da� z p�íjm� fyzických osob zahrnuje da� z p�íjm� ze závislé �innosti, ze samostatné 

výd�le�né �innosti a da� z p�íjm� z kapitálových výnos�. V �eské republice existují �ty�i 

hlediska rozd�lování daní, a to na dan� sdílené, kdy výnos dan� je rozd�lován do více typ�

ve�ejných rozpo�t� a dan� sv��ené, kdy celý výnos dan� je sv��en jednomu ve�ejnému 

rozpo�tu. Dále na dan� státní, ty které stanovuje stát a dan� místní, u nichž mají pravomoci  k 

jejich stanovení místní samosprávné orgány. 

4.1 Celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v letech 2005 - 2009 

Celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob dosáhl v roce 2005 142,4 mld. K� (pln�ní 

rozpo�tu na 98,5 %) a byl proti stejnému období roku 2004 vyšší o 9,1 mld. K�, t.j. o 6,8 %.  

Z celkového inkasa státnímu rozpo�tu z�stalo 94,8 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 

36,4 mld. K� a do rozpo�t� kraj� 11,2 mld. K�. Podíl této dan� na celkových celostátních 

da�ových p�íjmech v tomto roce �iní 22,12%. 

Celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob za rok 2006 dosáhl 136,8 mld. K� (pln�ní 

rozpo�tu na 97,4%) a byl proti stejnému období roku 2005 nižší o 5,6 mld. K�, t.j. o 3,9 %. Z 

celkového inkasa státnímu rozpo�tu z�stalo 91,6 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 

34,0 mld. K� a do rozpo�t� kraj� 11,2 mld. K�. Podíl této dan� na celkových celostátních 

da�ových p�íjmech v roce 2006 �iní 20,8%. 

Celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob za rok 2007 dosáhl 151,5 mld. K� (pln�ní 

rozpo�tu na 103,3 %) a byl proti stejnému období roku 2006 vyšší o 14,7 mld. K�, tj. o 10,7 

%. Z celkového inkasa státnímu rozpo�tu z�stalo 102,1 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo 

p�evedeno 36,9 mld. K� a do rozpo�t� kraj� 12,4 mld. K�. Podíl této dan� na celkových 

celostátních da�ových p�íjmech byla v tomto roce 20,57%. 

Celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob za rok 2008 dosáhl 143,3 mld. K� a byl proti 

stejnému období roku 2007 nižší o 8,1 mld. K�, tj. o 5,4 %. Z celkového inkasa státnímu 

rozpo�tu z�stalo 95,0 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 36,7 mld. K� a do rozpo�t�

kraj� 11,7 mld. K�. Procentuální podíl této dan� na celkových celostátních da�ových p�íjmech  

v roce 2008 �iní 18,74%. 

Celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob za rok 2009 dosáhl 127,4 mld. K� (pln�ní 

rozpo�tu na 78,2 %) a byl proti stejnému období roku 2008 nižší o 15,9 mld. K�, tj. o 11,1 %. 
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Z celkového inkasa státnímu rozpo�tu z�stalo 85,7 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 

31,0 mld. K� a do rozpo�t� kraj� 10,7 mld. K�. Podíl této dan� na celkových celostátních 

da�ových p�íjmech v tomto roce  �iní 18,72%. 

Nejvyšší podíl dan� z p�íjm� fyzických osob na celkových celostátních da�ových p�íjmech 

byl v roce 2005 , kdy tento podíl �inil 22,12% 

Graf 4.1 Celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob v letech 2005 – 2009 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle zjišt�ných výnos� v letech 2005 - 2009 

Z grafu 4.1 je vid�t že nejvyšší celostátní  výnosy z DPFO celkem byly v roce 2007, následuje 

rok 2008, 2005, 2006 a nejnižší výnosy byly v roce 2009. Prudký pokles výnos� DPFO v roce 

2009 evidentn� souvisel s celosv�tovou krizí. V �eské republice v tomto roce vzrostla 

nezam�stnanost. Dle údaj� �eského statistického ú�adu v posledním �tvrtletí roku 2009 �inil 

podíl pracujících osob pouze 46,8% všech obyvatel �eské republiky. Zvýšil se také po�et 

osob pe�ujících o dít� nebo jinou osobu vyžadující soustavnou pé�i. Naopak v roce 2007 

pozitivn� ovlivnil výnos DPFO hospodá�ský r�st v �eské republice spojený s poklesem 

nezam�stnanosti a vytvá�ením nových pracovních míst. 22

                                                
22  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html [cit.2.5.2011] 
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4.2 Celostátní výnosy z dan� z p�íjm� ze  závislé �innosti a z funk�ních požitk� v letech  

2005 – 2009 

Celostátní inkaso z dan� z p�íjm� ze závislé �innosti za rok 2005 dosáhlo 110,4 mld. K�, t.j. 

pln�ní rozpo�tu na 99,5 %. Meziro�ní index 107,3 % p�edstavoval nár�st o 7,5 mld. K�. Z 

toho 24,7 mld. K� bylo p�evedeno do rozpo�tu obcí (rozpo�et po�ítal s celoro�ním p�íjmem z 

této dan� ve výši 24,5 mld. K�), 9,3 mld. K� do rozpo�tu kraj� (korigovaný rozpo�et po�ítal s 

celoro�ní participací ve výši 9,9 mld. K�) a 76,4 mld. K� do státního rozpo�tu (rozpo�et 

po�ítal s 76,5 mld. K�). Podíl této dan� na celkových celostátních da�ových p�íjmech v roce 

2005 �inil 17,14%. Procentuální podíl dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a 

z funk�ních požitk� na celkové DPFO �inil 77,53%. 

Celostátní inkaso z dan� z p�íjm� ze závislé �innosti za rok 2006 dosáhlo 111,6 mld. K�, t.j. 

pln�ní rozpo�tu na 105,5 %. Meziro�ní index 101,1 % p�edstavoval nár�st o 1,2 mld. K�. Z 

toho 24,9 mld. K� bylo p�evedeno do rozpo�tu obcí (rozpo�et po�ítal s celoro�ním p�íjmem z 

této dan� ve výši 23,7 mld. K�), 9,7 mld. K� do rozpo�tu kraj� (rozpo�et po�ítal s celoro�ní 

participací ve výši 9,1 mld. K�) a 77,0 mld. K� do státního rozpo�tu (rozpo�et po�ítal s 73,0 

mld. K�). Podíl dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� v tomto roce �inil na 

celkových celostátních da�ových p�íjmech 16,97%. Podíl této dan� na celkové celostátní 

DPFO v roce 2006 dosáhl 81,58%. 

V roce 2007 dosáhlo celostátní inkaso 125,9 mld. K�, tj. pln�ní rozpo�tu na 103,9 %. Objem 

da�ových p�íjm� ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�, náležící státnímu rozpo�tu dosáhl 

výše 87,2 mld. K� p�i napln�ní rozpo�tu na 104,3 %. Meziro�n� pak tyto p�íjmy vzrostly o 

10,2 mld. K�, tj. o 13,2 % (rozpo�et po�ítal s r�stem o 6,6 mld. K�, tj. o 8,6 % proti 

skute�nosti 2006). Podíl této dan� na celkových celostátních da�ových p�íjmech v roce 2007 

�inil 17,1%. Podíl na celkové celostátní DPFO dosáhl 83,1% 

Celostátní inkaso za rok 2008 dosáhlo 115,0 mld. K�, tj. pln�ní rozpo�tu na 100,8 %. Objem 

da�ových p�íjm� ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�, náležící státnímu rozpo�tu, dosáhl 

výše 78,5 mld. K� (tj. rozhodující podíl na celkovém inkasu DPFO 82,7 %) p�i napln�ní 

rozpo�tu na 100,7 %. Meziro�n� pak tyto p�íjmy klesly o 8,7 mld. K�, tj. o 9,9 % (rozpo�et 

po�ítal s poklesem o 9,2 mld. K�, tj. o 10,5 % proti skute�nosti 2007). Podíl dan� z p�íjm�  ze 

závislé �innosti a z funk�ních požitk� v tomto roce �inil  na celkových celostátních da�ových 

p�íjmech 15,3%. Podíl na celkové celostátní DPFO pak dosáhl 80,22%. 

V roce 2009 dosáhlo celostátní inkaso 109,9 mld. K�, tj. pln�ní rozpo�tu na 85,8 %. Objem 

da�ových p�íjm� ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�, náležící státnímu rozpo�tu, dosáhl 
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výše 75,7 mld. K� (tj. rozhodující podíl na celkovém inkasu DPFO 88,4 %) p�i napln�ní 

rozpo�tu na 86,6 %. Meziro�n� pak tyto p�íjmy klesly o 2,8 mld. K�, tj. o 3,6 % (rozpo�et 

po�ítal s nár�stem o 8,9 mld. K�, tj. o 11,3 % proti skute�nosti 2008). Podíl této dan� na 

celkových celostátních da�ových p�íjmech  v roce 2009 byl 16,14%. Podíl na celkové 

celostátní DPFO dosáhl 86,22%. 

Nejvyšší podíl na celkových celostátních da�ových p�íjmech této dan� byl v roce 2005 a �inil 

17,14%. Naopak nejnižší podíl na celkových  celostátních da�ových p�íjmech z výnosu dan�

ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� byl v roce 2008 a �inil 15,3%. Na celkové celostátní 

dani z p�íjm� fyzických osob byl nejvyšší podíl dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a 

z funk�ních požitk� v roce 2009 a �inil 86,22%  nejnižší podíl byl  v roce 2005 a �inil 

77,53%. 

Graf 4.2 Celostátní výnosy z dan� z p�íjm� ze  závislé �innosti  a z funk�ních požitk� v letech 2005 – 2009 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle zjišt�ných výnos� v letech 2005 - 2009 

Graf 4.2 znázor�uje celostátní výnosy z dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a z funk�ních 

požitk� v letech 2005 – 2009. V roce 2007 byly výnosy z této dan� nejvyšší za celé 

hodnocené období. V tomto roce pozitivn� ovlivnil výnos dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a 

z funk�ních požitk� hospodá�ský r�st v �eské republice spojený s poklesem nezam�stnanosti 

a vytvá�ením nových pracovních míst. Nejnižší výnos dan� byl podobný  v letech 2005 a 

2009. V roce 2009 to bylo zp�sobeno celosv�tovou krizí, nár�stem nezam�stnanosti a 

zvýšeným po�tem osob pe�ujících o dít� nebo jinou osobu vyžadující soustavnou pé�i. Nízké 
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výnosy z dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� roce 2005 byly také vinou 

vysoké nezam�stnanosti. 23

4.3 Celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� v letech 2005 

– 2009 

Celostátní inkaso dan� z kapitálových výnos� za rok 2005 p�edstavuje 6,3 mld. K�, t.j. pouze 

82,5 % rozpo�tu a je o 0,4 mld. K� (o 6,1 %) nižší než bylo za rok 2004. Státní rozpo�et 

získal na této dani 4,5 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 1,3 mld. K� a do rozpo�tu 

kraj� 0,5 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� na celkových 

celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 0,98%. Podíl této dan� na celkové DPFO 

v roce 2005 byl 4,42%. 

Celostátní inkaso dan� z kapitálových výnos� za rok 2006 p�edstavuje 7,4 mld. K�, t.j. 113,5 

% rozpo�tu a je o 1,0 mld. K� (o 16,2 %) vyšší než bylo za rok 2005. Státní rozpo�et získal na 

této dani 5,2 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 1,5 mld. K� a do rozpo�tu kraj� 0,6 

mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� na celkových celostátních 

da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 1,12%. Podíl této dan� na celkové DPFO v roce 2006 

byl 5,41%. 

V roce 2007 dosahovalo celostátní inkaso dan� z kapitálových výnos� 8,6 mld. K�. Státní 

rozpo�et  získal na této dani 6,1 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 1,74 mld. K� a do 

rozpo�tu kraj� 0,73 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� na 

celkových celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 1,17%. Podíl této dan� na 

celkové DPFO v roce 2007 byl 5,68%. 

V roce 2008 dosahovalo celostátní inkaso dan� z kapitálových výnos� 10,31 mld. K�. Státní 

rozpo�et získal na této dani 7,23 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 2,19 mld. K� a do 

rozpo�tu kraj� 0,89 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� na 

celkových celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 1,35%. Podíl této dan� na 

celkové DPFO v roce 2008 byl 7,19% 

Celostátní inkaso dan� z kapitálových výnos� za rok 2009 p�edstavuje 10,07 mld. K�. Státní 

rozpo�et získal na této dani 7,06 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 2,15 mld. K� a do 

rozpo�tu kraj� 0,87 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� na 

                                                
23  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html [cit.2.5.2011] 
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celkových celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 1,48%. Podíl této dan� na 

celkové DPFO v roce 2009 byl 7,9%. 

Nejvyšší podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� na celkových celostátních 

da�ových p�íjmech byl v roce 2009 a �inil 1,48%, naopak nejnižší podíl této dan� na 

celkových celostátních da�ových p�íjmech  byl v roce 2005 a �inil 0,98%. Na celkové dani 

z p�íjm� fyzických osob byl nejvyšší podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových 

výnos� v roce 2009 a �inil 7,9% a nejnižší podíl této dan� na celkové dani z p�íjm� byl 

s procentuální hodnotou 4,42% v roce 2005. 

Graf 4.3 Celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� v letech 2005 – 2009 

                                                                                                                                                                                   V mld. K�

0

2

4

6

8

10

12

DPFO z kapitálových výnos�

DPFO z kapitálových výnos�

DPFO z kapitálových výnos� 6,3 7,4 8,6 10,31 10,07

2005 2006 2007 2008 2009

Zdroj: Vlastní zpracování dle zjišt�ných výnos� v letech 2005 – 2009 

Graf 4.3 znázor�uje celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

v letech 2005 – 2009. Výnosy této dan� mají v hodnoceném období vzestupnou tendenci 

vyjma roku 2009, kdy  negativní dopad na výnosy této dan� m�lo snížení objemu prost�edk�

použitých na výplatu dividend a podíl� na zisku. Na výnosu z roku 2005, který byl nejnižší  

negativn� p�sobila skute�nost, že p�íjmy poplatník� v d�sledku r�stu ekonomiky zpravidla 

p�ekra�ovaly hranici 5 000,-K�, do jejíž výše podléhají srážkové dani. 24

                                                
24 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html [cit.2.5.2011] 
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4.4 Celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání v letech 2005 – 

2009 

  Celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání v roce 2005 dosahoval 

25,7 mld. K�. Státní rozpo�et získal z této dan� 13,9 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo 

p�evedeno 10,5 mld. K� a do rozpo�tu kraj� 1,3 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob 

z da�ových p�iznání na celkových celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 4%. 

Podíl této dan� na celkové DPFO za rok 2005 byl 18,05%.

V roce 2006 dosahoval celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání 

17,8 mld. K�. Státní rozpo�et získal z této dan� 9,3 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 

7,5 mld. K� a do rozpo�tu kraj� 0,9 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových 

p�iznání na celkových celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 2,71%. Podíl této 

dan� na celkové DPFO za rok 2006 byl 13,01%. 

Celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání v roce 2007 dosahoval  

17 mld. K�. Státní rozpo�et získal z této dan� 8,9 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 

7,26 mld. K� a do rozpo�tu kraj� 0,85 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob 

z da�ových p�iznání na celkových celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 2,31%. 

Podíl této dan� na celkové DPFO za rok 2007 byl 11,22%. 

V roce 2008 dosahoval celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání 

18,5 mld. K�. Státní rozpo�et získal z této dan� 9,2 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo p�evedeno 

7,96 mld. K� a do rozpo�tu kraj� 0,9 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových 

p�iznání na celkových celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 2,42%. Podíl této 

dan� na celkové DPFO za rok 2008 byl 12,91%. 

Celostátní výnos dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání v roce 2009 dosahoval  

7,47 mld. K�. Státní rozpo�et získal z této dan� 2,88 mld. K�, do rozpo�tu obcí bylo 

p�evedeno 4,08 mld. K� a do rozpo�tu kraj� 0,51 mld. K�. Podíl dan� z p�íjm� fyzických osob 

z da�ových p�iznání na celkových celostátních da�ových p�íjmech �inil v tomto roce 1,1%. 

Podíl této dan� na celkové DPFO za rok 2009 byl 5,86%. 

Nejvyšší podíl dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání na celkových celostátních 

da�ových p�íjmech  byl v roce 2005 s procentuální hodnotou  4%. Nejnižší podíl dan�

z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání na celkových  celostátních da�ových p�íjmech 

byl v roce 2009 se svými 1,1%.  Na celkové dani z p�íjm� fyzických osob byl nejvyšší podíl 

této dan� v roce 2005 s procentuální hodnotou 18,05%. Naopak nejnižší  podíl dan� z p�íjm�

fyzických osob z da�ových p�iznání byl v roce 2009 s procentuální hodnotou 5,86%. 
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Graf 4.4 Celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání v letech 2005 – 2009 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle zjišt�ných výnos� v letech 2005 – 2009 

Graf 4.4 znázor�uje celostátní výnosy dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání 

v letech 2005 – 2009. Nejvyšší výnos z této dan� byl v roce 2005. Na výnos této dan�

pozitivn� p�sobil, zejména vliv institutu minimálního základu dan� (§ 7c zákona o daních z 

p�íjm�), který byl za�len�n do zákona k 1.1.2004 jako opat�ení proti da�ovým únik�m. 

D�vodem této legislativní úpravy byla skute�nost, že v p�edchozích letech cca 145 tisíc 

poplatník� vykazovalo ztrátu z podnikání, a to i trvale. P�esto tyto osoby dlouhodob�

podnikaly, což signalizovalo, že s nejv�tší pravd�podobností v rozporu se zákonem o daních z 

p�íjm� snižují základ dan�. Nejnižší výnos dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání 

byl v roce 2009. Prvním z faktor�, který negativn� ovlivnil vývoj inkasa v tomto roce, bylo 

protikrizové opat�ení Ministerstva financí, které na základ� usnesení vlády �. 204 ze dne 16. 

2. 2009 vydalo rozhodnutí �j. 43/20 650/2009 - 431, o zrušení povinnosti hradit zálohy na da�

z p�íjm� (fyzických a právnických osob) splatné v pr�b�hu kalendá�ního roku 2009 osobám s 

maximáln� 5-ti zam�stnanci. Podle kvalifikovaného odhadu byla z uvedeného d�vodu na 

DPFO ze samostatné výd�le�né �innosti zrušena zálohová povinnost cca 94 tisíc�m da�ových 

subjekt� a výpadek celkového inkasa (bez ohledu na rozpo�tové ur�ení) za rok 2009 z tohoto 

titulu �iní více než 8 mld. K�. Druhou okolností, která zap�í�inila pokles inkasa v pr�b�hu 

roku 2009, bylo, že v roce 2009 požádalo více než 5 tisíc da�ových subjekt� o stanovení 

záloh jinak než vyplývalo z jejich poslední známé da�ové povinnosti. Bylo z�ejmé, že 

hospodá�ské výsledky za zda�ovací období 2009 budou mnohem horší než v minulých letech. 

Výpadek celkového inkasa (bez ohledu na rozpo�tové ur�ení) za rok 2009 z toho titulu �iní 

tém�� 1 mld. K�. Další propad celkového inkasa v roce 2009 v hodnot� okolo 6 mld. K� pak 
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jde na vrub hospodá�ské krize v kombinaci s legislativními zm�nami zákona o daních z 

p�íjm�. Negativní dopad m�ly zejména legislativní úpravy zavedené zákony �. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci ve�ejných rozpo�t� a �. 2/2009 Sb., kterým se m�ní zákon �. 586/1992 Sb., o 

daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které další zákony s ú�inností pro 

zda�ovací období roku 2008, a to: 

- zavedení jednotné sazby dan� ve výši 15% 

- výrazné zvýšení slev na dani a da�ového zvýhodn�ní 

- zvýšení limitu vlastního p�íjmu manželky/manžela 

Ve zda�ovacím období 2007 platila progresivní sazba dan� (12 %, 19 %, 25 % a 32 %). Proto 

byly zálohy hrazené ve 2. až 4. �tvrtletí roku 2008 odvozeny z výrazn� vyšší da�ové 

povinnosti. Pro zda�ovací období po�ínající rokem 2008 byla zavedena jednotná sazba dan�

(15%). Snížení sazby dan� vyvolalo pokles da�ové povinnosti. Po podání da�ových p�iznání 

za rok 2008 (v b�eznu 2009) vyšlo najevo, že objem dan� vybraný na zálohách tentokrát tvo�í 

podstatn� vyšší podíl z celkové da�ové povinnosti než tomu bylo za p�edchozí zda�ovací 

období, a to i p�esto, že z d�vod� shora uvedených �ást poplatník� nehradila zálohu splatnou 

v 1. �tvrtletí 2009, která se zapo�ítává na da�ovou povinnost 2008. 25

4.5 Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob ve státním rozpo�tu porovnání 2005-2009 

Státnímu rozpo�tu náleží 70,49 % výnosu dan� z p�íjm� fyzických osob srážené podle 

zvláštní sazby, 68,99 % dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a 52,29 % dan� z p�íjm� placené 

poplatníky podávající da�ové p�iznání.  

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem ve státním rozpo�tu v roce 2005 �inil 94,8 mld. 

K�. Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 76,4 mld. K�

což je 80,59% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

�inila v tomto roce 4,5 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob ve státním rozpo�tu 

se jedná o 4,75%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na státní 

rozpo�et �iní 13,9 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 14,66%. 

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem ve státním rozpo�tu v roce 2006 �inil 91,6 mld. 

K�. Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 77 mld. K�
                                                
25  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html [cit.2.5.2011] 
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což je 84,06% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

�inila v tomto roce 5,2 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob ve státním rozpo�tu 

se jedná o 5,68%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na státní 

rozpo�et �iní 9,3 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 10,15%. 

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem ve státním rozpo�tu v roce 2007 �inil 102,1 mld. 

K�. Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 87,2 mld. K�

což je 85,41% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

�inila v tomto roce 6,1 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob ve státním rozpo�tu 

se jedná o 5,97%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na státní 

rozpo�et �iní 8,9 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 8,72%. 

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem ve státním rozpo�tu v roce 2008 �inil 94,96 mld. 

K�. Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 78,53 mld. 

K� což je 82,7% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

�inila v tomto roce 7,23 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob ve státním rozpo�tu 

se jedná o 7,61%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na státní 

rozpo�et �iní 9,2 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 9,69%. 

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem ve státním rozpo�tu v roce 2009 �inil 85,65 mld. 

K�. Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 75,71 mld. 

K� což je 88,39% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových 

výnos� �inila v tomto roce 7,06 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob ve státním 

rozpo�tu se jedná o 8,24%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá 

na státní rozpo�et �iní 2,88 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 

3,36%. 

Nejvyšší výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob celkem ve státním rozpo�tu byl v roce 2007, 

kdy výnos z této dan� �inil 102,1 mld. K�, naopak nejnižší výnos byl v roce 2009, který �inil 

85,65 mld. K�. Nejvyšší výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a 

z funk�ních požitk� ve státním rozpo�tu  byl v roce 2007 a �inil 87,2 mld. K�, nejnižší výnos 

byl v roce 2009 a �inil 75,71mld. K�. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových 

výnos� ve státním rozpo�tu byl nejvyšší v roce 2008 a �inil 7,23 mld. K�, nejnižší výnos 

z této dan� byl v roce 2005 a �inil 4,5 mld. K�. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob 
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z da�ových p�iznání ve státním rozpo�tu byl nejvyšší v roce 2005 a �inil 13,9 mld. K�, 

nejnižší výnos z této dan� byl v roce 2009 a �inil 2,88 mld. K�. Porovnání nabízí graf 4.5 

Graf 4.5  Porovnání DPFO ve státním rozpo�tu 2005-2009 
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Zdroj: vlastní zpracování dle zjišt�ných výnos� 2005 – 2009 

Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� ve státním rozpo�tu 

m�la nejvyšší podíl na celkové DPFO ve státním rozpo�tu  v roce 2009, kdy �inila celých 

88,39%, nejnižší podíl této dan� na celkové DPFO ve státním rozpo�tu byl v roce 2005 se 

svými 80,59%. 

Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� m�la v roce 2009 nejvyšší podíl na 

celkové DPFO ve státním rozpo�tu s procentuální hodnotou 8,24% a naopak nejnižší podíl 

této dan� na celkové DPFO ve státním rozpo�tu byl v roce 2005 kdy její podíl dosáhl pouze 

4,75% 

Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání m�la nejvyšší podíl na celkové DPFO ve 

státním rozpo�tu v roce 2005, kdy její podíl �inil 14,66%, nejnižší podíl této dan� byl v roce 

2009 s hodnotou 3,36%. 
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4.6 Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tech obcí porovnání 2005-2009

Obcím v �R je rozd�lováno 21,4 % z 60 % celostátního výnosu dan� z p�íjm� fyzických osob 

z podnikání. Jednotlivá obec získá podíl podle velikostní skupiny, do níž pat�í a podle 

skute�ného po�tu obyvatel a podle rozlohy svého území. Stejný procentuální podíl obec získá 

i z celostátního výnosu dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z výnosu dan� z 

p�íjm� fyzických osob vybírané srážkou, tedy 21,4 %. 

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu obcí v roce 2005 �inil 36,4 mld. K�. 

Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 24,7 mld. K� což 

je 67,86% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� �inila 

v tomto roce 1,3 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tu obcí se jedná o 

3,57%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et obcí �iní 

10,5 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 28,85%. 

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu obcí v roce 2006 �inil 36,4 mld. K�. 

Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 24,9 mld. K� což 

je 73,24% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� �inila 

v tomto roce 1,5 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tu obcí se jedná o 

4,41%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na  rozpo�et obcí 

�iní 7,5 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 22,06%. 

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu obcí v roce 2007 �inil 36,92 mld. K�. 

Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 27,9 mld. K� což 

je 75,57% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� �inila 

v tomto roce 1,74 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tu obcí  se jedná 

o 4,71%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et obcí 

�iní 7,26 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 19,66%. 

V roce 2008 �inil výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu obcí 36,67 mld. K�. 

Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 26,51 mld. K�

což je 72,29% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

�inila v tomto roce 2,19 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tu obcí se 

jedná o 5,97%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et 

obcí �iní 7,96 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 21,71%. 
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V roce 2009 �inil výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu obcí 30,99 mld. K�. 

Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 24,76 mld. K�

což je 79,9% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

�inila v tomto roce 2,15 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tu obcí se 

jedná o 6,94%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et 

obcí �iní 4,08 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 13,17%. 

Nejvyšší výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu obcí byl v roce 2007, kdy 

výnos z této dan� �inil 36,92 mld. K�, naopak nejnižší výnos byl v roce 2009, který �inil 

30,99 mld. K�. Nejvyšší výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a 

z funk�ních požitk� v rozpo�tu obcí byl v roce 2007 a �inil 27,9 mld. K�, nejnižší výnos byl 

v roce 2005 a �inil 24,7 mld. K�. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových 

výnos� v rozpo�tu obcí byl nejvyšší v roce 2008 a �inil 2,19 mld. K�, nejnižší výnos z této 

dan� byl v roce 2005 a �inil 1,3 mld. K�. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových 

p�iznání v rozpo�tu obcí byl nejvyšší v roce 2005 a �inil 10,5 mld. K�, nejnižší výnos z této 

dan� byl v roce 2009 a �inil 4,08 mld. K�. Porovnání nabízí graf 4.6 

Graf 4.6  Porovnání DPFO v rozpo�tech obcí  2005-2009 
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Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� v rozpo�tu obcí m�la 

nejvyšší podíl na celkové DPFO ve státním rozpo�tu  v roce 2009, který �inil 79,9%nejnižší 

podíl této dan� na celkové DPFO rozpo�tu obcí byl v roce 2005 se svými 67,86%. 

Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� m�la v roce 2009 nejvyšší podíl na 

celkové DPFO v rozpo�tu obcí s procentuální hodnotou 6,94% a naopak nejnižší podíl této 

dan� na celkové DPFO v rozpo�tu obcí  byl v roce 2005 kdy její podíl dosáhl pouze 3,57% 

Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání m�la nejvyšší podíl na celkové DPFO v 

rozpo�tu obcí v roce 2005, kdy její podíl �inil 28,85%, nejnižší podíl této dan� byl v roce 

2009 s hodnotou 13,17%. 

4.7 Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tech kraj� porovnání 2005-2009 

Do rozpo�t� kraj� plyne výnos z dan� z p�íjm� srážkové 8,92 %, výnos z dan� z p�íjm� ze 

závislé �innosti rovn�ž 8,92 % a výnos z dan� z p�íjm� z podnikání 5, 352 %.  

Následující graf 4.7 znázor�uje porovnání dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tech kraj�

v letech 2005 – 2009. 
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Graf 4.7  Porovnání DPFO v rozpo�tech kraj� 2005-2009  

                                                                                                                                                                                      V mld. K�
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V roce 2005 byl výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tech kraj�  11,2 mld. 

K�. Z toho byl výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�

9,3 mld. K� což je v procentuálním vyjád�ení 83,04%. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob 

z kapitálových výnos� v rozpo�tech kraj� �inil v tomto roce 0,5 mld. K�. Z celkových daní 

z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tech kraj� se jedná o 4,46%. Da� z p�íjm� fyzických osob 

z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et kraj� �iní 1,3 mld. K� a podíl na celkové 

DPFO je v procentuálním vyjád�ení 11,61%. 

V roce 2006 byl výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tech kraj�  11,2 mld. 

K�. Z toho byl výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�

9,7 mld. K� což je v procentuálním vyjád�ení 86,61%. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob 

z kapitálových výnos� v rozpo�tech kraj� �inil v tomto roce 0,6 mld. K�. Z celkových daní 

z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tech kraj� se jedná o 5,36%. Da� z p�íjm� fyzických osob 

z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et kraj� �iní 0,9 mld. K� a podíl na celkové 

DPFO je v procentuálním vyjád�ení 8,04%. 
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Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu kraj� v roce 2007 �inil 12,4 mld. K�. 

Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 10,82 mld. K�

což je 87,26% podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

�inila v tomto roce 0,73 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tu kraj�  se 

jedná o 5,89%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et 

kraj�  �iní 0,85 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 6,85%. 

V roce 2008 byl výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tech kraj�  11,69 mld. 

K�. Z toho byl výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�

9,91 mld. K� což je v procentuálním vyjád�ení 84,77%. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických 

osob z kapitálových výnos� v rozpo�tech kraj� �inil v tomto roce 0,89 mld. K�. Z celkových 

daní z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tech kraj� se jedná o 7,61%. Da� z p�íjm� fyzických 

osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et kraj� �iní 0,9 mld. K� a podíl na celkové 

DPFO je v procentuálním vyjád�ení 7,7%. 

Výnos dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu kraj� v roce 2009 �inil 10,75 mld. 

K�. Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� �inila 9,38 mld. K�

což je 87,26 % podílu z celkové DPFO. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�

�inila v tomto roce 0,87 mld. K�. Z celkové dan� z p�íjm� fyzických osob v rozpo�tu kraj�  se 

jedná o 8,09%. Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ového p�iznání , která p�ipadá na rozpo�et 

kraj�  �iní 0,51 mld. K� a podíl na celkové DPFO je v procentuálním vyjád�ení 4,74%. 

Nejvyšší výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob celkem v rozpo�tu kraj� byl v roce 2007, kdy 

výnos z této dan� �inil 12,4 mld. K�, naopak nejnižší výnos byl v roce 2009, který �inil 10,75 

mld. K�. Nejvyšší výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních 

požitk� v rozpo�tu kraj� byl v roce 2007 a �inil 10,82 mld. K�, nejnižší výnos byl v roce 2005 

a �inil 9,3 mld. K�. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� v rozpo�tu 

kraj� byl nejvyšší v roce 2008 a �inil 0,89 mld. K�, nejnižší výnos z této dan� byl v roce 2005 

a �inil 0,5 mld. K�. Výnos z dan� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání v rozpo�tu 

kraj� byl nejvyšší v roce 2005 a �inil 1,3 mld. K�, nejnižší výnos z této dan� byl v roce 2009 a 

�inil 0,51 mld. K�.  

Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� v rozpo�tu kraj� m�la 

nejvyšší podíl na celkové DPFO v rozpo�tu  kraj� v roce 2009 a 2007, kdy �inila celých 
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87,26%, nejnižší podíl této dan� na celkové DPFO v rozpo�tu kraj� byl v roce 2005 se svými 

83,04%. 

Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� m�la v roce 2009 nejvyšší podíl na 

celkové DPFO v rozpo�tu kraj� s procentuální hodnotou 8,09% a naopak nejnižší podíl této 

dan� na celkové DPFO v rozpo�tu kraj� byl v roce 2005 kdy její podíl dosáhl pouze 4,46% 

Da� z p�íjm� fyzických osob z da�ových p�iznání m�la nejvyšší podíl na celkové DPFO ve 

státním rozpo�tu v roce 2005, kdy její podíl �inil 11,61%, nejnižší podíl této dan� byl v roce 

2009 s hodnotou 4,74%. 
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5.Záv�r 

Cílem bakalá�ské práce bylo zhodnotit postavení dan� z p�íjm� fyzických osob v da�ovém 

systému �eské republiky v letech 2005 – 2009. V první kapitole práce je nastín�no postavení 

v da�ovém systému �eské publiky a lze vid�t její pozici ve srovnání s ostatními dan�mi, které 

tvo�í tento systém. Druhá kapitola pojednává o jednotlivých �ástech dan� z p�íjm� fyzických 

osob. V této kapitole je objasn�no, co da� z p�íjm� fyzických osob znamená, z �eho se skládá 

a koho se týká. Dále jakým zp�sobem a z �eho je da� z p�íjm� fyzických osob vybírána. V 

poslední t�etí kapitole došlo ke zhodnocení dan� za �asové období posledních p�ti let, 2005-

2009 jak z hlediska celkového celostátního výnosu, tak i z hlediska podíl� jednotlivých typ�

daní na celkové dani z p�íjm� fyzických osob.  

Vývoj dan� z p�íjm� fyzických osob lze v �eské republice charakterizovat postupným 

snižováním sazeb až na jednotnou lineární sazbu, která �iní 15 % ze základu dan�, 

zvyšováním nezdanitelných �ástí dan�, dopl�ováním od�itatelných položek. Zákon o dani z 

p�íjm� pojednává nejen o dani p�íjm� fyzických osob, ale také o dani z p�íjm� právnických 

osob, pr�b�žným dopl�ováním tohoto zákona dochází k jeho stále složit�jší struktu�e. Od 

roku 2008 je však snaha o jeho zjednodušení. Zp�es�uje se vymezení p�edm�tu dan�, co není 

jejím p�edm�tem, podmínky pro oprávn�ní na osvobození a úlevy na daních. Stát má 

samoz�ejm� zájem na tom, aby nedocházelo k da�ovým únik�m, a do státní pokladny plynulo 

dostate�né množství finan�ních prost�edk�, které se dále p�erozd�lují ve�ejnými rozpo�ty. 

P�esn�jší a jednodušší zákony �i ustanovení mají zabránit da�ovým ztrátám z d�vodu 

obcházení da�ové povinnosti subjekt�.  

V rámci Evropské unie dochází ke sbližování jednotlivých da�ových systém� pomocí tzv. 

harmonizace daní. Tato harmonizace je v dob�, kdy je mezinárodní obchod nedílnou sou�ástí 

fungování hospodá�ství nutná. Státy mezi sebou uzavírají dohody o zamezení dvojího zdan�ní 

p�íjm�, jelikož u dan� z p�íjm� fyzických osob ješt� k této harmonizaci nedošlo. 

Z dlouhodobého hlediska inkaso dan� z p�íjm� fyzických osob neustále mírn� vzr�stá. V 

d�sledku r�stu ekonomiky byl tento vývoj da�ového výnosu pozitivn� ovlivn�n. P�i v�tším 

po�tu zam�stnaných osob se zvýšil po�et poplatník� zatížených da�ovým b�emenem. 

Následkem celosv�tové krize, která probíhala v roce 2008 až 2009, se ekonomika zem�

dostala do recese. Dochází ke zvyšování nezam�stnanosti, hrubý domácí produkt klesá a tím  
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i výnos dan� z p�íjm� fyzických osob nedosahuje výše jako v p�edchozích letech. 
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DPPO da� z p�íjm� právnických osob  

DPFO da� z p�íjm� fyzických osob 
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